Nieuwsbrief nr. 4, betreffende de ouderavond en corona
Julianadorp, 5 september 2020
Beste ouders, verzorgers,
Het coronavirus verspreidt zich op Curaçao. Daarom zijn er weer extra beperkende
maatregelen aangekondigd, u heeft het vast al gehoord. Eén van deze maatregelen is dat er
geen groepen volwassenen meer bij elkaar mogen komen, ook geen kleine groepen. Dat
maakt dat we onze ouderavond niet door kunnen laten gaan op de manier waarop deze was
gepland. Wij vinden het echter wel heel belangrijk om contact met u als ouder te hebben.
Daarom vindt de ouderavond in een andere vorm plaats. Graag informeer ik u daarover.
Online ouderavond voor klas 2 en hoger
Zoals u heeft ervaren of wellicht weet heeft het Vespucci College tijdens de lockdown online
lesgegeven. Dit ging via Microsoft Teams van Office 365. Dit platform is nog steeds actief.
Alle leerlingen hebben een account en de docenten hebben al digitale klassen voor dit
schooljaar aangemaakt. De leerlingen zijn in hun online klas geweest, zij weten allemaal hoe
het werkt. Zo zijn wij allemaal goed voorbereid op een eventuele lockdown. Wij vinden het
namelijk belangrijk dat het leerproces wordt gecontinueerd, ook wanneer de leerlingen niet
fysiek op school zijn.
De toegang van de leerlingen tot Microsoft Teams gaan wij nu gebruiken voor de online
ouderavond. Als uw zoon/dochter in klas 2 of hoger zit, wordt u om 19.00 uur verwacht in de
digitale omgeving van Teams. U kiest voor het mentoruur en u wordt ontvangen door de
mentor. In de bijgaande handleiding leest u meer over Microsoft Teams en de manier
waarop u kunt inloggen. Als u zich niet heeft opgegeven voor de ouderavond, misschien wel
juist om groepen mensen te vermijden, bent u alsnog online van harte welkom.
Oudercontact voor ouders van brugklasleerlingen en nieuwe leerlingen in hogere klassen
Voor ouders van leerlingen die nieuw op school zijn, dus voor alle brugklassers en zijinstromers in hogere leerjaren, hebben we een andere vorm gekozen. Een online eerste
contact kan nooit een live kennismaking vervangen. Daarom hebben we voor deze ouders de
mogelijkheid om één-op-één met de mentor af te spreken, bijvoorbeeld op het tijdstip
waarop u uw zoon/dochter van school komt ophalen. Wij vragen u daarvoor een afspraak te
maken met de betreffende mentor. Algemene informatie over de school en het lopende
schooljaar zal de mentor u alvast op woensdag toesturen, dat kunt u dan doorlezen
voorafgaand aan uw meeting met de mentor. Zo kunt u meer gerichte vragen stellen.
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Beleid van Vespucci
Het Vespucci College houdt zich aan de richtlijnen en het protocol van het land Curaçao.
Scholen hebben onlangs middels een webinar informatie gekregen van de overheid. Daarin
werd gezegd dat leerlingen onderling geen afstand hoeven te houden, maar dat docenten
onderling en docenten tot leerlingen wel twee meter afstand moeten bewaren. Deze
maatregel is ter bescherming van de docenten (volwassenen) zelf. Dr. Gerstenbluth heeft
gezegd dat docenten zelf mogen bepalen of zij een mondkapje of scherm willen dragen. Tot
nu toe geven onze docenten aan dat niet te willen. Het Vespucci College heeft beide wel op
voorraad. Verder werd aangegeven dat de overheid richtlijnen voor het onderwijs vastlegt
per fase. Die protocollen zijn echter nog niet voltooid, wij weten dus nog niet wat ze per fase
inhouden. Men heeft wel gezegd dat de scholen zo lang mogelijk open zullen blijven, om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Het is helaas voor veel scholen niet
mogelijk om online lessen voor hun leerlingen te organiseren door een gebrek aan middelen
en/of infrastructuur.
Zolang we open kunnen blijven, blijft het belangrijk dat al onze leerlingen en docenten zich
houden aan de algehele richtlijnen. Handen wassen met water en zeep, niezen in een
papieren zakdoek of de elleboog, niet uit elkaars flesjes drinken, zo min mogelijk aan je
neus/mond/ogen komen, etc. We geven elkaar geen hand meer. Bij binnenkomst op school
en in het klaslokaal desinfecteren de leerlingen hun handen. De schoonmaak blijft
geïntensiveerd, iedere dag worden alle lokalen gepoetst, gelucht en de tafeltjes
gedesinfecteerd. Met elkaar houden we het veilig.
Gezondheidsklachten – wanneer blijft mijn kind thuis?
Mocht uw kind milde gezondheidsklachten hebben, houdt u hem of haar dan thuis, om
mogelijke verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Milde gezondheidsklachten zijn:
• Niezen
• Keelpijn
• Loopneus
• Licht hoesten
• Verhoging tot 38 graden
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
Wilt u naar de receptie bellen om te melden dat uw kind thuis blijft? Ook als het coronavirus
in uw familie of omgeving wordt vastgesteld, willen we dat graag weten.
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Ik wens u
een informatieve digitale ouderavond.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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