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“Alle kinderen van
Bonaire verdienen
een geletterde
toekomst.”
Projecten:
1. Mediabus
2. Pienter in Taal
3. Schooltijdschriften
4. Babyboekjes
5. Voorleesdag
6. Summerschool

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire

Jaarverslag 2019

Foto lucia beck

Geletterdheid is meer dan
kunnen lezen en schrijven
‘De Stichting Lezen en Schrijven Bonaire werd in
2015 opgericht om geletterdheid te verbeteren onder
kinderen van 0 tot 18 jaar op Bonaire. Geletterdheid is
de competentie om informatie te begrijpen en
doelgericht te gebruiken. Het behelst meer dan
kunnen lezen en schrijven. Geletterdheid vormt voor
ieder mens een basisvoorwaarde om structureel op
de arbeidsmarkt te kunnen functioneren. Daarnaast
ondersteunt het de zelfredzaamheid en de
gezondheid.
Alle kinderen van Bonaire verdienen een kans op een
geletterde toekomst.’
Lucia Beck, voorzitter

De bestuursleden van
links naar rechts:
mevr. T. StaringPijnenburg, mevr. M.
Clarinda, voorzitter
mevr. L. Beck en
uiterst rechts dhr. J.
Janga. Op de foto
ontbreekt dhr L.
Domacasse.

Enkele bestuursleden
waren in 2019 lid van
de Rotary Club
Bonaire.

Het (onbezoldigde) bestuur kwam ook in 2019 weer maandelijks samen om
plannen te bespreken en de lopende projecten te monitoren en eventueel
bij te stellen. Zo werd besloten het vak rekenen aan Pienter in Taal toe te
voegen. Summerschool gaat hele dagen duren in plaats van halve dagen.
Daarnaast zal een nieuw project het daglicht zien: Pienter in Taal Junior.
Uiteraard bespreekt het bestuur ook steevast de financiele situatie.
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De Stichting Lezen en
Schrijven in 5 jaar:
2015 Het onderzoek naar laaggeletterdheid op
Bonaire leidde tot de geboorte van de stichting
in datzelfde jaar. We startten met een
nauwkeurige interpretatie van de resultaten en
een inventarisatie van de mogelijkheden. In
2015 startte we met de Mediabus.

De Stichting Lezen &
Schrijven Bonaire
werd opgericht op 5
februari 2015 om
geletterdheid te
verbeteren onder
kinderen van 0 tot 18
jaar op Bonaire. U
vindt ons bij de
Kamer van
Koophandel op
Bonaire onder
nummer 9042.

2016 We schreven scherpe projectplannen om
zeker te zijn van een succesvolle
fondsenwerving voor Pienter in Taal en de
Summerschool.
2017 De projecten Pienter in Taal en de
Summerschool gingen van start en bleken een
succes. De stichting ontwikkelde zich tot een
organisatie met een sterke basis waarop ook
nieuwe, toekomstige projecten stevig zouden
kunnen staan.
2018 Opnieuw maakte de stichting een
professionaliseringsslag: was het bestuur
voorheen zelf belast met de uitvoerende taken,
nu ging het bestuur voornamelijk op afstand
als toezichthouder functioneren. Nieuwe
projecten zoals de Voorleesdag en de
Babyboekjes zagen het daglicht. We groeiden
uit tot een belangrijke speler in het
maatschappelijk middenveld.
2019 Ook in 2019 is er weer hard gewerkt om ons
doel te behalen, vanuit een integrale aanpak
en met aandacht voor de eilandspecifieke
situatie (kleinschalig en meertalig): alle
kinderen van Bonaire een kans geven op een
geletterde toekomst. In dit jaarverslag leest u
er alles over.
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De 5 rollen
van de
Stichting
Lezen &
Schrijven

