
Notulen Bijeenkomst Taalpunt Bonaire 
Datum: 16 februari 2017 
Aanwezig: Addo Stuur (Stichting Lezen & Schrijven), Karen Blauw (Pelikaanschool), 
Marie Craane (Forma), Mariana Cicilia (Mediabus), Mimi Dongen (Centrum J&G), 
Daniela Clarenda (Centrum J&G), Meneer Earl (KSB / KSLB), Greta Delanoy 
(Bibliotheek), Gemma van der Linden (SGB), Paul Ruijs (Stichting Lezen & 
Schrijven), Linda Maas (Stichting Lezen & Schrijven -> notulen) 

1. Welkom 

Addo heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen agenda en goedkeuren notulen 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda. Ook zijn er geen op- of aanmerkingen op de 

notulen van de vorige bijeenkomst. 

3. Mededelingen 

o Prinses Laurentien zal ons eiland bezoeken op 7 en 8 maart. De prinses heeft 

op 7 maart tijd gemaak om kort te spreken met de stichting Lezen & 

Schrijven. De stichting wil haar onder andere de Mediabus tonen, haar een 

promtiefilmpje laten maken voor de nationale voorleesdag en zewillen haar 

het onderzoeksrapport laaggeletterdheid Bonaire aanbieden.  

Mimi geeft aan dat Centrum Jeugd & Gezin nauw betrokken is bij de komst 

van de Prinses. Er zal conferencie over opvoeding op Bonaire plaatsvinden 

met de prinses. Het is de bedoeling dat alle bevolkingsgroepen van het eiland 

hierbij betrokken worden (Ouders, jongeren, bedrijfsleven en profesionals).  

Mimi zal de informatie die ze heeft hierover doorsturen naar Linda, zodat die 

het kan versprijden onder alle leden van Taalpunt. 

o Akademia Papiamentu kon vandaag helaas niet bij de bijeenkomst aanwezig 

zijn, maar wil ons wel meegeven dat ze momenteel druk bezig zijn met de 

spellingsdictees (maandag 20 feb. van 19.00 – 20.00u voor volwassenen in 

Addo’s Bookstore en op dinsdag 21 feb. op de scholen) i.v.m. de 

internationale dag van de moedertaal. 

o Fundashon Lesa ta dushi kon helaas ook niet aanwezig zijn.  Zij hebben ons 

hun jaarverslag toegestuurd met daarin hun jaarplanning die we tijdens de 

bijeenkomst hebben bekeken. Linda stuurt het jaarverslag van FLTD mee met 

de notulen, zodat iedereen er nog eens rustig naar kan kijken en kan zien of er 

samenwerking mogelijk is met andere projecten. Ook vraagt FLTD hulp bij het 

zoeken van fondsen. Wellicht kunnen ze bij RCN een aanvraag indienen. 

o Facebook: Er is een aparte facebook pagina voor Taalpunt gemaakt. Hierop 

kunnen we o.a.  de projecten / activiteiten promoten.  

o Website: Taalpunt is toegevoegd aan de website van Stichting Lezen & 

Schrijven. (www.stichtinglezenenschrijvenbonaire.org) 

o Logo: Georgie (medewerker van Addo’s Bookstore) heeft op vrijwillige basis 

het logo voor Taalpunt ontwikkeld.  

http://www.stichtinglezenenschrijvenbonaire.org/


4. Doelstelling Taalpunt 

De oprichting van Taalpunt was één van de aanbevelingen uit het onderzoek 

Laaggeletterheid Bonaire. Ieder kwartaal organiseren we een bijeenkomst om alle 

activiteiten op het gebied van leesbevordering en de bestrijding van laaggeletterdheid op 

elkaar af te stemmen.  

Deelnemers Taalpunt: Sentro Hubentut i Famia, Fundashon Forma, Fundashon Lesa ta Dushi, 

Biblioteka Publiko Bonaire, Stichting Lezen & schrijven Bonaire, Taalcoördinatoren van 

de basisscholen, Scholengemeenschap Bonaire, Akademia Papiamentu, Mediabus Bonaire 

5. Activiteiten 2017 

 Nationale voorleesdag Bonaire                dinsdag 13 juni 2017 

Dit jaar willen we (Stichting Lezen & Schrijven) van start gaan met de 

Nationale voorleesdag Bonaire (pilot). Op dinsdag 13 juni zal er in alle 

groepen van de basisschool en bij kinderdagverblijven voorgelezen gaan 

worden. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van RCN. Er moeten boeken 

geregeld worden om voor te lezen (Nederlands en Papiamentu) en er moeten 

mensen gezocht worden die willen voorlezen. We hebben hierbij de hulp van 

iedereen nodig.  

