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Coronavirus informatie nr. 15 
 
Julianadorp, 20 mei 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Deze week hebben wij onze deuren geopend voor onze examenkandidaten. Zij hadden drie 
dagen lang een presentatietraining rondom het profielwerkstuk, als voorbereiding op de 
presentatieavond dinsdag aanstaande en op het mondelinge eindexamen. Andere leerlingen 
hebben hun laatste online lessen gevolgd. 
 
Ouders van leerlingen die dinsdagavond presenteren, hebben inmiddels een uitnodiging 
voor deze avond ontvangen.  
 
Het was even wennen voor iedereen, op het schoolplein en in de klassen. Het blijkt moeilijk 
in het menselijk verkeer om de twee-meter te waarborgen. Vooral leerlingen die ook buiten 
school veel met elkaar omgaan of samen carpoolen vinden het lastig om op school de 
benodigde afstand te houden. Ook docenten hebben knelpunten ervaren in het uitdelen van 
materiaal en ondersteunen van leerlingen, terwijl zij op afstand moeten blijven. Het is 
zoeken naar de juiste modus. Iedereen is welwillend. We houden elkaar in de gaten en we 
spreken elkaar aan. Samen komen we er wel! 
 
Procedure 
Maandag komen er niet 30, maar 150 leerlingen op school. Om dit goed te laten verlopen 
vraag ik u de regels nog even met uw zoon/dochter door te nemen. Het hek gaat om 7 uur 
open en leerlingen mogen dan op afstand van elkaar naar binnen. Zij desinfecteren hun 
handen en lopen direct door naar het stamlokaal. Het stamlokaal is om 7 uur ook open en de 
docent is aanwezig. Leerlingen doen hun telefoon in de telefoontas, desinfecteren hun 
handen nogmaals en gaan zitten op de plek die met hun nummer correspondeert. U 
ontvangt nog voor maandag per klas een lijst met namen en nummers.  
Let op: de ingang van de school is geen uitgang. De uitgangen zijn aan de St. Michielsweg en 
via het grote hek van het parkeerterrein aan de voorkant van de school.  
 
Het rooster blijft ingekort: geen gym, techniek en KWT. Mocht uw zoon/dochter niet het 
eerste uur beginnen (let op het rooster in Magister!), maar u kunt hem/haar echt niet later 
brengen dan 7.00 uur, dan hebben wij een opvangdocent beschikbaar.  De leerling kan dan 
in een lokaal onder toezicht zelf werken aan huiswerk of opdrachten. Ook als u uw 
zoon/dochter noodgedwongen later op moet halen, kan hij/zij op school blijven.  
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Devices 
We vragen leerlingen hun tablet of laptop mee naar school te brengen. Tijdens de les zal de 
docent op die manier ook via Microsoft Teams aanwijzingen kunnen geven of opdrachten 
klaar kunnen zetten. Bovendien kunnen leerlingen in eventuele tussenuren dan gewoon 
doorwerken. Er zijn in het lokaal mogelijkheden om tussendoor op te laden. NB: telefoons 
moeten in de telefoontas worden geplaatst.  
 
Luchten 
De lokalen worden voor de les goed gelucht en ook in de pauze gaan ramen en deuren open. 
Tijdens de lessen wordt de airco aangezet.  
 
Pauze 
Niet iedereen kan gelijktijdig pauze houden, dan zijn er teveel leerlingen tegelijk op het 
schoolplein. Daarom zijn er vier shifts van 20 minuten. In deze verdeling hebben steeds 
ongeveer 35-40 leerlingen gelijktijdig pauze, afhankelijk van hun lokaal. Soms is er dus pauze 
midden in het lesuur. De docenten die aan deze klassen lesgeven gaan met de leerlingen 
naar buiten en geven aan wanneer de les weer wordt voortgezet. Voor de eerste shift 
worden de leerlingen naar buiten begeleid door de docent van het tweede lesuur en naar 
binnen geroepen door de docent van het derde lesuur. Leerlingen van de 2e, 3e en 4e shift 
starten met hun derde lesuur direct na het tweede lesuur. De pauze gaat volgens 
onderstaand schema: 
 

Tijden 
 

9.20 - 9.40 
Tussen 2e en 3e  

9.40 - 10.00 
Tijdens 3e  

10.00 -10.20 
Tijdens 3e  

10.20 - 10.40 
Tussen 3e en 4e lesuur 

Lokalen 
 

B3 / B4 / B5 / D1 D2 / D3 / E1 E2 / E3 / E4 / E5 E6 / F1 / G1 / G2 / G3 

 
Kantine 
Hoewel de kantine op zich gesloten is, is het wel mogelijk om een dag van te voren broodjes 
te bestellen. De leerling gaat daarvoor naar de administratie, naar Monique, en vult zijn/haar 
bestelling voor de dag daarna in op een lijst. De leerling moet dan ook direct bij Monique  
betalen, vooruit dus en graag gepast. De broodjes worden de volgende dag vers gemaakt en 
verpakt met de naam van de leerling erop. Tijdens de betreffende pauze worden de 
broodjes aan de leerlingen uitgedeeld. Zo hoeft niemand in een rij te staan.  
 
