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nieuwsbrief nr. 16 
  
Julianadorp, vrijdag 12 maart 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Voor u ziet u nieuwsbrief 16. Ik wil u hierin informeren over de Open Dag morgen 13 maart, 
herkansingen bovenbouw, verkorte lesdag woensdag 17 maart, de lesvrije dag op vrijdag 19 
maart (verkiezingen), de 10 minuten oudergesprekken en de staatsexamens. 
 
Open Dag. 
Morgen, 13 maart is onze Open Dag (van 09.00 – 11.00 uur) voor leerlingen van groep 8 van 
de basisscholen en hun ouders.  Ondanks de beperkingen door Covid zijn we erin geslaagd 
om deze dag, ons open huis, op een veilige en prettige manier te organiseren. In kleine 
groepen worden onze gasten door leerlingen van het Vespucci College rondgeleid langs 
leslokalen waar  pakkende opdrachten gegeven worden. Ook kunnen de bezoekers in 
gesprek met docenten, leerlingbegeleiders en huidige leerlingen van het Vespucci College. Ik 
wil vanaf hier dan ook alle leerlingen van onze school die meewerken aan de Open Dag 
hartelijk danken voor hun inzet.  
Daar hoort ook de actieve ouderraad bij die aanwezig zal zijn om nieuwe ouders een goede 
voorlichting te geven over de school en de registratie van nieuwe leerlingen voor haar 
rekening neemt. 
We rekenen op flinke belangstelling en benadrukken dat wij als school de doorlopende 
leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs hoge prioriteit geven. 
 
Herkansingen leerlingen bovenbouw. 
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 tot en met vrijdag 19 maart 12:00 uur, via Magister. De herkansingen zijn een 
week later, op vrijdagmiddag 26 maart, het 6e en/of 7e lesuur. 
 
Rapportvergaderingen 17 en 18 maart. 
In verband met de rapportvergaderingen van woensdag 17 maart is er die dag een 50-
minutenrooster. Dat betekent dat uw zoon/ dochter die dag eerder uit is. Wilt u daar 
rekening mee houden met het ophalen? 
Op donderdag 18 maart vervalt een enkel 6e lesuur. Leerlingen worden hierover 
geïnformeerd. 
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Lesvrije dag 19 maart. 
Op vrijdag 19 maart zijn er eilandelijke verkiezingen. De Curaçaose overheid heeft besloten 
alle scholen die dag dicht te houden voor onderwijs. Wij kunnen hierop geen uitzondering 
zijn en dus hebben wij besloten hierin mee te gaan en op 19 maart onze school te sluiten.  
 
10 minuten gesprekken   
Naar aanleiding van het tweede rapport zullen er in de week na de paasvakantie 
oudergesprekken zijn. Mocht u naar aanleiding van het rapport met een docent, de mentor 
van uw zoon/dochter of de rector willen spreken, dan kunt u zich opgeven voor een 10 
minuten gesprek. U kunt dat doen via Magister. In de bijlage vindt u daarvoor een 
handleiding. U kunt zich inschrijven vanaf maandag 22 maart om 7:15 uur tot donderdag 25 
maart om 12:00 uur. U kunt vrijdag 26 maart, in de loop van de middag, op Magister zien 
wanneer u voor de gesprekken bent ingepland. De gesprekken vinden plaats op 
woensdagmiddag 14 en donderdagavond 15 april. Afhankelijk van de coronamaatregelen 
van dat moment wordt u verzocht tijdens uw bezoek op school een mondkapje te dragen. 
De gesprekken vinden per docent in een apart lokaal plaats met ruim voldoende afstand tot 
elkaar.   
 
De staatsexamens. 
Zoals ik u in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zullen de schriftelijke examens hier in Curaçao 
afgenomen worden in verband met de pandemie waarmee we nog altijd geconfronteerd 
worden. De mondelinge examens zullen, net als vorig schooljaar, online worden afgenomen. 
We zullen hier op school, in samenwerking met de Schroederschool,  er alles voor in 
gereedheid brengen. 
Op welke locatie de schriftelijke examens zullen plaatsvinden, weten we nog niet zeker. Daar 
zijn we wel volop mee bezig. Het ziet er naar uit dat we DUO in Nederland, de organisatie die 
alles regelt voor deze schriftelijke examens, daar op korte termijn een concreet advies in 
kunnen geven. 
De data zijn wel bekend en daar zijn de leerlingen en u als ouders al over geïnformeerd. We 
zijn heel blij dat onze leerlingen dit jaar het volledige staatsexamen kunnen afleggen en dat 
het zonder het reizen naar Bonaire nu hier in eigen omgeving kan plaatsvinden. 
 
Tenslotte. 
Voor een school als de onze, is het ieder jaar weer belangrijk dat we vroegtijdig weten welke 
leerlingen volgend schooljaar op school zullen zijn. We hopen van ganser harte dat alle 
examenkandidaten zullen slagen. Een deel zal zeker doorstromen naar een hoger niveau hier 
op school, maar het merendeel zal een studie in Nederland of elders gaan volgen. 
Op dit moment zijn we al druk bezig met de formatie van volgend schooljaar: hoeveel en 
welke groepen en klassen gevormd gaan worden.  
U kunt ons daarbij helpen door aan te geven via de brief die u deze week ontvangen heeft  
of uw zoon of dochter volgend schooljaar bij het Vespucci College ingeschreven zal staan. 
Wij zijn een dynamische school, in onderwijs maar ook in de functie die wij vervullen voor 
een aantal ouders dat kortere tijd voor werk op Curaçao woont. Ik dank u voor uw 
medewerking. 
 
Ik wens u allemaal een heel fijn weekeinde toe en hoop een groot aantal ouders te zien bij 
de Open Dag en de oudergesprekken. 
 
Wim de Visser 
Rector. 


