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Mini-gids 2021-2022

Willemstad, augustus 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Miguel Pourier Academy is een kleurrijke voortgezet onderwijsschool met een gemengde
leerlingenpopulatie en sinds augustus 2015 gevestigd op het mooie eiland Curaçao,
omringd door de (zuidelijke) Caribische zee. Sinds onze start 6 jaar geleden hebben wij
onze missie en visie steeds beter kunnen uitbouwen en verankeren in ons onderwijs dat
wij als “levend en continue in ontwikkeling” beschouwen. Vorig schooljaar hebben wij
het laatste jaar van onze VWO opleiding geïmplementeerd en zijn wij trots op onze
volwaardige tweetalige MAVO, HAVO en VWO (+) opleidingen.
Ons motto “Education beyond boundaries” heeft met de komst van Covid-19
virus een extra betekenis gekregen. Sinds maart 2020 houdt het COVID-19 virus ook ons
eiland in de ban met gevolgen voor onze samenleving, onze economie, maar ook ons
onderwijs. Tijdens periodes van strenge lock-downs,hebben wij ons onderwijs telkens,
zonder lesuitval, direct online kunnen voortzetten. Om dit te kunnen realiseren was
“thinking and educate beyond boundaries” nodig. Inmiddels gaan wij gelukkig weer
fysiek naar school. Hoe goed de online lesweken ook verliepen, we hebben geleerd dat
“gewoon naar school gaan” heel prettig is en dat een balans tussen digitalisering,
praktisch werken en fysieke interactie belangrijk is. Op het moment van schrijven geldt er
een hygiëneprotocol en worden door, de overheid, maatregelen aangepast aan de
situatie. Toch hopen wij van harte dat wij het komend schooljaar “zo gewoon mogelijk”
naar school kunnen blijven gaan en dat wij samen “gewoon” op school kennis kunnen
overdragen en delen.
Wij hebben ons, zeker de afgelopen periode, gerealiseerd hoe fijn en belangrijk
het is om te mogen werken met gedreven, zeer betrokken, en professionele collega’s,
waardoor wij snel kunnen schakelen en samen sterk staan in onverwachte situaties. Ik
ben trots dat ik leiding mag geven aan ons team en wij allen mogen bijdragen aan de
ontwikkeling van uw kind(eren) binnen een veilige omgeving. Waar ze mogen zijn wie ze
zijn, waar wij hem of haar met zorg het onderwijs aanreiken dat past, waarin ze succes
mogen ervaren en uit kunnen groeien tot unieke, zelfverzekerde persoonlijkheden, die
uitdagingen niet uit de weg gaan en zich er bewust van zijn dat de wereld, hopelijk snel
weer veilig voor hen open ligt.
Esmee Jakobs
Directeur Miguel Pourier Academy & Klein College

Lestijden
1e lesuur

07.30 – 08.15 uur

2e lesuur

08.15 – 09.00 uur

3e lesuur

09.00 – 09.45 uur

pauze

09.45 – 10.00 uur

4e lesuur

10.00 – 10.45 uur

5e lesuur

10.45 – 11.30 uur

pauze

11.30 – 12.00 uur

6e lesuur

12.00 – 12.45 uur

7e lesuur

12.45 – 13.30 uur

pauze

13.30 – 14.00 uur

8e lesuur

14.00 – 14.45 uur

9e lesuur

14.45 – 15.30 uur

Wanneer de leerlingen geen achtste of negende uur hebben, faciliteren
wij huiswerkbegeleiding of cluburen van 14.00 uur - 16.00 uur met
uitzondering van de vrijdag

Ziek of afwezig?
Ouders en verzorgers dienen dit bij voorkeur tussen 07.00 en 07.30
uur te melden via telefoon (846 4242) of via mail
(info@pourieracademy.com).

