Nieuwsbrief nr. 5
Julianadorp, 22 november 2019
Geachte ouder, verzorger,
In deze Nieuwsbrief nr. 5 wil ik u graag informeren over activiteiten in de komende weken.
Toetsweek
De toetsweek is ten einde. Het was voor sommige leerlingen een spannende tijd, zeker voor
onze brugklasleerlingen. Zij maakten deze week voor de eerste keer mee. De toetsen
worden nu allemaal nagekeken. De cijfers worden door de docent uiterlijk voor dinsdag 26
november ingevoerd. Op die dag wordt om 7.15 uur Magister opengesteld en dan zijn alle
cijfers zichtbaar.
Projecten
Op deze laatste vrijdag in de toetsweek had de onderbouw projecten. Bij leerjaar één en
twee stond drugspreventie centraal. Mevrouw Otmara Rondei van het Korps Politie Curaçao
heeft voorlichting gegeven over de soorten drugs die er bestaan en hoe leerlingen kunnen
voorkomen dat zij ongewild drugs krijgen toegediend. Ook heeft zij de wet- en regelgeving op
Curaçao m.b.t. drugs en drugsgebruik toegelicht.
Tosca Geneste van de afdeling HRM van Building Depot heeft samen met Rita in klas 3a en
3b interactieve activiteiten met het oog op beroepen, stages, solliciteren en persoonlijke
ontwikkeling verzorgd.
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 29 november, via Magister. De herkansingen zijn een week later, op vrijdagmiddag 6
december, het 6e en/of 7e uur. Een handleiding is bijgevoegd.
Rapportvergaderingen en het 50 minuten rooster
Op woensdag en donderdag 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. U ziet de tijden hieronder:

Lesuur
1
2
3
pauze

Tijden
7.15 - 8.05
8.05 - 8.55
8.55 - 9.45

4
5
6

10.10 -11.00
11.00 -11.50
11.50 -12.40
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Profielwerkstuk deadline
Vrijdag 29 november moeten leerlingen van de examenklassen hun profielwerkstuk
uploaden op Magister. Zij leveren op deze dag in principe hun hele verslag in. Als de bijlagen
nog niet helemaal op orde zijn, is dit geen punt maar de rest moet klaar zijn. Enkele
leerlingen moeten nog een experiment uitvoeren of interview houden, de resultaten hiervan
worden later dan nog toegevoegd. Dit is dan al afgesproken met Sanne. Wilt u even met uw
zoon / dochter meekijken of navragen of ze ‘on-track’ zijn? Dank u wel.
Rapportuitreiking
De rapporten worden door de mentor aan de leerlingen persoonlijk meegegeven op
woensdag 4 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 bijlage vindt u daarvoor een handleiding. U kunt inschrijven
vanaf woensdag 4 december om 12.00 uur tot vrijdag 6 december 7.15 uur. U kunt vrijdag 6
december om 14.00 uur op Magister zien wanneer u voor de gesprekken bent ingepland. De
gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 10 en woensdagavond 11 december.
Sinterklaas
Hoewel onze leerlingen al een tijdje niet meer in Sinterklaas geloven, blijft het toch leuk om
aandacht aan dit feest te besteden. Mentoren zullen met hun klas bespreken op welke
manier zij invulling willen geven aan Sinterklaas. Eventuele vieringen zullen plaatsvinden
tijdens het mentoruur in de week van 2 t/m 6 december.
Verlofaanvragen Carnaval en Pasen
De vakanties van het Vespucci College wijken soms af van die van lokale scholen. Dat
betekent dat u, mocht u in de Carnavals- of Paasvakantie van het eiland gaan, verlof moet
aanvragen. Dat geldt voor 27 en 28 februari, en voor 6 en 7 april.
Schoolstrijd en kerst
In de dagen voor de kerstvakantie zullen de leerlingen per jaarlaag met elkaar de strijd
aangaan op allerlei gebieden. U hoort daar binnenkort meer over van onze
Schoolstrijdcommissie. Houdt u in ieder geval woensdagavond 18 december vrij voor een
spetterende finale: de kersttalentenshow 2.0! In de programmering houden we rekening met
de kerstactiviteiten van de Schroederschool. Donderdag 19 december worden de leerlingen
zeker ook nog op school verwacht. De vakantie begint die dag om 12.30 uur.
Ingelaste studiedag
Op de maandag na de kerstvakantie, 6 januari 2020, heeft het docententeam een extra
studiedag. Die is onlangs in het jaarrooster opgenomen. We verwachten de leerlingen dus
pas op dinsdag 7 januari 2020 om 7.15 uur.
Deskundigheidsbevordering
Komende week ben ik in Nederland voor diverse trainingen, rond o.a. Magister, RTTI,
kwaliteitszorg en inspectie. Er staan ook collegiale consultaties en een bezoek aan OCW op
het programma. Laura Carstens zal voor mij waarnemen l.carstens@vespuccicollege.net
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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