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Corona virus informatie nr. 11 
 
Julianadorp, 22 april 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Gisteren was ik betrokken bij een overleg tussen het Ministerie van OWCS van Curaçao, een 
arts uit het crisisteam en de rectoren/directeuren van de plaatselijke havo/vwo scholen, 
mbo en hbo. Hierbij ging het over de vraag wanneer scholen voor voortgezet onderwijs weer 
open mogen en onder welke voorwaarden dat dan mogelijk is.  
 
De scholen voor voortgezet onderwijs blijven zeker ook komende week nog dicht. Daarna 
wordt er bekeken wat de stand van zaken is op Curaçao met betrekking tot het aantal 
(nieuwe) besmettingen en wat blijkt uit internationaal onderzoek naar besmetting met het 
coronavirus van en door kinderen. Als we weer open mogen, dan zal dat gefaseerd gaan, 
met voorrang voor examenleerlingen. Bovendien moeten we twee meter afstand tussen 
leerlingen, en tussen leerling en docent, garanderen in lokalen met natuurlijke ventilatie en 
als we de airco aan willen doen, dan geldt een verplichte afstand van drie meter tussen 
personen, vertelde de arts. Dat wordt dus nog even puzzelen, maar daar komen we wel uit. 
 
De beslissing over het moment van heropenen van de schoolgebouwen neemt het 
Ministerie van OWCS en we moeten dus wachten op dat startschot. Eerder mogen we de 
leerlingen niet ontvangen. Ik vraag om uw begrip en geduld. 
 
Het betekent dat we komende week  (dinsdag, woensdag en donderdag, want maandag en 
vrijdag zijn wettelijk verplichte vrije dagen) nog steeds online lesgeven en dat deze situatie in 
ieder geval voor niet-examenleerlingen ook nog wel wat langer zal duren. Voor de 
examenleerlingen die komende week herkansingen doen, betekent het dat deze 
herkansingen mondeling online worden afgenomen. Leerlingen hebben via Magister 
gisteren daarover een bericht van Dominic ontvangen. Hierbij de belangrijkste punten: 
 

• Alle lessen voor de examenklassen vervallen (omdat de meeste leerlingen 
herkansingen hebben en docenten in die tijd herkansingen afnemen). 

• Heb je geen herkansing? Ga je voorbereiden op je examen of maak je PO af. 

• Leerlingen met herkansingen hebben een rooster in Magister ontvangen, waarop ze 
precies kunnen zien wanneer hun mondeling is. 

• Deze leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze op tijd klaar zitten in Teams (minimaal 
vijf minuten voor aanvang). 

• Schrijftoetsen (brieven bijvoorbeeld) staan niet in dit rooster, de leerlingen die dit 
betreft krijgen van de vakdocent informatie over deze toetsen. 

• De lessen voor de andere klassen gaan gewoon online door volgens rooster. 
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• Er zijn docenten die heel veel tijd nodig hebben voor alle herkansingen die in hun vak 
worden gemaakt. Deze docenten kunnen die drie dagen geen lesgeven. Deze 
docenten zorgen voor vervangende opdrachten die de leerlingen in de vrijgekomen 
tijd zelfstandig moeten maken. Deze opdrachten staan dan in Magister. 

• De lessen van de volgende docenten vervallen: Chris Espinal, Gofrie van Lieshout, 
Dominic Messerschmidt en Roger Parren. 

 
Wij hadden de herkansingen ook liever op papier afgenomen, maar helaas kan dit door de 
huidige omstandigheden niet. De docenten hebben de mondelinge afnames goed 
voorbereid, ze hadden daarop al geanticipeerd. Alle docenten werken met een rubric, dat is 
een scoreformulier waarop het minimale beheersingsniveau van de leerdoelen per 
onderwerp staat benoemd en waarbij ook leerstofbeheersing boven dit niveau is 
geformuleerd. Daar worden punten aan toegekend en deze punten leiden tot een cijfer. Op 
deze manier wordt er zoveel mogelijk transparant, objectief en valide getoetst.  
 
Zoals al eerder aangegeven: bij deze herkansingen geldt dat het hoogste cijfer telt, niet het 
laatste cijfer, zoals wij normaal hanteren. Deze aanpassing is, net als de extra herkansingen 
en de mogelijkheid deze mondeling af te nemen, goedgekeurd door de onderwijsinspectie.  
 
Sanne van der Klift zal, zoals gepland en al eerder gecommuniceerd, per 1 mei afscheid 
nemen van het Vespucci College. Haar lessen worden overgenomen door Astrid Lambrechts 
(onderbouw, tweedegraads bevoegd) en Petra Willemsen (bovenbouw, eerstegraads 
bevoegd). De nieuwe mentor van 2ab zal Tamar Boss zijn. Het werkelijke ‘afscheid nemen’ is 
in deze tijden helaas alleen online mogelijk. U kunt haar per mail of Teams benaderen. Op 9 
mei vliegt zij naar Nederland en verlaat dan dus ook het eiland. Wij bedanken Sanne voor 
haar inzet voor het Vespucci College en haar leerlingen en wensen haar een hele goede start 
in Nederland en veel succes bij haar verdere loopbaan. 
 
Ik  hoop dat de leerlingen het nog volhouden om op deze online manier aan school te blijven 
werken en dat u, ouders, nog standhoudt. Ik wens u wederom veel sterkte en vertrouwen in 
betere tijden.  
 
Alle herkansers wens ik voor volgende week heel veel succes!  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, mailt u mij dan gerust. 
 
Hartelijke groet, 
 
Mariette Zuijdgeest 
rector    