Team & Zorg
Directeur

Mevr. Esmee Jakobs

Adjunct directeur / Zorgcoördinator

Mevr. Ilona Geurts

Bouwcoördinator onderbouw

Dhr. Rufus van Barneveld

Bouwcoördinator bovenbouw

Mevr. Anky Vos

Zorg
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen
onze school. Er wordt door enkele vakleerkrachten extra
ondersteuning geboden waar dit nodig is in de vorm van RT.
Onze zorgcoördinator is Ilona Geurts
ilona.geurts@pourieracademy.com

Vertrouwenspersoon
Iedere klas heeft een mentor om de eerste zorgen mee te delen.
Daarnaast
hebben
wij
een
vertrouwenspersoon.
De
vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en vertrouwelijke zaken,
die liever niet met een mentor of andere medewerkers van school
gedeeld worden. Onze vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers
en leerlingen is Sandra Jeunhomme

Administratie
De leerlingadministratie behandelt onder andere:
· Wijziging in persoonsgegevens
· Aanvraag van extra verlof
Wijzigingen voor de leerlingadministratie zijn door te geven via email:
info@pourieracademy.com
De financiële administratie behandelt:
· Betalingen
· Vragen rondom facturen
Dagelijks open van 07.30 tot 13.30 uur. De financiële administratie is
gevestigd op Salinja Aboustraat A-13 en ook bereikbaar via mail:
vismara.hato@kleincollege.com

Team & Zorg
Leerkrachtenteam
Anky Vos

anky.vos@pourieracademy.com

Leerkracht Economie en Bedrijfseconomie, Decaan

Marc van Gaans
marc.vangaans@pourieracademy.com
Leerkracht Wiskunde klas 3 t/m 6, mentor klas 3

Frank Knaps
frank.knaps@pourieracademy.com
Leerkracht Nederlands, Maatschappijleer klas 3

Rufus van Barneveld
Leerkracht Sports & Health

rufus.vanbarneveld@pourieracademy.com

Sander Bechtold
sander.bechtold@pourieracademy.com
Leerkracht Social Studies klas 1 & 2, Filosofie klas 1 & 2, Aardrijkskunde klas
3 t/m 6, mentor klas 2

Sander Kreffer

johan.vanhamme@pourieracademy.com

Jirri Eijssink
jirri.eijssink@pourieracademy.com
Leerkracht Geschiedenis klas 3 t/m 6, Maatschappijleer klas 4 & 5 en Filosofie
klas 3 t/m 6, mentor klas 5/6
Esmee Jakobs

esmee.jakobs@pourieracademy.com

Leerkracht Filosofie klas 1A
Melanie Rog
Leerkracht Engels

melanie.rog@pourieracademy.com

Leerkracht Wiskunde klas 1 & 2

Delia Maria Goilo
deliamaria.goilo@pourieracademy.com
Leerkracht Science klas 1 & 2, Biologie klas 3 t/m 6, mentor klas 1B
Ursula Horck
Leerkracht Frans klas 4 t/m 6

ursula.horck@pourieracademy.com

Matthijs Bakker

matthijs.bakker@pourieracademy.com

Leerkracht Spaans en Frans klas 2 & 3
Ilona Geurts

Sandra Jeunhomme
sandra.jeunhomme@pourieracademy.com
Leerkracht Personal Creative Expression, mentor klas 4
Rion van den Berg

Leerkracht Science klas 3, Natuurkunde en Scheikunde

rion.vandenberg@pourieracademy.com

ilona.geurts@pourieracademy.com

Leerkracht Latijn en Grieks
Aloys Meijs
Leerkracht Informatica

aloys.meijs@pourieracademy.com

Schoolregels
Goede sfeer
Wij zorgen met elkaar voor een prettige en positieve sfeer in de klas.
Daar zijn wij samen verantwoordelijk voor. Wanneer een leerling zich
op zijn gemak voelt, kan er prettig gewerkt en geleerd worden. Zelf
kan een leerling er ook voor zorgen dat een ander zich prettig voelt.
Dit betekent dat we elkaar accepteren, vriendelijk zijn voor elkaar, dat
vragen stellen en fouten maken mag en dat we elkaar niet uitlachen
en niet pesten

