
Notulen Bijeenkomst Taalpunt Bonaire 
Datum: 18 mei 2017 
Aanwezig: Addo Stuur (Stichting Lezen & Schrijven), Karen Blauw (Pelikaanschool), 
Mariana Cicilia (Mediabus), Mimi Dongen (Centrum J&G), Gemma van der Linden (SGB), 
Lucretie Leming (SGB), Rudsel Doran (Jong Bonaire), Vivan Wensink (KKBW), Carinne 
Thielman (KKBW), Germaria Marsera (KSB & KSLB) 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 

● Afmeldingen van: FLTD, Bibliotheek, Akademia Papiamentu. 

● Graag lid worden van Taalpunt op facebook. De pagina heeft nu nog maar 2 

leden, dus wordt er ook vrijwel niks op gepost. Hopelijk wordt iedereen lid, 

zodat de pagina echt kan gaan functioneren. 

● Taalpunt heeft ook een aparte pagina op de website van 

www.lezenenschrijvenbonaire.org Hierop kun je ook de notulen van de vorige 

bijeenkomsten vinden. 

 

4. Activiteiten 2017 

➢ Nationale voorleesdag Bonaire 

Dinsdag 13 juni om 10.00 zal er in bijna 90 groepen tegelijkertijd voorgelezen 

gaan worden. Er zijn (meer dan) voldoende vrijwilligers gevonden om voor te 

gaan lezen. Het is nu al een succes! De komende tijd zal er nog veel promotie 

plaatsvinden via social media en de pers. Het doel van de voorleesdag is om 

ouders (en leerkrachten) te stimuleren om voor te lezen aan hun kind. Uit 

onderzoek blijkt dat dat hier op het eiland vrij weinig gebeurd. 

➢ Scholentour Mediabus 

Inmiddels zijn we bij alle basisscholen op bezoek geweest. Alle scholen waren 

erg enthousiast en zien de bus graag in de toekomst vaker komen. Zowel voor 

een promotierondje (begin schooljaar) als om het daadwerkelijk laten lenen 

van boeken door de scholen.  

SGB geeft aan dat ze ook graag de bus dit schooljaar nog langs zien komen ter 

kennismaking. We gaan kijken of we dit nog kunnen realiseren.  

➢ Summerschool 

Summerschool zit momenteel in de aanmelings- en selectiefase. Er zijn al 8 

aanmeldingen. Het doel van Summerschool is om de leerlingen in 2 weken 

onder te dompelen in het Nederlands om zo hun niveau een beetje op te 

krikken. Er wordt uitgegaan van 2 groepen van 15 leerlingen (meer kan niet, 

minder wel).  

http://www.lezenenschrijvenbonaire.org/


TIP vanuit SGB: Stel een contract met de leerlingen op, zodat ze zeker komen. 

➢ Boekenmarkt (Pelikaan) 

In Juni organiseert de Pelikaan weer hun jaarlijkse boekenmarkt. Kinderen 

kunnen dan hun gelezen boeken inleveren, krijgen hier bonnetjes voor en 

mogen daarvoor weer een ‘nieuw’ boek uitkiezen. Het is ieder jaar een groot 

succes. Helaas is het i.v.m. de ruimte niet mogelijk om ook andere scholen uit 

te nodigen. Wellicht dat iedere school dit ook zelf kan regelen en/of in de 

toekomst een gezamenlijke markt ergens centraal in Playa. 

➢ Week van de Alfabetisering (Forma) 

Forma is helaas niet aanwezig om hier meer over te vertellen. 

De week van de Alfabetisering zal op 8 september starten met een 

bewustwoordingsdag voor het bedrijfsleven. Dit zal in samenwerking gaan 

met Stichting Lezen & Schrijven (en mogelijk ook Centrum Jeugd & Gezin). 

De volgende punten zullen daarin behandeld worden: 

1. Wat kost laaggeletterdheid Bonaire?  

2. Hoe herken je laaggeletterdheid en wat kun je doen? 

TIP (CJ&G): ga bij de bedrijven langs. 

➢ Kinderboekenweek (Bibliotheek) 

Helaas is er niemand van de bibliotheek aanwezig. We weten wel dat het 

thema zal zijn: Gruwelijk eng. 

Het boekenweekgeschenk is: Kattensoep 

Er zijn 2 activiteiten die mogelijk aansluiten bij de kinderboekenweek (lezen 

vergroot je wereld en Reke buriku). Deze komen later aanbod. 

➢ Forma Mediabus (Forma) 

Forma is deze week gestart met hun infobalie in de Mediabus. Zij zullen op 

dinsdag van 17.30 tot 18.30u naar Nort Saliña gaan en op zaterdag van 16.00 

tot 17.00u naar Rincon gaan. Er liggen flyers op tafel hierover om mee te 

nemen. 

➢ Voorleesproject FLTD 

FLTD kon helaas niet aanwezig zijn. We hebben vernomen dat momenteel 

VWO leerlingen gaan voorlezen op de crèches. In September zal er weer 

geprobeerd worden om bij de kinderen thuis te gaan lezen. 

➢ Voorleeswedstrijd FLTD 

FLTD nodigt Taalpunt uit om te komen kijken bij de finale van de 

voorleeswedstrijd. Dit zal zijn op 17 juni van 18.00 tot 20.00 bij Courtyard 

Marriot. 

 

 

➢ Lezen vergroot je wereld 

Mevrouw Evelien van Dordt komt 2 november (via financiering van het 

Letterfonds) naar Bonaire en biedt verschillende workshops etc. aan. 



Iedereen die geïnteresseerd is kan contact met haar opnemen. Linda zal dit 

document nogmaals toevoegen bij de notulen.  

➢ Toneelstuk Reke Buriku 

Dit is een toneelstuk gebasseerd op het sprookje Ezeltje Strekje. Ook dit 

wordt aangeboden als activiteit voor bijvoorbeeld scholen of de 

kinderboekenweek. Linda zal ook dit document toevoegen bij de notulen en 

indien geïnteresseerd kunnen jullie contact opnemen met de organisatie.  

➢ Mi Gusta Lesa 

In april was het thema cultuur. Dit vond plaats in Rincon. Meestal is het 

gewoon in Playa, maar soms gaan we de wijken in.  

In mei was het thema moederdag (12 mei). Dit was gewoon in playa. De 

volgende keer zal zijn: 9 juni. 

 

5. Andere activiteiten 2017 

➢ KKBW: Dit jaar hebben we geen voorleeswedstrijd Nederlands gehouden 

(i.v.m. afwezigheid taalcoördinator), maar we zijn nu wel druk bezig voor de 

voorleeswedstrijd in het Papiamentu. Verder zijn we bezig met investeringen 

in onze bibliotheek en hiervoor luisteren we goed naar de mening en 

verzoeken van de leerlingen. 

➢ Centrum Jeugd & Gezin: In verband met het project Kansen voor kinderen 

gaan wij 2 aanvragen indienen: 1. Boekenproject (samen met stichting Lezen 

& Schrijven), 2. Project Brabbelen tot babbelen (cursus voor ouders) 

 

6. Rondvraag 

Is er een mogelijkheid om het tijdstip van de bijeenkomsten te veranderen, zodat 

FLTD, Akademia Papiamentu en Forma er ook bij kunnen zijn? -> Dit kan zeker! De 

voorkeur tijdens de bijeenkomst lijkt uit te gaan naar het tijdstip van 15.00 – 16.00u. 

 

7. Vaststellen datum volgende bijeenkomst 

Voorstel: donderdag 24 aug 2017 15.00u tot 16.00u 

 

8. Sluiting 

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

 

 


