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Nieuwsbrief 24. 
 
Julianadorp, vrijdag 4 juni 2021 
 
  
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Voor u ligt de 24e nieuwsbrief van dit schooljaar met belangrijke informatie over het laatste 
deel van het schooljaar en een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar 2021-
2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector. 
 
Staatsexamens. 
Volgende week dinsdag 8 juni begint het dan echt voor onze eindexamenkandidaten: de 
eerste dag van de examens. Gestart wordt met schriftelijke college examens. Vervolgens 
doen onze leerlingen de centraal schriftelijke examens gelijk met het tweede tijdvak in 
Nederland. In de week van zaterdag 10 tot en met vrijdag 16 juli wordt de hele periode 
afgesloten met mondelinge staatsexamens. Het hele Vespucci College wenst alle 
eindexamenleerlingen heel veel sterkte en succes in de komende spannende weken.  En ook 
ouders en verdere familie: heel veel sterkte en support in de ook voor jullie bijzondere 
periode van jullie kinderen. 
 
Diplomafeest 17 juli. 
De ouderraad, in samenwerking met de school, heeft met veel enthousiasme het voortouw 
genomen om toch een eindexamenfeest te organiseren op zaterdagavond 17 juli in Avila. 
We weten dan nagenoeg zeker dat alle uitslagen bekend zijn en zo is er toch ook een 
prachtige mogelijkheid onze geslaagde leerlingen hun diploma te kunnen uitreiken. Meer 
specifieke informatie en de uitnodiging voor de kandidaten komt de eerste week van juli. 
Veel dank aan de ouderraad voor hun initiatief! 
 
Toetsweek 
En ook de niet-examenleerlingen gaan zich voorbereiden op hun laatste toetsweek die over 
een kleine drie weken start op woensdag 23 juni. Alle vakken liggen prima op schema en we 
mogen er met elkaar, leerlingen en docenten, heel trots op zijn dat ondanks de beperkende 
omstandigheden van het afgelopen jaar de voortgang van de leerstof niet gehinderd werd. 
Ook voor onze leerlingen van de niet-examenklassen: heel veel succes de laatste 
schoolweken!   
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Kunstgrasveld en ingebruikneming. 
Het kunstgrasveld is klaar! Deze week heeft het bedrijf dat het veld heeft aangelegd de 
asfaltrand rondom het veld gestort en is het zand ingestrooid op het veld. Wat rest is de 
aankleding rondom het veld dat vooral door ons zal worden gedaan met inbreng van ideeën 
van onze leerlingen. Materialen zoals doelen en waterkoelers zijn besteld om te zorgen dat 
voor de formele opening van het veld eind augustus alles er top fijn uitziet. Voor het einde 
van dit schooljaar willen we samen met onze leerlingen kijken of we op een minder formele 
manier het kunstgrasveld al kunnen openen. Een werkgroepje kijkt naar wat mogelijk is om 
als Vespucci gemeenschap, leerlingen en docenten, op een ontspannen manier ons 
kunstgrasveld in te wijden. Dat zal zeer waarschijnlijk plaatsvinden  in de week dat de 
leerlingen ook hun rapport uitgereikt krijgen (de week van 5 tot en met 9 juli). 
 
Samenwerking Dynaf en leerlingen naar onderzoek duurzaam energieverbruik.  
Afgelopen woensdag was de presentatie van een onderzoek door leerlingen van 3 en 4 vwo 
en havo naar duurzaamheid en de toepassing van zonnepanelen bij het Vespucci College. 
Gedurende vier weken hebben onze leerlingen onderzoek gedaan naar het verbruik van 
energie op onze school en op welke wijze de school door verduurzaming, zonnepanelen en 
reductie van overbodig stroomverbruik meer kostenefficiency kan bereiken. Dynaf, het 
Curaçaose bedrijf dat specialist is op het gebied van duurzame energielevering, gaf 
masterclasses en workshops voor onze leerlingen. Beide, Dynaf en de leerlingen, zullen de 
onderzoeksresultaten in een rapport aan het bestuur van onze school gaan aanbieden. Dit 
project waarbij de leerstof een integraal onderdeel is van de eindexamenstof voor 
natuurkunde, is een mooi voorbeeld van onderzoekend leren waarbij de leerlingen meer 
zelfstandig onderzoek kunnen doen dat relevant is aan de theorie van de leerstof en waarbij 
in de presentatie hun deskundigheid getoond wordt. Wat mij betreft een perfect voorbeeld 
van ”Ontdek jezelf en creëer je toekomst”. Heel veel dank aan Dynaf en de leerlingen onder 
coaching van collega Chris Espinal. 
 
Hieronder een foto na afloop van de presentatie. Namens Dynaf zien we Kris Bouwstra en 
Sharnell Jansen.  
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Ouderraad. 
Heel graag wil ik nogmaals een oproep doen aan ouders om zich komend schooljaar 
beschikbaar te stellen als lid van de ouderraad. Dit is een heel belangrijk orgaan voor ons als 
schoolleiding om regelmatig met vertegenwoordigers van ouders in gesprek te blijven. Maar 
minstens zo belangrijk is hun bijdrage aan de sfeer en uitstraling van de school. We zijn 
ambitieus als school en willen voorop blijven lopen in de kwaliteitsontwikkeling van het 
onderwijs. Daar hebben we jullie als ouders zeker ook bij nodig. Dus meld je aan bij een van 
de huidige leden van de ouderraad of laat het mij weten. 
 
Vakantieschema 2021-2022 
We krijgen al vragen van ouders over het vakantieschema van het komend schooljaar 2021-
2022. Door de bijzondere omstandigheden waar het Vespucci College mee werkt zoals de 
staatsexamens, kunnen wij niet volledig synchroon lopen met de vakantieschema’s van de 
overige scholen in Curaçao. En vanzelfsprekend moeten we ons wel houden aan de 
Nederlandse richtlijnen van officieel 61 vakantiedagen voor de leerlingen op jaarbasis. 
Hieronder vindt u het vastgestelde vakantieschema waar onze school zich aan committeert. 
 

Zomervakantie 2021   tot en met vrijdag 27 augustus 

Eerste schooldag   maandag 30 augustus 

Tussenvakantie   maandag 4 oktober tot en met vrijdag 8 oktober 

Kerstvakantie    maandag 20 december tot en met vrijdag 31 december 

Eerste schooldag na de kerst  maandag 3 januari 

Carnavalsvakantie   maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

Paasvakantie    maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april 

Koningsdag    woensdag 27 april 

Hemelvaartvakantie   donderdag 26 en vrijdag 27 mei 

Start zomervakantie: 
- niet examenleerlingen  maandag 11 juli 
- afronding staatsexamens  vrijdag 15 juli 

 