Juiste houding
In de les moeten de leerlingen op tijd aanwezig zijn, zijn ze voorbereid
op de les en doen actief mee. Dat betekent niet alleen zelf praten,
maar ook naar anderen luisteren, en belangstelling tonen voor elkaar.
Wij zijn allemaal anders, en mogen allemaal anders zijn. Als er iets
moeilijk te begrijpen is van een ander, wordt er om uitleg gevraagd.
Komen de leerlingen er samen niet uit, dan vragen ze de docent of
mentor om hulp.

In en rond het schoolgebouw
Wij zorgen goed voor onze spullen, voor het meubilair en voor het materiaal
waarmee wij werken. Het leslokaal is voor de les. In de pauze gaan de
leerlingen naar buiten of naar de kantine om te eten en te drinken. Gebruik
van mobiele telefoon is alleen tijdens de pauzes toegestaan. Roken,

alcohol- en drugsgebruik wordt op, en in de buurt van, de school niet
toegestaan en wordt in geen geval getolereerd.

Kleding
Tijdens de schooldagen (ma t/m do) draagt de leerling het schooluniform.
Dit bestaat uit een polo met het schoollogo en daaronder een broek of –rok
kort of lang (in de kleur blauw, zwart of wit) die wenselijk minimaal tot
halverwege het bovenbeen komt. Ook verzoeken wij de momenteel hippe
“gaten/scheuren” in broeken beperkt te houden. Op vrijdag is het “casual
Friday”, dan mag de leerling vrije kleding aan. Deze kleding dient wel
geschikt te zijn voor school en wenselijk niet korter dan halverwege het
bovenbeen. Niet toegestaan zijn: strapless jurkjes of topjes, spaghetti
bandjes en naveltruitjes. Voor wat betreft schoenen; stevige schoenen/
sandalen en/of “Birkenstocks-achtige slippers”. Strand- en badslippers zijn
niet toegestaan vanwege verzekeringstechnische redenen. Tijdens de
gymlessen draagt de leerling geschikte gymkleding (bijv t-shirt, korte
sportbroek of sportlegging met shirt/top). Aangezien de leerlingen buiten
gymles krijgen, moeten zij sportschoenen aan die buiten gedragen mogen
worden. Leerlingen komen met hun gymkleding aan naar school en nemen
een schoolpolo en jeans mee om na de gymles aan te trekken. Het is niet
toegestaan om de rest van de schooldag de gymkleding te blijven dragen.

Gezonde school
We streven er naar een gezonde school te zijn. Snoep, chips, frisdrank en
energy drankjes worden zoveel mogelijk vermeden.

Praktische informatie
Dagelijks mee te nemen

Als je te laat bent

- kluissleutel
- etui met pen, potlood, geodriehoek, rekenmachine
- boeken en schriften voor de vakken van die dag
- agenda
- device (opgeladen batterij)
- lader voor je device

Een leerling die te laat komt, wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.
De leerling kan dan pas vanaf 8.15 uur weer de lessen vervolgen. De leerling
kan dan buiten zelfstandig aan het werk. Bij vijf keer te laat per rapportperiode
zal er een gesprek aangevraagd worden met de leerling en ouders of
verzorgers. Bij herhaling zal leerplicht op de hoogte gesteld worden.