- Greta geeft aan te gaan kijken welke boeken er in de bibliotheek aanwezig 

zijn die geschikt zijn om voor te lezen. Linda maakt een afspraak met haar 

om langs te komen in de bibliotheek.  

- Mimi geeft aan dat Centrum Jeugd & Gezin ook boeken heeft. Linda gaat 

ook hier langs om te kijken.  

- Wellicht dat Fundashon Lesa ta dushi ook boeken heeft die gebruikt 

kunnen worden, aangezien regelmatig voorleesprojecten organiseren. 

Linda neemt contact met hen op. 

- Mariana gaat kijken in de Mediabus welke boeken geschikt zijn. Linda zal 

ook bij haar in de Mediabus langskomen. 

- Mimi stuurt Linda een overzichtslijst van de kinderdagverblijven op 

Bonaire.  

- Gemma gaat op SGB overleggen of SGB ook wil deelnemen aan de 

nationale voorleesdagen en om welke groepen het dan zal gaan.  

 

 Boekenmarkt Pelikaanschool        (einde schooljaar) 

De Pelikaanschool organiseert al een paar jaar een boekenmarkt. Dit is een 

ruilmarkt. Voor ieder boek dat je inlevert krijg je een bonnetje waarmee je op 

de boekenmarkt weer een nieuw boek kan uitzoeken.  

- Karen gaat intern overleggen of het mogelijk is om ook kinderen van 

andere scholen te laten deelnemen aan de boekenmarkt. Indien het niet 

http://www.lezenenschrijvenbonaire.org/mediabus-bonaire


mogelijk is, dan zal zij het concept doorsturen naar de Taalcoördinatoren 

van alle andere scholen, zodat zij zelf ook een boekenmark kunnen 

organiseren (rond dezelfde periode). 

 

 Scholentour en promotie Mediabus 

De mediabus staat momenteel iedere middag van een van de sentro di 

bario’s. De kinderen van de sentro di bario’s bezoeken de mediabus al zeer 

regelmatig, maar aanloop vanuit de wijken zelf is er nog weinig. Om deze 

kinderen wel te bereiken zal de mediabus meer gepromoot moeten gaan 

worden. Dit willen we o.a. doen door een scholentour. Tijdens de scholentour 

kunnen alle klassen 1 voor 1 naar de mediabus komen om de bus te 

bewonderen en een korte uitleg te krijgen. Ook zullen alle kinderen een 

foldertje meer krijgen zodat ze weten wanneer de bus in hun bario staat en er 

dan dus naartoe kunnen gaan om lid te worden, boeken te lenen en/of op de 

computers te werken.  

De Mediabus doet 1 school per ochtend aan en zal langs de scholen gaan op 

woensdagochtend en vrijdagochtend. Linda zal alle basisscholen mailen en zo 

een planning maken. Er wordt gestart met de scholentour na de 

carnavalsvakantie.  

Verder zal de mediabus op de volgende manieren gepromoot gaan worden: 

- Facebook 

- Samenwerking met o.a. FORMA 

- Workshops in de vakantie 

- Kleur/tekenwedstrijd 

- Vrijwilligers zoeken om voor te lezen in de bus 

- Wellicht posters ophangen op verschillende plekken 

- Na de zomervakantie zal de mediabus 1 ochtend in de week bij SGB staan 

 

 Week van de alfabetisering (FORMA)  (11 t/m 15 september) 

8 september is de internationale dag van de alfabetisering. Deze dag zit erg 

dicht op Dia di Boneiru, vandaar dat ervoor gekozen wordt om er in de week 

van 11 t/m 15 september meer aandacht aan te besteden. Tijdens deze week 

(en wellicht ook ervoor) zal er promotie zijn op radio en tv. Verder zal FORMA 

vele activiteiten organiseren voor bewustwoording binnen onze samenleving. 

Uit onderzoek blijkt dat er hier op Bonaire 21,8% van de bevolking 

laaggeletterd is. Dat is erg veel. FORMA hoop dat we hier eiland breed 

aandacht aan kunnen besteden en dat het dus niet alleen aankomt op 

FORMA. Ieder jaar komt FORMA met een ander Motto. Voor dit jaar is nog 

geen Motto bedacht. FORMA vraagt om mee te denken voor een motto en 

om te kijken wat de andere organisaties kunnen betekenen / bijdragen aan de 

week van de alfabetisering. 



