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Julianadorp, 30 maart 2020
Beste ouders, verzorgers,
De mail die ik gisteren vanuit huis stuurde, is niet bij iedereen aangekomen. Daarom hierbij
nogmaals de tekst van gisteren (cursief) en enkele aanvullingen, zoals ik had beloofd.
Waren we net zo optimistisch afgelopen vrijdag over de gang van zaken met betrekking tot
het online leren en doceren, is er weer een nieuwe situatie ontstaan.
U zult het ongetwijfeld hebben gehoord en/of gelezen: er is een lockdown van toepassing.
Dat betekent in ons geval dat de school compleet gesloten moet blijven. De docenten die
afgelopen tijd vanuit hun lokaal de online lessen verzorgden, zullen dat met ingang van
morgen vanuit huis doen. Alle docenten zijn gewoon aanwezig in Teams en zullen naar beste
vermogen de lessen vormgeven.
Niet bij iedere docent is het internet net zo stabiel als op school. Dat betekent dat de
verbinding tijdens de les zou kunnen wegvallen of dat docenten geen filmpjes of PowerPoints
kunnen delen. Zeker nu het hele eiland gelijktijdig online gaat werken. Daar waar online
lessen niet mogelijk zijn, zal de docent een grotere opdracht opgeven, zoals een werkstuk..
Ik hoop op enige coulance.
_________
Met betrekking tot eerder gecommuniceerde afspraken met examenleerlingen (ook
vervroegd en deelexamen), zoals te lezen in #6, deze blijven gewoon van kracht. Ook de
datum van aanmelding voor een herkansing (2 april). Er zijn twee toevoegingen:
• de einddatum voor het inleveren van een herkansing van een praktische opdracht is
vrijdag 8 mei om 13.00 uur
• de inhaaltoetsen voor examenkandidaten moeten uiterlijk 8 mei om 13.00 uur zijn
afgerond. Deze toetsen mogen online gemaakt worden.
Hoe het verder gaat met de examens weten we nog niet. Dinsdag is er een persconferentie
in Nederland over onderwijs en examens en woensdag hebben wij overleg met de
Staatsexamencommissie. Wij doen er alles aan om de examens voor onze leerlingen zo goed
mogelijk te regelen. Intussen gaat de voorbereiding gewoon online door.

Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao. St. Michielsweg 14 S, Julianadorp, Curaçao
tel: 599 9 888 7227 fax: 599 9 888 7050, e-mailadres: info@vespuccicollege.net www.vespuccicollege.net

Deze week is er nog ‘gewoon’ les. Vrijdag is de laatste dag en dan hebben we twee weken
vakantie. Er is een vraag van ouders gekomen of we de vakantie niet kunnen opschuiven,
zodat de leerlingen wat te doen hebben. Tenslotte kunnen ze nergens heen.
We snappen de vraag vanuit de ouders, maar de vakantie wordt niet verschoven. We houden
gewoon de Paasvakantie aan zoals gepland. De docenten hebben echt even een adempauze nodig.
Zeker nu zij vanuit huis werken is online lesgeven een behoorlijk arbeidsintensieve opgave.
Bovendien werkt er personeel gewoon door om alles rond de examens helder te krijgen. Daar
hebben we ook tijd en ruimte voor nodig. Ik hoop op uw begrip.

De lockdown geldt niet alleen voor docenten, ook ik moet vanuit huis werken. Als u mij wilt
bereiken, kunt u mij het beste mailen. Tussen 7 en 17 uur op werkdagen ben ik online voor u
beschikbaar. Buiten deze kantoortijden natuurlijk ook, maar dan graag alleen in geval van
nood.
De maandag na de vakantie, op 20 april, hervatten we de lessen volgens rooster. Of dat dan
online is of live in de klas, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Ik zal u regelmatig op de
hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot ons onderwijs.
Ik wens u wederom veel sterkte in deze onwerkelijke situatie en gezondheid voor u en uw
familie.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector

Bijlage: Publicatieblad nr. 25, ministeriële beschikking van 29 maart 2020
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