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Nieuwsbrief nr. 18 
(heeft u nr. 16 en 17 niet gekregen? Die waren alleen voor examenkandidaten) 
 
Julianadorp, 18 juni 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Er komen vragen van u over de indeling van de laatste schoolweken en daar wil ik u graag in 
deze Nieuwsbrief over informeren.  
 
In Nieuwsbrief nr. 15 had ik een schema van deze laatste weken opgenomen, we gingen er 
toen nog vanuit dat we naar Bonaire zouden moeten afreizen om het Staatsexamen af te 
leggen. Vanwege de onzekerheden rondom de Covid-19 maatregelen heeft de Commissie 
van Toetsen en Examens uit Nederland besloten dat dit jaar het Staatsexamen op de eigen 
eilanden mag worden afgenomen. Alle examenkandidaten zijn daarover al uitgebreid 
geïnformeerd en u heeft er in de media over kunnen lezen. Ik vertel er echter graag even iets 
meer over: 
 
Voor de Vespucci kandidaten betekent het besluit dat de examens dit jaar op de eigen 
school op Curaçao worden afgelegd. Van 1 t/m 3 juli zijn de schriftelijke college-examens 
(zoals bijvoorbeeld een brief bij het vak Spaans of een betoog bij Nederlands). De organisatie 
daarvan lijkt op een toetsweek, maar dan met drie surveillanten per lokaal. De examens 
worden vanuit Nederland opgestuurd, de gemaakte examens worden door ons gescand en 
verzonden en in Nederland worden ze nagekeken. Donderdag 2 juli is een nationale 
feestdag, dia di bandera, maar het examen moet toch doorgang vinden.  
 
Van 6 t/m 9 juli zijn alle mondelinge college-examens, voor alle vakken. Dat gebeurt bij 
weliswaar bij ons op school, maar de kandidaten zitten achter de laptop met webcam en de 
examinatoren zijn in Nederland. De organisatie is wel aan ons. Er moeten ongeveer 280 
mondelinge examens in vier dagen worden afgenomen, dat vergt wel een gedegen 
voorbereiding van met name de internetconnecties en logistiek. We zullen naast de lokalen 
van het Vespucci College ook de ruimtes van de Schroederschool gebruiken. Nu vliegen we 
dus weliswaar niet naar Bonaire, maar hebben we die tijd toch nodig om de examens op een 
goede manier te organiseren. Daarom blijft het schema uit Nieuwsbrief nr. 15 nagenoeg 
gelijk: 
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data ma di wo do vr 

15-19 juni Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek  
 
 

22-26 juni 7.15 uur 
Inhaaltoetsen 
(indien ziek 
geweest in 
toetsweek) 
Werkdag 
docenten 

7.15 uur Cijfers 
in Magister 
Inzage toetsen 
op school 7.30 
uur. 
Docenten 
voorvergaderen 

Rapport 
vergaderingen 
 
Mentoren 
bellen ouders 
bij knelpunt 
of zitten 
blijven 

7.30 uur 
Revisie 
vergadering 

9. 00 uur 
Rapport 
uitdelen; 
9.30 uur 
Boekenmarkt 
Start  
Vakantie lln. 
Docenten  
10 uur 
slotvergadering 

29 juni-3 juli Voorbereiding 
examen; 
testfase 

Voorbereiding 
examen; 
generale  

Examen 
schriftelijk 

Examen 
schriftelijk 

Examen 
schriftelijk  

6-10 juli Examen 
mondeling 

Examen 
mondeling 

Examen 
mondeling 

Examen 
mondeling 

Uitslag + event. 
gesprekken 
gezakte / 
herexamen 
kandidaten. 
19 uur 
Diplomafeest 

 
 
Morgen is dus de laatste dag van de toetsweek. Het kan zijn dat uw zoon/dochter geen toets 
meer heeft. Er zijn ook een aantal klassenuitjes gepland morgen, daarover bent u dan al per 
mail geïnformeerd. Andere klassen hebben al een uitje gehad of er is op een andere manier 
aandacht besteed aan het einde van het jaar. Er zijn ook klassen die volgende week nog bij 
elkaar komen. Ook daarover heeft u dan al een mail gekregen. 
 
