
 

 

 

 

Aan alle ouders/verzorgers van de eindexamenkandidaten 

Julianadorp, 8 mei 2020 

Geachte ouders/verzorgers, 

Maandag 18 t/m woensdag 20 mei vindt de presentatietechniektraining plaats. Gelukkig kunnen de 
examenleerlingen dan weer naar school. Dit betekent dat de examenleerlingen geen reguliere lessen 
volgen, maar bezig zijn met allerlei activiteiten die te maken hebben met presenteren. Er zijn 
verschillende workshops georganiseerd, die deels verzorgd worden door een externe deskundige. We 
bereiden de leerlingen voor op hun profielwerkstukpresentatie, maar ook op het beantwoorden van 
moeilijke vragen, het vertellen van een complex verhaal en het overwinnen van de welbekende 
plankenkoorts. Deze training is daarom een heel belangrijke voorbereiding op het mondelinge examen 
op Bonaire, dit jaar nog meer dan anders.  

Ter voorbereiding op deze week zullen de leerlingen komende week tijdens de lessen Nederlands, een 
begin maken met het schrijven van hun samenvatting van het profielwerkstuk. 

Maandag 18 tot en met woensdag 20 mei worden de leerlingen om 7.30 op school verwacht en om 
12.40 eindigt de dag. De leerlingen zullen op dinsdag 26 mei, gedurende lestijd, nog een generale 
repetitie houden en hun kledingkeuze voor de avond wordt op de catwalk beoordeeld.  

Dinsdag 26 mei houdt elke leerling zijn/ haar profielwerkstukpresentatie voor publiek. De presentatie is 
een verplicht onderdeel. Het publiek bestaat dit jaar uitsluitend uit ouders van de andere leerlingen die 
op dat moment presenteren. Vanwege de afstandsregel van twee meter, kunnen er maar drie tot vier 
leerlingen met hun ouders gelijktijdig in een lokaal. Daarom zijn andere belangstellenden dit jaar helaas 
niet welkom. De presentaties zullen in shifts van 45 minuten plaatsvinden. Tussen de shifts zit een 
wisseltijd van 15 minuten waarin het lokaal zal worden schoongemaakt. De eerste groep wordt om 
17.30 uur verwacht, de laatste groep is om 20.15 uur klaar. Voor de avondklok ingaat kunt u dan nog op 
tijd thuis zijn. U ontvangt komende week de groepsindeling.  

Indien er vragen zijn over bovenstaande, graag telefonisch contact opnemen via 888.7227 of mailen 
naar: info@vespuccicollege.net.  

Hartelijke groet van alle hierbij betrokken docenten: 

 

Dominic Messerschmidt (mentor 4c), Franka Jansen (mentor 5b), neeltje timmers (mentor 6a),  

Petra Willemsen (docent Nederlands), Astrid Lambrechts (docent Duits en Nederlands),  

Tamar Boss (docent geschiedenis en examinator staatsexamen) en Sheldon Martis (docent economie) 
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