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Nieuwsbrief nummer 7 
 
Julianadorp, 12 november 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Bezoek Nederlandse onderwijsinspectie. 
Afgelopen woensdag 10 november zijn twee inspecteurs voor het Nederlandse onderwijs de hele dag 
bij ons op school geweest om te oordelen over de kwaliteit van ons onderwijs. Behalve dat ze van 
tevoren alle documenten van de school goed bestudeerd hadden, hebben ze die dag heel veel lessen 
bezocht en hebben ze uitgebreid met leerlingen, ouders , docenten en bestuur gesproken. Kortom 
een diepgaand en uitvoerig onderzoek.  
 
Hun duidelijke conclusie was dat we als Vespucci College het heel erg goed doen. Ook al mogen ze 
volgens de richtlijnen van de inspectie slechts een formeel oordeel van onvoldoende of voldoende 
geven. Toch gaven ze in de mondelinge toelichting aan het einde van de dag  aan dat de school 
excelleert op het aanbod van onderwijs; zicht op kwaliteitsontwikkeling van de leerlingen, veiligheid; 
pedagogisch leerklimaat en kwaliteitscultuur.  
 
Kortom: onze lessen zijn van hoog niveau, de leerlingenzorg is prima op orde en we voldoen volledig 
aan de doelstellingen om onze leerlingen  dat onderwijs te geven wat vanuit de hoge 
kwaliteitsstandaard van Nederland gevraagd wordt. En daar zijn we heel erg trots op! Op geen enkel 
terrein gaven de inspecteurs aan dat er zaken expliciet verbeterd zouden moeten worden. Veel 
complimenten voor onze school. En daar doen we het met elkaar voor. Dank aan alle leerlingen, 
ouders en collega’s die deze dag betrokken waren bij de visitatie. 
 
Het zal zeker enige tijd duren voordat het uitgebreide rapport naar ons gestuurd wordt. Zodra dat 
binnen is dan zullen we dat u allen geven. Ook zal het op de website van de school geplaatst worden. 
 
Toetsweek. 
In week 46, van 15 t/m 19 november, is de eerste toetsweek van dit schooljaar. Het toetsrooster is 
op Magister te vinden. Tijdens de toetsweek hebben leerlingen alleen maar toetsen, er is dan geen 
les. De cijfers in Magister zijn tijdens de toetsweek niet te zien voor leerlingen. Dat doen we om 
leerlingen te beschermen tegen de uitwerkingen van een eventuele onvoldoende op de toetsen die 
nog gemaakt moeten worden. De cijfers worden door de docent uiterlijk voor dinsdag 23 november 
ingevoerd. Op die dag wordt om 7.15 uur Magister opengesteld en dan zijn alle cijfers zichtbaar. 
Altijd een spannend moment!  
 
Ook heeft een groot aantal klassen een excursie op het programma staan onder leiding van de 
mentor. De kantine zal de hele week dicht zijn omdat nagenoeg alle toetsen in de loop van de 
ochtend afgelopen zijn. Houd u dus rekening met het feit dat uw zoon/ dochter zelf eten meeneemt 
als dat nodig is. 
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Wij wensen alle leerlingen heel veel succes bij de toetsen. En zorg ervoor dat uw kind op tijd op 
school is om zich rustig te kunnen concentreren op de toetsen. 
 
De leerlingen mogen na het maken van de toetsen uiteraard op school blijven om in het studiehuis te 
studeren, zodat het voor u niet onnodig veel heen en weer pendelen wordt als u meerdere kinderen 
moet ophalen die misschien op verschillende momenten klaar zijn met hun toetsen of excursie. 
Over de verschillende excursies die gepland staan krijgt u van via de mentor de benodigde 
informatie. 
 
Herkansbaarheid van toetsen  
De bovenbouwleerlingen worden in de gelegenheid gesteld om een toets te herkansen. Het gaat 
hierbij om toetsen die in het PTA staan aangemerkt als ‘herkansbaar’. Er mag maar één toets 
herkanst worden en daarbij geldt het laatst behaalde cijfer (dus niet het hoogste cijfer), conform het 
examenreglement. Leerlingen kunnen zich opgeven voor deze herkansingen op vrijdag 26 november, 
via Magister. De herkansingen zijn een week later, op vrijdagmiddag 3 december, het 6e en/of 7e 
uur.  
  
Rapportvergaderingen en het 50 minuten rooster 
Op woensdag 24 november en donderdag 25 november vinden de rapportvergaderingen plaats. Om 
daar voldoende tijd voor in te kunnen ruimen, werken we op die dagen met het 50-minuten rooster. 
Een lesuur duurt dan niet 60, maar 50 minuten en er is maar één pauze. Houd u dus rekening met 
het tijdstip van ophalen van uw kinderen.   
 
U ziet de tijden hieronder:  
 

Lesuur Tijden 

1 7:15   8:05  

2 8:05 – 8:55  

3 8:55 – 9:45  

Pauze  

4 10:10 – 11:00 

5 11:00 – 11:50 

6 11:50 – 12:40 

 
Rapportuitreiking  
De rapporten worden door de mentor aan de leerlingen persoonlijk meegegeven op woensdag 1 
december om 12.30 uur. Als u het rapport niet spontaan overhandigd krijgt, kunt u er dus gerust om 
vragen. Of even onderin de tas kijken! 
 
10 minuten gesprekken  
Mocht u naar aanleiding van het rapport met een docent of de mentor van uw zoon / dochter willen 
spreken, of met mij, dan kunt u zich opgeven voor een 10 minuten gesprek. U kunt dat doen via 
Magister. In de volgende nieuwsbrief krijgt u een handleiding hiervoor. U kunt inschrijven vanaf 
woensdag 1 december om 12.00 uur tot vrijdag 3 december 7.15 uur. U kunt vrijdag 3 december om 
15:00 uur op Magister zien wanneer u voor de gesprekken bent ingepland. De gesprekken vinden 
plaats op dinsdagmiddag 7 en woensdagavond 8 december. 
 
Studiedag docenten 
Op de maandag na de kerstvakantie, 3 januari 2020, heeft het docententeam een ingeplande 
studiedag. We verwachten de leerlingen op dinsdag 4 januari 2020 om 7.15 uur weer op school. 
 
Toch weer de kledingvoorschriften. 
We hebben het hele jaar door mooi weer. En dat vraagt om luchtige kleding. Echter, de lokalen zijn 
gekoeld en we zijn op een school waar we er graag netjes willen uitzien. Nog altijd komen leerlingen 
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naar school die niet voldoen aan de kledingvoorschriften zoals ze in de schoolgids staan en zoals we 
die met u hebben gecommuniceerd. Kijk nog eens op de website naar de schoolgids en bespreek de 
kledingvoorschriften met uw zoon of dochter. Na vele vriendelijke aanmaningen, zal ik toch op een 
dag moeten besluiten de leerling naar huis te sturen die zich niet houdt aan deze voorschriften. Dank 
voor uw medewerking. 
 
Studiereis naar Nederland. 
En dan is het eindelijk zover dat, voor het eerst in bijna twee jaar, we met leerlingen op studiereis 
kunnen gaan naar Nederland! 
Onder leiding van onze beide decanen gaat een groep leerlingen op 25 november naar Nederland om 
daar universiteiten en hogescholen te bezoeken. Dat zal heel erg helpen de juiste keuze te maken 
voor de vervolgstudie. Ik wens alle leerlingen heel veel plezier en inzicht toe tijdens dat bezoek. 
 
Namens het hele team een heel fijn weekend gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector 


