
 

 
Curaçao, 28 april 2020 

 

Aan: Ouder/voogd van de leerlingen van het KAP 

Betreft: Voortzettingonderdwijs op afstand 
 

 

Geachte ouder/voogd, 
 

 

Wij hopen dat iedereen gezond is en dat iedereen de moed en kracht blijft houden om deze tijd 

door te komen. 

 

Sinds afgelopen week zijn de lessen weer hervat  en  willen wij, zolang we thuis moeten blijven, 

natuurlijk zoveel mogelijk voor onze leerlingen doen, rekening houdende met onze 

mogelijkheden en natuurlijk uw steun, die erg waardevol is. 

 

Wij gebruiken verschillende platformen om met u en de leerlingen te communiceren, ondanks 

wij ons goed kunnen voorstellen dat dit af en toe verwarrend kan zijn. 

Net als u en de leerlingen  moesten ook de docenten  van de ene op de andere dag alle zeilen  

bijzetten en een omslag maken naar online education. Een handleiding  hiervoor lag er niet 

evenmin als een vast online eduacationpakket. Dit is dan ook de reden dat er verschillende 

communicatie middelen worden ingezet zoals, googleclassroom, zoom, whatsapp en emails. We 

laten het aan de docent over waar hij/ zij zich het gemakkelijkst bij voelt. Via onze mentoren 

hebben  uw vragen  ons bereikt met betrekking tot het afronden van het schooljaar en de te 

hanteren overgangsnormen. De vragen zijn begrijpelijk ondanks wij niet op allen een direct 

antwoord hebben. Op dit moment kunnen we het volgende mededelen 

 

• Alleen de overheid kan aangeven of, en wanneer de scholen weer opengaan. Zodra daar 

meer over bekend is zal u dat direct vernemen.  

• Tot die tijd zal het onderwijs op afstand doorgaan. Als directie en docenten streven we 

naar een zo optimale begeleiding van uw kind. 

•  De voorbereidingen zijn gestart  om de cijfers te inventariseren, in zicht te krijgen bij 

welke leerlingen nog cijfers ontbreken tot en met 13 maart 2020 (de 3e proefwerkweek). 

• Intern  met de directie en desbetreffende secties zal gekeken worden op welke manier, 

indien mogelijk, toetsen kunnen worden inhehaald. 

 

Op dit moment zijn er nog geen richtlijnen  hoe het eindrapport tot stand zal komen dit wordt in 

overleg met de schoolbesturen en het ministerie gedaan. 

 

Wat vragen wij van u? 

• Blijft u als ouder/voogd er echt op toe zien dat uw kind 

- op tijd opstaat 

- goed eet 

- de lessen volgens zijn/haar lesrooster volgt, met name de onlinelessen 

- het huiswerk maakt, opdrachten inlevert en bij blijft met de studiewijzers. Deze zijn 

te vinden op www.kap-psc.com 

http://www.kap-psc.com/


 

 

Heeft u vragen ? 

De lesgevende docenten van de klas van uw kind zijn bereikbaar via email voor vragen 

en extra uitleg. De emailadressen zijn door de mentor van uw kind doorgestuurd.  

Laat a.u.b. aan de mentor van uw kind weten wanneer er dingen niet goed gaan. We 

zullen dan zo snel mogelijk een oplossing zoeken.  

Daarnaast kunt u altijd een mail sturen naar directiekap@yahoo.com met uw 

opmerkingen 

 

Tot slot willen wij u vriendelijk vragen  om bij het versturen van emails en apps rekening te 

houden met  het privé leven van onze docenten. Het kan gebeuren dat  uw whatsapps of email in 

de namiddag en avonduren alsmede in het weekend niet direct beantwoord worden. Wij danken 

u alvast voor het begrip. 

 

Wij wensen u en uw kind veel doorzettingsvermogen om dit nog even vol te houden, veel sterkte 

en bovenal gezondheid. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 
Drs mevr.P.D.J. Lapeña Rojer 

Rector 
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