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Evaluatieverslag Summerschool 2017 
 
 
Inleiding 
 
Anleiding voor project zijn de resultaten van ons onderzoek naar laaggeletterdheid op 
Bonaire uit 2015. Zie www.lezenenschrijvenbonaire.org 
Eén de conclusies uit dit onderzoek was dat leerlingen in groep 8 een bijzonder laag 
niveau hebben als het gaat om o.a. begrijpend lezen van de Nederlandse taal. 
 
Doelstelling 
Het doel van de Summerschool is om leerlingen van groep 8 van het Primair Onderwijs 
een extra impuls te geven op het gebied van de Nederlandse taal. Belangrijke reden 
hiervoor is dat de kinderen direct na de zomervakantie naar het SGB (voortgezet 
onderwijs) gaan. Daar is de instructietaal van de lessen louter Nederlands. Een goede 
beheersing van de Nederlandse taal is hiervoor essentieel. Vooral het begrijpend lezen 
(begrijpend lezen niveau is bijzonder laag volgens het onderzoek van onze stichting) en 
spreken zijn noodzakelijke vaardigheden voor deze leerlingen.  
 
Duidelijk is dat in twee weken tijd leerlingen niet perfect Nederlands kunnen leren. 
Hiervoor is deze periode te kort. Wel blijkt het mogelijk een stevige progressie te boeken 
en op een nieuwe manier oude stof te leren. Ook is gebleken dat de eerste ervaring van 
de leerlingen met het nieuwe schoolgebouw en andere leerkrachten een waardevolle 
ervaring is, die goed van pas komt op het moment dat de leerlingen van hun eigen 
veilige buurtschool naar een grote scholengemeenschap overstappen. 
 
Doelgroep 
De doelgroep is voor het eerste jaar beperkt tot de leerlingen van groep 8 van alle 
basisscholen op het eiland.. Alle andere scholen hebben hun leerlingen van groep 8 
geïnformeerd over de mogelijkheden van de Summerschool. Door middel van een flyer 
zijn alle ouders in kennis gebracht van het doel en de voorwaarden aan deelname. 
De nadruk ligt op kinderen die naar VBMO/MAVO, HAVO en VWO gaan. Voor leerlingen 
van praktijk onderwijs is beheersing van Nederlands geen voorwaarde. 
 
Uiteindelijk hebben 26 kinderen zich aangemeld. Deze leerlingen kwamen van Kristu 
Bon Wardador, San Bernardo, San Luis Bertran, Papa Cornes en Rayo di Solo. Tevens 
hadden kinderen van het speciaal onderwijs Strea Briante zich opgegeven. Opvallend 
was het ontbreken van leerlingen van De Pelikaan. De leerkrachten van de scholen 
hebben kinderen en ouders actief gestimuleerd om deel te nemen aan de Summerschool. 
Op het aanmeldingsformulier diende ook de motivatie te worden toegelicht. Daarmee is 
de selectie ook grotendeels middels de scholen verlopen. Enkele kinderen die op eigen 
initiatief zich bij de Summerschool hebben gemeld (vaak in de veronderstelling dat het 
een vakantiekamp was) hebben wij afgewezen. 
De groep leerlingen van het speciaal onderwijs bleek gedurende de lesperiode veel extra 
aandacht te vragen en heeft veel persoonlijke begeleiding gevergd. Bijna alle 
deelnemende kinderen spreken thuis Papiaments of Spaans. Uiteindelijk hebben 23 
kinderen de eindstreep en dus een certificaat gehaald. 
  

 

http://www.lezenenschrijvenbonaire.org/


Programma 
Het programma heeft een mix van individueel versus klassikaal en van speels versus 
computer. De belangrijkste pijler is het programma Muiswerk. Met behulp van dit 
programma kunnen leerlingen individueel werken aan hun taalbeheersing. Per leerling 
kan het niveau worden bepaald en de moeilijkheidsgraad worden aangepast. De niveaus 
variërend van 6 tot en met 8 en de kinderen van speciaal onderwijs van 3 tot en met 4 
niveau. Het programma houdt voor iedere leerlingen de resultaten bij en geeft aan het 
eind een beeld van de prestaties per individu. De resultaten zullen samen met de 
impressies van de leerkracht worden gedeeld met de scholen (PO en VO). 
 
Verder hebben de leerlingen gewerkt met het programma Nieuwsbegrip waarbij 
oefeningen worden gedaan om de mate van begrijpend lezen te testen en te oefenen. 
Ook hierbij is het individueel werken mogelijk. 
Aan de hand van de film Spijt is ook uitgebreid gesproken over het fenomeen pesten. 
Verder hebben wij een speurtocht gedaan en bezoek gebracht aan vier maatschappelijke 
organisaties op Bonaire; het Dierenasiel (over honden), Stinapa Slagbaai (over haaien), 
Terramar Museum (met speurtocht over de geschiedenis van Bonaire) en de brandweer 
met uitleg in het Nederlands. 
Twee ondernemers hebben een gastles verzorgd over resp. ICT en 3D-printen. 
 
 

 
 
 
 
  

 



Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de laatste dag van de Summerschool hebben 
alle leerlingen een certificaat ontvangen uit handen van dhr. N. Oleana, hoofd OCW van 
de Rijksdienst Caribisch Nederland en de heer A. Stuur, voorzitter van de stichting Lezen 
en Schrijven.  Alle ouders/verzorgers van de leerlingen waren aanwezig bij de 
certificaatuitreiking en  zonder uitzondering erg positief over de Summerschool. 
 
