
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 

 

 

 
 
 
Corona virus, informatieblad nummer 1 
 
Julianadorp, 13 maart 2020 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het Corona virus zorgt wereldwijd voor veel opschudding. Wellicht maakt ook u zich zorgen 
over familie en vrienden in Europa of elders. Curaçao is een prettige vakantiebestemming en 
met alle reislustige mensen is het virus hier nu ook geland. Dit is vanochtend door de 
Curaçaose overheid bevestigd. Daarom wil ik u graag informeren over de maatregelen die 
wij als school zullen nemen, mochten er meer besmettingen worden vastgesteld.  
 
Beleid  
Allereerst vragen wij al onze leerlingen zich te houden aan de algehele richtlijnen zoals te 
lezen in de bijgaande brochure. 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.  
 
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 Corona 
virus in uw familie of omgeving wordt vastgesteld, willen we dat graag weten.  

 
Verder zullen wij ons houden aan de richtlijnen en het protocol van het land Curaçao.
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Digitaal platform – leren en doceren kan ook vanuit huis 
Als de scholen voor leerlingen moeten sluiten, zal het Vespucci College zich daaraan 
conformeren. Wij vinden het echter belangrijk dat het leerproces wordt gecontinueerd, ook 
wanneer de leerlingen niet fysiek op school zijn.  De lessen zullen dan digitaal worden 
gegeven via Microsoft Teams. Uw kind moet daarvoor inloggen via zijn/haar Vespuccimail. In 
het KWT uur woensdag a.s zullen de leerlingen daar instructie voor krijgen. 
Studiewijzers en huiswerk blijven zoals gewoonlijk beschikbaar via Magister. Er zullen door 
de docenten links naar instructiefilmpjes worden klaargezet, zodat leerlingen de uitleg van 
een topic meerdere keren kunnen bekijken. Opdrachten kunnen digitaal via Magister 
worden gegeven en ingeleverd. Docenten werken met Office 365 in de Cloud en kunnen 
overal bij. Er zal in de periode van noodzakelijk thuiswerken niet summatief (voor een cijfer) 
worden getoetst, maar formatief (voor feedback) kan wel. Werkstukken kunnen wel worden 
beoordeeld. Docenten zullen, mits gezond, wel op school aanwezig zijn, tenzij de overheid 
anders beslist.  
 
Buitenlandreis Colombia 4 t/m 11 april 2020 
Wij houden de ontwikkelingen en richtlijnen scherp in de gaten. Op het moment kunnen wij 
nog niet zeggen of deze reis gecanceld moet worden.  
 
Waterproject Florida 20 t/m 27 juni 2020 
De waterprojectconferentie Water Is Life 2020 staat op losse schroeven. Niet zozeer vanuit 
ons, als wel vanuit de organisatie in Florida. Leerlingen en begeleiders vanuit de hele wereld 
zouden deelnemen aan deze conferentie en het is onzeker wie er wel en niet kunnen/willen 
komen. De organisatie overweegt de conferentie af te lasten. Wat ons betreft willen we de 
ontwikkelingen nog wel afwachten, het is pas over drie maanden. Zodra we meer weten, 
informeren we de betrokken ouders en leerlingen. 
 
Staatsexamens op Bonaire in mei, juni en juli 2020  
Wij weten niet wat het Corona virus voor invloed zal hebben op het Staatsexamen. Daar 
kunnen we nog geen uitspraken over doen. Zodra wij meer weten, zullen we u informeren. 
 
Mocht u meer informatie zoeken over het virus https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
en over het virus en onderwijs dan verwijs ik u voor dit moment naar deze link uit 
Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-
vragen-over-coronavirus-en-onderwijs. Houdt u ook het lokale nieuws goed in de gaten.   
 
Mocht het zo zijn dat er met spoed nieuws aangaande Vespucci en Corona gecommuniceerd 
moet worden, dan zullen wij dat via Facebook, Magister én de mail doen. Vooralsnog zie ik 
alle leerlingen maandag gewoon op school. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 
desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest 
rector  
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