
 

 

 

 
 
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 6 

 

Julianadorp, 19 december 2018 
 

 
Geachte ouders, verzorgers van onze leerlingen, 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2018. Graag praat ik u even bij voordat 

we gaan genieten van een heerlijk lange vakantie! 

 
Kersttalenshow 

De kersttalentenshow is dit jaar weer in ere hersteld. Gisteravond hebben 

we met z’n allen gezellig genoten van de ontroerende, hilarische en 

muzikale optredens. De sfeer was prima en de avond was drukbezocht. 

Hartelijk dank aan de kersttalentencommissie en aan alle leerlingen en 

docenten die zich hebben ingezet om deze prachtige avond te 

organiseren! 

 

Kerstontbijt en Manda fuku bai  

Nadat er van een heerlijk kerstontbijt is genoten aan een lange, feestelijk 

gedekte tafel vanaf de docentenkamer tot aan de parkeerplaats, is er 

vanmorgen flink opgeruimd en schoongemaakt. De lokalen zijn gezuiverd 

van boze geesten volgens Curaçaos gebruik, zodat we het nieuwe jaar 

onbezorgd kunnen begroeten. Na de poetsbeurten was het tijd voor een 

knallend afscheid van oude jaar!  

 

Faalangstreductietraning 

Tegenvallende resultaten van leerlingen kunnen veel oorzaken hebben. 

Faalangst is daar een van. Er is sprake van faalangst, indien een leerling 

als gevolg van zenuwen duidelijk anders presteert dan op basis van de 



 

capaciteiten van hem/haar verwacht kan worden. Veel leerlingen zijn vlak 

voor het leveren van prestaties zenuwachtig. Zij kunnen echter tijdens het 

presteren zichzelf in bedwang houden en presteren dan enigszins volgens 

de verwachting. Dan spreken we niet van faalangst. Wanneer de 

prestaties echter steeds als het erop aankomt veel minder zijn dan 

verwacht, wordt dat negatieve faalangst genoemd. 

 

Om hiermee om te leren gaan, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de 

(irreële) gedachten de leerling op bepaalde momenten heeft, zodat 

hij/zij deze kan leren hanteren en om kan zetten in reële gedachten. Een 

training faalangstreductie of examenvrees kan dit proces ondersteunen. 

 

In week 3 (14-18 januari 2019) gaat de faalangstreductietraining van 

start. Mocht u denken dat uw kind gebaat is bij een dergelijke training dan 

kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator Laura Carstens: 

l.carstens@vespuccicollege.net. U krijgt dan vervolgens meer informatie. 

 

 

Kledingvoorschriften 

Iedere ochtend sta ik bij de poort om leerlingen te begroeten. Wat 

bedoeld is om welkom te heten is zo langzamerhand overgegaan in 

kledingcontrole. Dat is voor alle partijen vervelend. Het gaat weer niet 

goed met de kleding. Leerlingen komen met te korte broekjes en rokjes, 

spaghettibandjes, tanktops en blote buiken naar school. Het dragen van 

slippers mag niet om verzekeringstechnische redenen. Het Vespucci 

college heeft vanwege de losse/losbandige kleding een slechte reputatie 

op het eiland. Dat kost de school leerlingen en we kunnen echt elke 

leerling gebruiken. Bovendien is er een verschil tussen vrijetijdskleding en 

school-/werkkleding, ook al is het hier warmer dan in Nederland. Ik vraag 

u met klem zelf te letten op de kleding van uw kind en haar (het gaat 

zelden over ‘hem’) aan te spreken. Mocht dit nog steeds niet het gewenste 

effect hebben, zal ik ertoe overgaan leerlingen die ongepast gekleed gaan, 

volgens de beschrijving in de schoolgids, de toegang te weigeren. U mag 

uw kind dan weer komen ophalen of kleding komen brengen. De volgende 

stap is het invoeren van polo’s en lange (spijker)broek voor alle 

leerlingen. Daarmee gaat helaas de persoonlijke kledingexpressie 

verloren. Helpt u mij dit te voorkomen. 

 

 

 

 

mailto:l.carstens@vespuccicollege.net


 

Koelkast 

Er was vraag naar een koelkastmogelijkheid voor leerlingen. Wat begon 

als een kleine service om traktaties in de koelkast bij Riana te bewaren, is 

inmiddels uitgegroeid tot het verstouwen van complete lunchpakketten. 

Daar zijn we mee gestopt. De leerlingenraad heeft besloten geen eigen 

koelkast te willen beheren, omdat het toezicht daarop en de schoonmaak 

niet kunnen worden gegarandeerd. Leerlingen houden dus hun lunch zelf 

bij zich. Taarten e.d. zijn nog steeds welkom in de koelkast.   

 

Personeel 

Natascha Sjak-Shie voor economie is na de kerstvakantie weer terug. Zij 

zal de klassen 3a, 3b en 3c weer les gaan geven. Klas 4c blijft bij Sheldon. 

Onze stagiaires Sophie Borsboom (wiskunde) en Sophie Roos (biologie) 

vertrekken op 18 januari. De lessen wiskunde van 1ab en 1bc, waaraan 

Sophie zelfstandig lesgeeft, zullen dan worden overgenomen door 

Christofer Espinal. Op 2 februari komt er vanuit de Hogeschool Utrecht 

een nieuwe stagiaire, deze keer voor Engels. Ze heet Sarah Stevens en 

Rita is haar begeleidster. Vanwege personele wisselingen is er per 8 

januari een nieuw rooster. Kijkt u tegen die tijd op Magister.  

 

Kernteamstructuur 

Per 7 januari gaan de docenten overleggen in een andere structuur. In 

plaats van plenaire vergaderingen gaan we een pilot draaien met 

bijeenkomsten in een kernteamstructuur. Docenten zijn naast de al 

bestaande vakverwante groepen onderverdeeld in teams. Er is een team 

vmbo, een team onderbouw h/v en een team bovenbouw h/v. De 

kernteamleiders hebben met de rector en de financieel manager wekelijks 

overleg. We verwachten dat deze structuur effectiever is en tot meer 

slagkracht leidt. Uiteraard zullen we evalueren, in mei. Bij gebleken 

succes wordt deze structuur komend schooljaar verder in- en 

doorgevoerd. Voor u verandert er nu niets.  

 

Ouderraad 

Op de website zal binnenkort een introductie van de leden van de 

ouderraad te lezen zijn, compleet met foto’s. Dan weet u beter wie u kunt 

aanspreken als u vragen heeft over de school, die u liever met een andere 

ouder bespreekt.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Start na de vakantie 

Op maandag 7 januari heeft het docententeam een studiedag, samen met 

de Schroederschool. Het thema is teambuilding: samenwerken en 

vertrouwen. Leerlingen starten op dinsdag 8 januari volgens het nieuwe 

rooster. Kijkt u op Magister. 

 

Ik wens u namens het hele Vespucci team bijzonder fijne feestdagen, een 

spetterend Oud&Nieuw en veel gezondheid en voorspoed in 2019! 

 

Mariëtte Zuijdgeest  

rector 