Als je ziek bent

Dringend verzoeken wij ouders/verzorgers om afspraken tijdens schooltijd tot
een minimum te beperken en zoveel mogelijk in vakanties of buiten schooltijd
te plannen. Afspraken tijdens schooltijd vanwege medische bezoeken worden
door ouders/verzorgers telefonisch of via mail zo vroeg mogelijk van tevoren
gemeld bij de mentor of via info@pourieracademy.com

Bij ziekte dienen ouders/verzorgers de leerling ziek melden. Dit kan
via de mail: info@pourieracademy.com of telefonisch via 846 4242.
De daarop volgende dagen van ziekte dienen de ouders iedere dag
de leerling opnieuw ziek te melden. Bij ziekte die optreedt gedurende
de lesdag, wordt contact gezocht door school met een van de ouders.
De leerling mag niet alleen naar huis gaan.

Verzuim medische handelingen

Verzuim Lichamelijke Opvoeding

Mocht je een blessure hebben, die het je onmogelijk maakt aanwezig te zijn of
NB. Er zijn maatregelen van kracht ivm COVID-19 en wijkt de procedure af
van de normaal geldende procedure. Voor deze procedure verwijzen wij u mee te doen met de gymles, dan wordt hier overleg over gevoerd met de
naar het hygiëneprotocol op onze website en interne updates.
gymdocent. Samen met de gymdocent wordt naar een oplossing gezocht.
Geblesseerde leerlingen dienen aanwezig te zijn in de les. De docent zorgt
voor vervangende opdrachten voor de leerling.

Rooster en wijzigingen
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt elke leerling zijn rooster.
De mentor neemt het rooster met de leerlingen door. Het rooster kan
door omstandigheden aangepast worden, zoals ziekte of afwezigheid
van docenten of in projectweken of tijdens excursies. Indien er een
tijdelijke wijziging is, dan wordt deze via de mail of in de klas
gecommuniceerd. Kijk elke ochtend even in je mail of er
roosterwijzigingen zijn. Tussenuren komen niet voor. Een aantal keer
per jaar hanteren we een projectrooster, bijv. i.v.m. toetsweken en
vakoverstijgende projecten.

Kluisjes
We adviseren om waardevolle spullen die voor of tijdens school niet
nodig zijn, thuis te laten. Voor het opbergen van persoonlijke spullen
kunnen de leerlingen gebruik maken van hun kluisje. De school is niet
aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of gestolen
eigendommen van leerlingen.

Bring Your Own Device
Op de Miguel Pourier Academy wordt een deel van het lesmateriaal
digitaal aangeboden. Leerlingen hebben daarom een laptop of een
device nodig om daar gebruik van te kunnen maken. We schrijven
niet voor welk device dit moet zijn, maar we hebben wel een aantal
minimale eisen. Deze eisen zijn op te vragen bij de
bouwcoördinatoren.

Schoolvakanties 2021-2022
Tussenvakantie
maandag 4 oktober 2021 t/m
vrijdag 8 oktober 2021

Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022 en
vrijdag 27 mei 2022

Kerstvakantie
maandag 20 december 2021 t/m
woensdag 5 januari 2022

Zomervakantie
maandag 4 juli 2022 t/m
woensdag 10 augustus 2022

Kindercarnaval
maandag 21 februari 2022

Studie(mid)dagen
19 oktober 2021 (les tot 11.30u)
21 februari 2022 (hele dag vrij)
24 mei 2022 (les tot 11.30u)

Carnavalsvakantie
maandag 28 februari 2022 t/m
vrijdag 4 maart 2022
Paasvakantie
woensdag 13 april 2022 t/m
maandag 2 mei 2022

Examenperiode
CSE tv 1 maandag 12 mei 2022 t/m
maandag 30 mei 2022

College examens: eerste week van
zomervakantie
Op onze website vind je de jaarkalender met onder andere de studiedagen en
alle ouderavonden. Deze jaarkalender is aan veranderingen onderhevig

Check de website

Onze uitgebreide schoolgids is te vinden op onze website:
www.pourieracademy.com.
Mochten leerlingen en/of ouders/verzorgers na het lezen
van onze mini- en uitgebreide schoolgids nog vragen
hebben, zoek dan contact via het e mailadres:
info@pourieracademy.com.

