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Geachte ouders, verzorgers,
Van harte hoop ik dat het met u en uw gezin, familie en vrienden goed gaat. De voortdurende
dreiging van een potentieel dodelijke ziekte en de lockdown hebben invloed op ons allemaal.
Gelukkig mogen we vanaf vandaag weer wandelen, hardlopen en fietsen. Laten we hopen dat er
binnen afzienbare tijd meer versoepeling van de maatregelen mogelijk is.
Intussen is de sluiting van scholen nog wel van kracht. We verwachten dat dat ook komende week
nog zo zal zijn. Daarom hebben we besloten om op maandag 20 april de lessen weer online op te
starten, volgens het rooster dat ook voor de vakantie van kracht was. Dat rooster is nog steeds
zichtbaar in Magister. Graag zien we alle leerlingen maandag op tijd online in de les!
Met betrekking tot de KWT lessen hebben we na evaluatie besloten dat het karakter van ‘spreekuur’
gehandhaafd blijft, maar dat leerlingen zich niet meer van te voren hoeven aan te melden. Dat
betekent dus dat alle KWT docenten via chat tijdens dat uur direct voor vragen benaderbaar zijn. Wij
hopen dat er hierdoor meer gebruik zal worden gemaakt van de gelegenheid extra ondersteuning te
krijgen en vragen te stellen.
Op maandag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid) zijn de scholen op Curaçao
sowieso collectief bij wet gesloten. De drie dagen daartussen, 28, 29 en 30 april, staan er voor
examenleerlingen herkansingen gepland. Deze herkansingen gaan gewoon door. Als (examen-)
leerlingen dan weer naar school zouden mogen, dan zijn de herkansingen schriftelijk op school.
Examenleerlingen zullen dan verspreid worden over meerdere lokalen, zodat de 1,5 – 2 meter
afstand kan worden gewaarborgd. We laten dan maximaal negen (9) leerlingen en een docent in een
groot lokaal toe. Als examenleerlingen nog niet op school mogen komen, zullen alle herkansingen,
behalve de schrijfvaardigheidsopdrachten bij de talen, mondeling online worden afgenomen. De
schrijfvaardigheidsopdrachten zullen thuis moeten worden gemaakt. Instructie daarover volgt.
Informatie voor de overige klassen over 28, 29 en 30 april volgt komende week, zodra meer bekend
is over eventuele versoepeling van de maatregelen.
Inmiddels is bekend dat de Staatsexamens op Bonaire al zullen starten op woensdag 1 juli. Daardoor
zullen we de afronding van het einde van het schooljaar een beetje anders moeten gaan inrichten,
zoals het tijdstip van rapportuitreiking en revisievergadering en de organisatie van het Gala. U krijgt
daarover tijdig informatie.
Tenslotte nog de verplaatsing van de ouderavond m.b.t. de examens op Bonaire. Deze stond voor
komende week gepland, maar zal nu plaatsvinden op dinsdag 9 juni.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, mailt u mij dan gerust.
Hartelijke groet,
Mariette Zuijdgeest
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