Waterkoelers 
Komende week worden er twee waterkoelers met sensor geplaatst. De gewone 
waterkoelers mogen uit hygiënisch oogpunt niet meer worden gebruikt, omdat daar met 
direct mondcontact uit gedronken wordt. Twee waren er sowieso aan vervanging toe. Bij de 
nieuwe waterkoelers kunnen leerlingen een eigen flesje of beker vullen zonder het apparaat 
aan te raken. Ze zullen bij het kantineraam en bij lokaal D3 worden gemonteerd.  
 
Update Staatsexamens 
Vandaag is er contact geweest met de organisatoren van Staatsexamens. Zij gaan er nog 
steeds vanuit dat de examens op Bonaire kunnen plaatsvinden. De tickets voor de 
examinatoren die naar Bonaire moeten vliegen zijn door hen al geboekt. Tegelijkertijd zijn er 
nog behoorlijke organisatorische knelpunten, zoals opening luchtruim  tussen de eilanden, 
de quarantainekwestie en hygiëne- en afstandsmaatregelen. Deze knelpunten moeten 
worden opgelost voordat wij kunnen vertrekken. Wij zijn, samen met andere scholen die dit 
betreft, in gesprek met beslissers om de urgentie van deze oplossingen te benadrukken.  
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Wij doen ons uiterste best alles voor de examenleerlingen goed te regelen en onze invloed 
optimaal in te zetten. Sommige beslissingen zijn echter niet aan ons. Ik hoop dat u nog 
geduld kunt opbrengen en ons kunt helpen de examenkandidaat gemotiveerd te houden.  
 
Laatste weken 
Komende maandag starten wij dus weer met lessen op locatie. Drie weken nog maar, en dan 
is de toetsweek. Houdt u er rekening mee dat Tweede Pinksterdag op Curaçao niet wordt 
gevierd? Het is een gewone school-/werkdag. Wij moeten de oorspronkelijk laatste 
afrondingsweek geheel vrijhouden voor de examens op Bonaire. De planning daarvan is 
anders dan andere jaren. Dat konden wij niet voorzien. Daardoor schuiven andere 
activiteiten naar voren. Helaas kunnen we door de geldende afstandsmaatregelen en het 
samenscholingsverbod geen Gala organiseren. Vooral voor leerlingen die ons gaan verlaten 
is dit sneu.  Er wordt natuurlijk wel passend afscheid van de klas genomen, want afsluiten is 
belangrijk om goed een nieuwe start te kunnen maken.  
 
Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: 
 
data ma di wo do vr 

25-29 mei Start les op 
school alle lln 

PWS 
presentaties 

   

1-5 juni      

8 -12 juni  Ouderavond 
examens  

  Uitreiking 
cijferlijst PTA 

15-19 juni Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek  

22-26 juni Inhaaltoetsen 
(indien ziek 
in toetsweek) 

7.15 uur 
Cijfers in 
Magister 
Inzage 
toetsen op 
school 7.30 u. 

Rapport 
vergaderingen 

7.30 uur 
Revisie 
vergadering 

9. 00 uur 
Rapport 
uitdelen; 
Boekenmarkt 
Start  
vakantie 

29 juni-3 juli Mss al 
Bonaire 

Naar Bonaire Examen 
schriftelijk 

Examen 
schriftelijk 

Examen 
schriftelijk  

6-10 juli Examen 
mondeling 

Examen 
mondeling 

Examen 
mondeling 

Examen 
mondeling 

Diplomafeest 

 
Voor informatie over bevorderingsnormen en de aanvraag van behandeling in een 
revisievergadering verwijs ik u naar de schoolgids. U vindt deze op onze website.  
 
Start nieuw schooljaar 
De start van het nieuwe schooljaar blijft onveranderd op maandag 24 augustus om 7.15 uur 
voor alle leerlingen.  
 
Wilt u alle relevante informatie met u zoon/dochter delen? Zij krijgen geen aparte 
Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, mailt u mij dan 
gerust. De lijst met namen en nummers houdt u nog van mij tegoed. Voor nu wens ik u een 
heel fijn lang weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariette Zuijdgeest 
rector 