 
 

 
 
 
Vrijwilligers 
De leerkrachten ontvangen een salaris, de assistenten op de groep hebben als 
vrijwilligers gewerkt en krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding.  Door het netwerk 
van de stichting hebben verder een aantal vrijwilligers geholpen met de begeleiding 
tijdens vervoer, het verzorgen van gastlessen en verdere organisatieklussen. 
De excursies en de lunch zijn mede geregeld door betrokken ouders. 
 
Samenwerking andere organisaties 
Vanaf de beginfase is intensief overleg geweest over de opzet met de directies van de 
Primair Onderwijs scholen en de SGB (Voortgezet onderwijs). De doelstelling en aanpak 
is hiermee breed gedragen en dit heeft erg geholpen bij de realisatie van onze ambities. 
Vooral de rol van de leerkrachten van het PO bij de werving en selectie van de leerlingen 
is waardevol gebleken. In de toekomst zullen wij hier nog meer aandacht aan besteden 
en nadrukkelijker in de klassen voorlichting geven over de Summerschool. De 

 



bekendheid met het concept Summerschool zal hierdoor stijgen en dus zal de drempel 
om zich aan te melden nog lager liggen.  
Over de resultaten van de individuele kinderen, gebaseerd op de instaptoets en 
uitstaptoets, zullen wij de scholen apart informeren. 
 
 

 
 
 
Communicatie 
Vooraf, tijdens en na afloop is de Summerschool veelvuldig in de publiciteit geweest. Wij 
zijn twee keer verschenen op de lokale TV zender Energia en drie keer op de lokale 
zender Nos Bonaire TV. Verder was op de onze Facebook pagina bijna iedere dag een 
update te zien van het laatste nieuws en de foto’s. Ook op de website staat actuele 
informatie over het project. 
Tot slot is het filmpje van het eindproject, gemaakt door de leerlingen met hulp van 
deskundige begeleider, een prachtige sfeerimpressie van de twee weken durende 
school. Het filmpje is via Facebook te bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Financiën 
 
De stichting heeft de kosten laag kunnen houden door vrijwilligers in te zetten en bij 
veel lokale leveranciers korting te vragen. Door de kleinschaligheid is het mogelijk 
gebleken om met amper $ 8.000 een geslaagde Summerschool te organiseren.  
 
 
 

Kosten     

Lesmateriaal    679,88 

Programma    234 

Promotie    20 

Lunch    825 

Excursie    100 

Shirts    603,4 

Locatie en voorzieningen    200 

Vervoer    650 

Projectleider    1000 

Feestelijke afsluiting    1150 

Inhuur leraren    1500 

Vrijwilligers    600 

Eindproject    350 

Totaal kosten    7912,28 

     

Inkomsten     

Oranjefonds    € 5.200 

Lokale sponsors    € 2.000 

Eigen bijdrage deelnemers    € 360 

     

Totaal inkomsten    € 7.560 
 
 
Toekomst 
De stichting is erg tevreden over het resultaat en zal dit project volgend jaar zeker weer 
aanbieden aan de kinderen van Bonaire. Het is te overwegen om dan ook groep 7 van 
het PO een aanbod te doen aangezien de leerachterstand uiteraard zo vroeg mogelijk 
moet worden bestreden. In het samenwerkingsverband met de scholen en de andere 
organisaties op terrein van lezen en schrijven; het Taalpunt, zal de evaluatie worden 
besproken en de leerpunten voor het volgend seizoen worden geagendeerd. 
Tevens gaat de stichting in overleg met overheid en scholen om te bezien of ook voor het 
PO/VO de lenteschool een optie is.  Met OCW van de RCN bekijken wij in welke vorm 
onze ervaring en kennis kan worden gecontinueerd. 
 
Bijlagen: 

- factsheet summerschool 
- flyer Summerschool  

 



 
Factsheet Summerschool 2017 

 

● 26 leerlingen hebben zich opgegeven: 

▪ 8 van Kristu Bon Wardador,  

▪ 5 van San Bernardo,  

▪ 1 van San Luis Bertran,  

▪ 4 van Rayo di Solo,  

▪ 3 van Papa Cornes 

▪ 1 van Aquamarin,  

▪ 4 van Strea Briante (speciaal onderwijs) 

 

● 23 leerlingen zijn gestart op eerste dag (waarvan 3 van speciaal 

onderwijs) 

 

● 23 leerlingen hebben Summerschool afgemaakt en het certificaat 

behaald 

 

● Lessen iedere dag van 8.00 tot 13.00 uur 

 

● Iedere dag een lunch 

 

● Twee weken maandag tot en met vrijdag dus 10 werkdagen 

 

● Twee  groepen  met een leerkracht en een assistent 

 

● Vier excursies van 2 uur (Slagbaai, Dierenasiel, Terramarmuseum en 

Brandweer) 

 

● Dagelijks 1 uur  gewerkt op de computer met programma Muiswerk 

 

● Wekelijks 4 uur gewerkt met het programma Nieuwsbegrip 

 

● Twee keer 1 uur workshop met gastspreker 

 

● Bijna dagelijks uur werken aan video eindproject 

 

● Bijna dagelijks 1 uur besteed aan conversatie en/of talige spelletjes 

 

● 4 leerlingen hebben op groep 3/4 niveau gewerkt in Muiswerk  

● 18 leerlingen hebben op groep 6 niveau gewerkt in Muiswerk 

● 1 leerling heeft op groep 8 niveau gewerkt in Muiswerk 

 

● 4 leerlingen hebben op groep 3/4 niveau gewerkt met Nieuwsbegrip 

● 15 leerlingen hebben op groep 5/6 niveau gewerkt in Nieuwsbegrip 

● 4 leerlingen hebben op groep 7/8 niveau gewerkt in Nieuwsbegrip 

 



 

 

 

 

 