Volgende week maandag  is de laatste mogelijkheid om toetsen in te halen, bijvoorbeeld als 
uw kind ziek was in de toetsweek. Dinsdag kunt u de cijfers na 7.15 uur op Magister bekijken 
en leerlingen kunnen op school komen om hun toetsen in te zien. Daar hebben zij recht op. 
 
Wij vergaderen vervolgens over rapportcijfers en overgang. Dat zijn lange sessies, iedere 
leerling wordt apart besproken. Als er na deze vergaderingen iets bijzonders is, zoals dat uw 
kind blijft zitten, dan wordt u door de mentor gebeld. Heeft u nieuwe, extra informatie 
waardoor u denkt dat de docentenvergadering dat had moeten weten, en dat dat misschien  
een ander licht op de zaak werpt, dan kunt u bij de mentor aangeven dat u uw zoon/dochter 
in de revisievergadering besproken wilt hebben.  
 
Voor informatie over bevorderingsnormen en de aanvraag van behandeling in een 
revisievergadering verwijs ik u naar de schoolgids. U vindt deze op onze website.  
 
Op vrijdag mag uw zoon/dochter om 9.00 uur zijn/haar rapport komen ophalen op school, 
bij de mentor. Bij de ingang hangt dan een overzicht in welk lokaal mentor is.  
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De boekenmarkt is voor ouders die zelf de schoolboeken willen kopen en ouders die 
tweedehands schoolboeken willen aanschaffen. U mag zelf in het Studiehuis een plek 
zoeken, uw boeken uitstallen en verkopen. Overigens staat de boekenlijst al enige tijd op de 
website. Denk u eraan de schoolboeken te bestellen? Op de website vindt u ook een 
handleiding hoe u dit het beste kunt aanpakken. 
 
Voor leerlingen is de vakantie dan begonnen. Het team gaat de slotvergadering in. In deze 
vergadering evalueren wij het jaar en bekijken wij in welke mate we onze doelstellingen 
hebben behaald. We blikken vooruit naar komend schooljaar. Tevens nemen we afscheid 
van docenten die ons gaan verlaten. Dit jaar zijn dat Sheldon Martis en Ted Hövelmann.  
 
De twee weken daarna zijn wij met z’n allen druk bezig met voorbereiding en uitvoering van 
de Staatsexamens. Een enorm spannende tijd, zeker ook voor alle examenkandidaten. Het is 
niet niks om bijvoorbeeld in 40 minuten mondeling aan externe examinatoren achter een 
beeldscherm te bewijzen dat je alle examenstof moeiteloos beheerst. Uitsluitend hetgeen de 
leerlingen van 1 t/m 9 juli presteren bepaalt dit jaar of ze hun certificaten behalen en hun 
diploma krijgen. Ze zijn goed voorbereid en ze kunnen dit, maar wat een prestatiedruk!   
 
Op 10 juli volgt de uitslag van de examens en zullen we met de examenklassen het jaar ’s 
avonds feestelijk afsluiten. Uitnodiging volgt.  
 
Denk u aan een verlofaanvraag als u eerder dan 10 juli, 14.00 uur vertrekt? Het kost u geen 
verlofdagen, maar de aanvraag moet u wel indienen bij SAE. De laatste schooldag voor lokaal 
onderwijs is officieel vrijdag 10 juli. Als u eerder via Hato vertrekt zonder verloftoekenning, 
kunt u worden tegengehouden. Monique heeft de aanvraagformulieren klaarliggen. 
 
Start nieuw schooljaar 
De start van het nieuwe schooljaar blijft onveranderd op maandag 24 augustus om 7.15 uur 
voor alle leerlingen.  
 
Wilt u alle relevante informatie met u zoon/dochter delen? Zij krijgen geen aparte 
Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, mailt u mij dan 
gerust.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariette Zuijdgeest 
rector 
 