- Een mogelijkheid is om de Mediabus in te zetten. Wellicht dat er kleine 

workshops in gegeven kunnen worden in iedere bario. 

- Centrum J&G heeft op 8 september het project Mi gusta lesa. Wellicht dat 

dit kan aansluiten bij de week van de alfabetisering. 

- De bibliotheek heeft de dag van de alfabetisering ook op de 

activiteitenkalender staan. Er is nog niet duidelijk wat ze willen gaan doen, 

maar ze zullen contact opnemen met Forma. 

- Wellicht dat ook de scholen bij kunnen dragen aan deze activiteit. Bij SGB 

zijn er kennismakingsavonden rond deze datum. Indien FORMA een folder 

heeft dan kan deze uitgedeeld worden op deze avonden.  

  

 Kinderboekenweek        (2de week van november) 

De precieze datum is nog niet bekend. Dit moet in overleg met de andere 

eilanden. 1ste week van november is het kinderboekenweek op Aruba, 2de 

week op Bonaire en 3de week op Curacao.  

De bibliotheek organiseert de gehele week activiteiten en nodig auteurs uit 

van andere de andere eilanden. Het is dit jaar de 25ste keer dat de bibliotheek 

de kinderboekenweek organiseerd.  

Het zou mooi zijn als het niet blijft bij maar 1 week, maar dat de hele maand 

november in het teken staan van boeken.  

Wanneer de precieze data is vastgesteld geeft Greta het door aan Linda. 

 

6. Andere activiteiten 2017 

 Presentatie Crisèn Schorea (schrijfster): 4 maart in Addo’s Bookstore. Zij is 

meerdere dagen op Bonaire en is bereid om meerdere presentaties / 

activiteiten te doen. De bibliotheek is geïnteresseerd en zal contact met haar 

opnemen. 

 Hilli Arduin (schrijfster): Komt naar Bonaire de eerste 2 weken van mei. Ook 

zij wil graag haar boek presenteren en workshops of iets dergelijks doen. 

Linda stuurt de mail naar iedereen door. Bij interesse kun je contact opnemen 

met haar.  

 Boek De verschrikkelijke sneeuwman: Er is een grote hoeveelheid van dit 

boek gedoneerd aan de stichting Lezen & Schrijven. Iedereen mag een boek 

meenemen om te laten zien binnen hun organisatie / school. Bij interesse in 

meer boeken kun je contact opnemen met Addo. Hij zorgt er dan voor dat de 

boeken eerlijk verdeeld worden.  

 Het project Mi gusta lesa zal op de volgende data gehouden worden door 

Centrum J&G: 

17 maart (thema pesten) 

21 april 

12 mei 



9 juni 

18 aug 

8 sep  

13 okt 

 In aansluiting op het thema pesten geeft Greta aan dat de bibliotheek bezig is 

met het uitnodigen van Dhr. Eef Cooper. Hij gaat op Curacao naar scholen om 

het pestprobleem onder de aandacht te brengen en boekt daarbij vele 

successen. De bibliotheek is momenteel bezig financiële middelen te zoeken / 

krijgen om Dhr. Eef Cooper uit te nodigen.  

 Centrum J&G is in samenwerking met MHC om in de bario’s opvoedkundige 

thema’s aan de kaart te stellen. Wellicht dat de Mediabus hier iets in kan 

betekenen.  

 Stichting Lezen & Schrijven is momenteel bezig met de volgende projecten: 

- Summerschool (gericht op de leerlingen die van groep 8 naar de SGB 

gaan) 

- Tweetalige babyboekjes 

- Kinderboekenfonds Papiamentu 

- Tomke 

- Nationale voorleesdag 

- Mediabus 

 SGB is ook bezig met het aanvragen voor financiën voor het project 

Summerschool. Bij SGB zal het gericht zijn op leerlingen die al op de SGB 

zitten. En verder wil de SGB komend schooljaar gaan starten met een 

bijspijkerklas in de namiddag.  

 

7. Rondvraag 

/ 

 

8. Vaststellen datum volgende bijeenkomst 

Donderdag 18 mei 2017 van 13.00 – 14.00u 

 

9. Sluiting 

Enorm bedankt voor jullie komst en we hopen op een fijne samenwerking dit jaar.  

 

 


