
Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao. st. Michielsweg 14 S, Julianadorp, Curaçao  

tel: 599 9 888 7227  fax: 599 9 888 7050, e-mailadres: info@vespuccicollege.net   www.vespuccicollege.net 

 

 

 
 
Nieuwsbrief nummer 18 
 
Julianadorp, 8 april 2022 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De afgelopen week was hectisch op school. Als gevolg van quarantaine van leerlingen en docenten 
moesten er aanpassingen aan het rooster gedaan worden. En tot  grote verrassing van velen, 
trakteerden de eindexamenleerlingen ons op een onvervalste stunt waarbij de andere leerlingen en 
docenten alsof ze op een stormbaan waren, de school binnen moesten. Een leuke verrassing die na 
twee uur opruimen moest overgaan in een reguliere lesdag. Voor sommige leerlingen een sein om te 
zien hoe men ‘functioneel’ deze laatste lessen kon vermijden. 
Vandaag is er ook een aangepast rooster gekomen, mede door de buitenlandreis naar Colombia waar 
we heel blij zijn dat deze reis na een onderbreking van twee jaar, weer door kan gaan. 
 
Vespucci College regelt centraal alle leermiddelen (boeken en licenties). 
Dit schooljaar moesten de meeste ouders nog zelf zorgen voor de aanschaf van boeken, licenties en 
andere leermiddelen die verplicht zijn bij de schoolvakken. Vanaf komend schooljaar nemen wij die 
taak op ons. Het is een vanzelfsprekende service die wij als school op ons gaan nemen en aan u gaan 
aanbieden. Op maandag 29 augustus zullen alle leerlingen via hun mentor de ‘hardcopy’ boeken 
ontvangen en de licenties voor alle vakken gezamenlijk activeren. U zult hiervoor een aparte nota 
krijgen waarbij wij ook de leerlingactiviteiten opgenomen hebben die gedurende het schooljaar 
plaatsvinden. Op deze manier bent u voor het hele schooljaar voorzien en vragen wij geen aparte 
bijdragen meer. Wel zullen zeer speciale reizen zoals de studiereizen en de buitenlandreis daar 
buiten vallen. Ook het eigen ‘device’ dat gebruikt wordt voor het online materiaal en de grafische 
rekenmachine vallen daarbuiten. 
 
Adviesraad. 
In nauwe samenspraak met bestuur, personeel, leerlingenraad en ouderraad gaan we een adviesraad 
opzetten waarin van iedere geleding twee personen zitting nemen. De ouderraad roept ouders op 
om zich voor deze kleine en leuke taak beschikbaar te stellen. De adviesraad zal 3 x per jaar bij elkaar 
komen om zich te buigen over zaken waarbij het bestuur en de schoolleiding het belangrijk vinden 
dat voor die zaken veel draagvlak is. Daarmee is de adviesraad een platform waarbij in dialoog 
gekeken wordt naar ontwikkelingen die voor de school belangrijk zijn. Voorbeelden vanuit het 
verleden zijn het centraal regelen van de leermiddelen, aanpassingen in het aanbod van vakken in 
een bepaald leerjaar, de vaststelling van de jaarplanning et cetera. Wie belangstelling heeft, kan mij 
een email sturen die ik met de ouderraad zal delen (w.devisser@vespuccicollege.net)  
 
De gezonde kantine. 
Vanuit de ouderraad is het initiatief gekomen om meer gezonde snacks aan te bieden in de kantine. 
In samenspraak met de leerlingenraad en Audriss, de kantinemevrouw, gaan we proefdraaien met 
enige gezonde producten. Wel zal mogelijk eerst de leerlingen gevraagd worden wat men voor een 
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bepaalde dag zou willen hebben omdat het in alle gevallen om versproducten gaat. Dus de dag van 
tevoren bestellen en betalen. 
 
Studiekeuzes. 
Voor veel leerlingen wordt het nu keuzes maken: al dan niet een taal kiezen na de eerste klas, een 
profiel kiezen in de bovenbouw. Allemaal zaken waar u als ouders/verzorgers goed over moet 
nadenken met uw kind, eventueel in samenspraak met de mentor of de decaan. Veel keuzes zijn al 
gemaakt. Zo hebben de leerlingen uit de eerste klas deze week informatie gekregen over het vak 
Spaans en volgt na de vakantie informatie over het vak Duits. 
De profielkeuzes moeten nu ook snel definitief zijn, mede omdat de leermiddelen daarvoor tijdig 
besteld dienen te worden. 
 
Vakantiedagen. 
Het schooljaar nadert zijn eindfase. De komende twee weken hebben we vakantie en daarna  gaan 
de eindexamenleerlingen al heel snel beginnen aan hun examens. Ook de andere leerlingen werken 
toe naar een laatste toetsweek.  
Hieronder ziet u een overzicht van de resterende vakantiedagen van dit schooljaar. En voor de 
volledigheid: de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar 2022-2023 is maandag 29 augustus. 
 
Vacatures. 
Zoals het er nu naar uitziet zijn we er al in geslaagd twee hele goede opvolgers te vinden voor Pim 
(LO) en Astrid (Nederlands) voor komend schooljaar. We zijn heel erg blij  dat het team nu al 
compleet is voor komend schooljaar. Op dit moment zijn we nog wel aan het kijken hoe de kleine 
vacatures voor geschiedenis, wiskunde en Duits opgevuld kunnen worden. Hebt u talenten op dit 
vlak of weet u via uw netwerk mogelijke kandidaten, neem dan contact met mij op. 
 
Namens het gehele team van het Vespucci College wens ik u en uw gezin een hele fijne 
vakantieperiode toe. En alvast een fijn weekeinde gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector Vespucci College. 

 
Resterende vakantiedagen schooljaar 2021-2022 

Paasvakantie    maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april 

Koningsdag    woensdag 27 april 

Dag van de Arbeid    maandag 2 mei 

Hemelvaartvakantie   donderdag 26 en vrijdag 27 mei 

Start zomervakantie: 
- niet examenleerlingen  vrijdag 8 juli 
- afronding staatsexamens  vrijdag 15 juli 
 
Start schooljaar 2022-2023  maandag 29 augustus 

 


