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Corona virus informatie nummer 13 
 
Julianadorp, 6 mei 2020 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het is goed nieuws dat vrijdag de kentekenregeling komt te vervallen en dat we ons weer vrij 
mogen bewegen. Ook winkels gaan weer open. We weten echter niet precies wanneer het 
Vespucci College weer leerlingen mag ontvangen, wanneer de lessen weer fysiek op school 
kunnen worden gegeven. Hierbij informeer ik u graag over de stand van zaken. Verder 
komen in deze update nog andere thema’s aan de orde. 
 
Gisteren was er een overleg tussen het Ministerie en directeuren van particuliere scholen 
voor basis- en voortgezet onderwijs over de start van onderwijs op school. Er wordt door het 
Ministerie van OWCS en het Ministerie van Volksgezondheid een protocol opgesteld met 
betrekking tot hygiënemaatregelen en de afstandsregeling in scholen. Momenteel zijn we in 
afwachting van dit protocol.  
 
Op basis van dit protocol kunnen we de school in gereedheid brengen. Daarbij moet u voor 
het voortgezet onderwijs denken aan een afstand van 2 meter tussen leerlingen onderling 
en tussen leerling en docent, dus ook bij leswissel en pauzes, een systeem voor aankomst en 
vertrek, voor toiletbezoek en water drinken. Zodra de school het protocol heeft ontvangen 
en alles in gereedheid heeft gebracht, kan controle door het hygiëneteam worden 
aangevraagd. Bij goedkeuring ontvangen we het bijbehorende certificaat. Pas al we het 
certificaat in handen hebben, mag de school weer (gedeeltelijk) open. Examenleerlingen 
gaan voor, is eilandelijk bepaald. Wij gaan ervan uit dat wij op maandag 18 mei 
examenleerlingen kunnen ontvangen. Wij weten nog niet wanneer de school voor alle 
leerlingen weer kan worden geopend. Tot die tijd geven we gewoon online les.  
 
De te nemen maatregelen zijn voor leerlingen vanaf 12 jaar ingrijpender dan in het 
basisonderwijs, waar de afstandsregel niet van toepassing is. Bovendien bepaalt het 
hygiëneteam wanneer welke school geïnspecteerd wordt en het Ministerie in welke 
volgorde VO leerlingen naar school mogen. Daarom kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de 
Schroederschool eerder open gaat dan het Vespucci College. Als u kinderen op beide scholen 
heeft, kan dat vervelend voor u zijn. Helaas hebben wij geen invloed op de procedures en 
kunnen wij hier dus niets aan doen. Wij hopen op uw begrip.  
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Examenklassen Herkansingen praktische opdrachten 
De herkansingen van de PTA toetsen in de examenklas zijn achter de rug. Aan het einde van 
deze week moeten de herkansingen van de praktische opdrachten worden ingeleverd, 
uiterlijk vrijdag 8 mei. Er zijn vragen gekomen voor uitstel van deze deadline. Die komt niet: 
het blijft vrijdag 8 mei. 
 
Portfolio opdracht tekenen / beeldende vorming: 15 mei inleveren 
Examenleerlingen die in periode drie hun praktische werk voor het tekenportfolie moeten 
afmaken, hebben hiervoor de tijd tot 15 mei, een week langer dus dan eerst was 
aangegeven. Zij hebben aangegeven niet alles thuis te kunnen doen, omdat zij materialen 
nodig hebben. Omdat plachi di dia nu wordt afgeschaft, kunnen we enkele leerlingen 
ontvangen. Deze leerlingen mogen vrijdagmiddag a.s. en volgende week individueel op 
afspraak naar school komen om in lokaal E1 aan hun portfolio te werken. De afspraak moet 
via Neeltje worden gemaakt.  
 
Presentatietechniektraining 
Ervan uitgaande dat de examenleerlingen op 18 mei naar school kunnen komen, wordt de 
presentatietechniektraining, die eigenlijk in de werkweek zou plaatsvinden, gehouden. 
Gedurende drie dagen (daarna is Hemelvaart) oefenen examenleerlingen aan de hand van 
hun profielwerkstuk met pakkende openingszinnen, stemgebruik en lichaamstaal, totdat de 
perfecte presentatie kan worden neergezet. Nu het er tijdens het examen vooral op 
aankomt je mondeling goed te kunnen uitdrukken is deze training nog belangrijker dan 
anders. Op dinsdagavond 26 mei organiseren we de PWS presentatieavond met ouders als 
publiek. U hoort daar t.z.t. meer over. Reserveert u de datum vast in uw agenda. 
 
Personeel 
Inmiddels hebben wij afscheid genomen van Sanne van der Klift. Haar lessen zijn 
overgenomen door Petra Willemsen en Astrid Lambrechts en het mentoraat door Tamar 
Boss. Komend schooljaar zijn er gelukkig weinig personeelswissels. Sheldon Martis, docent 
economie, gaat ons wel verlaten. Er is dus een vacature ontstaan. De advertentie gaat deze 
week uit. Mocht u iemand kennen die voor deze functie in aanmerking komt (eerstegraads 
bevoegd economie en bedrijfseconomie), dan kan hij/zij contact met mij opnemen.  
 
Bestuurswissel 
Er zijn twee leden van het bestuur die dit schooljaar voor het laatst hun functie vervullen. 
Onze voorzitter Patrick Aberson en secretaris Victor Schellings hebben inmiddels het stokje 
overgedragen aan respectievelijk Koen Jansen en Diek Fabius. Bovendien is ook Bryan 
Irausquin als penningmeester ons bestuur komen versterken. Wij zijn heel blij met deze 
nieuwe leden en verheugen ons op een prettige en constructieve samenwerking. Het 
afscheid van de vertrekkende leden, einde schooljaar, wordt nog nader vormgegeven.  
 
Tot zover de update. Mocht uw kind vanwege de veranderde omstandigheden komend 
schooljaar toch niet op het Vespucci blijven, of mocht u niet vertrekken terwijl dat wel 
gepland was, wilt u ons dat dan z.s.m. laten weten?  Het is belangrijk voor onze planning en  
de samenstelling van de klassen. Hartelijk dank alvast.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Mariette Zuijdgeest 
rector    