Duidelijke onderzoeksresultaten als basis
De Stichting Lezen en Schrijven is het antwoord op het
Onderzoek Laageletterdheid op Bonaire 2015 (Stichting
Lezen & Schrijven Bonaire i.s.m. CPS,
Onderwijsontwikkeling en Advies) en het daaruitvolgende
beleidsplan. Uit het onderzoek rolden cijfers over de
laaggeletterdheid op Bonaire. Tevens is er gekeken naar de
mogelijke oorzaken. Het onderzoeksrapport doet
aanbevelingen om laaggeletterdheid te voorkomen en te
bestrijden en spreekt ook over mogelijke oorzaken. U kunt
dit lezen op onze website:

www.stichtinglezenenschrijvenbonaire.org

Vrijwilligers
Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk met vrijwilligers te
werken. Voor korte projecten werkt dit goed: we vinden vrij
gemakkelijk vrijwilligers voor een paar dagen. Voor
langlopende projecten blijkt het lastig vrijwillgers te werven
en te behouden die op regelmatige basis willen blijven
komen. Voor deze langdurige werkzaamheden moeten we
mensen inhuren of in dienst te nemen. We betalen hen
zoveel mogelijk van de opbrengst van de projecten.
In 2019 hadden we 2 medewerkers in dienst voor de
Mediabus: de bibliothecaresse en de chauffeur (via het
uitzendbureau). Verder ontvingen meer dan 20 vrijwilligers
een vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Als aanjager
stimuleren en activeren we
organisaties en individuen in
de publieke en private
sector.
Als communicator
2
vragen we constante
aandacht voor het thema
(laag)geletterdheid.
3
Als uitvoerder
helpen we partners en
organisaties hun
verantwoordelijkheid in de
praktijk te brengen.
Als kenniscentrum
4
informeren we individuen en
organisaties over
laaggeletterdheid en
gerelateerde thema’s.
5 Als fundraiser
werven we fondsen om onze
projecten ter verbetering van
de geletterdheid te
financieren.
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Fondsen en sponsoren
In de eerste jaren financierde de Rotaryclub Bonaire het
leeuwendeel van de activiteiten van de Stichting Lezen en
Schrijven. Andere bedrijven sponsorden op kleinere schaal,
meestal voorzagen ze in facilitaire voorzieningen. In 2016
spraken we voor het eerst met mogelijke fondsen en
sponsoren voor de geplande projecten en het beheer van de
mediabus. Sinds 2018 worden alle projecten budgetneutraal
uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de kosten gedekt worden uit
specifieke bijdragen voor betreffende projecten. De bijdrage
van de Rotary is sluitstuk van het financiële gebouw. Per
project wordt onderzocht welke fondsen of overheden een
bijdrage kunnen leveren aan de projecten.

Financiën
Voor het jaar 2019 deden we
financieringsverzoeken voor:
Mediabus Bonaire
Bonaire Voorleesdag
Babyboekjes
Schooltijdschriften
Summerschool

Voor meer details over de
financiën kunt u de
jaarrekening van 2019
inzien.

Uiteraard schreven we
voor de fondsen
uitgebreide projectplannen
inclusief begrotingen,
dekkingsplannen en
risicoanalyses. U leest ze
op:

www.stichting
lezenenschrijven
bonaire.org

Sinds 2018 alle projecten
budgetneutraal
We zien veel mogelijkheden om in Nederland en de
Verenigde Staten middelen te verkrijgen. De Mediabus is het
eerste project van de stichting Lezen en Schrijven Bonaire.
De financiering van de bus blijft echter een continue bron van
zorg. Op de langere termijn zijn voor de vervanging van de
bus hoge kosten te verwachten. De gebruikelijke fondsen
gaan niet voldoende bijdragen aan de bus. De lokale overheid
heeft helaas weinig middelen beschikbaar. In Nederland (en
wellicht ook in de Verenigde Staten) zien wij die
mogelijkheden wel.

In 2019 ontvingen we middelen van:
Cargill
Web
MCB
Ministerie van OCW
Ministerie van SZW
Oranjefonds
BSC
RCN
Daarnaast ontvingen we
vele particuliere
donaties.
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Taalpunt Bonaire: samen sterk
voor geletterdheid
Samenwerken levert betere resultaten op, dat is de
gedachte van de Stichting Lezen en Schrijven. Scholen
blijken alleen onvoldoende in staat om de gewenste
resultaten te bereiken. Het verbeteren van de geletterdheid
vraagt om een brede en lange aanpak: op jonge leeftijd
beginnen én kijken wat we voor de laaggeletterde
volwassenen kunnen doen.
Geletterdheid eilandbreed verbeteren lukt het beste als je
samenwerkt met andere organisaties en openstaat voor
diverse manieren van werken. Daarom namen wij het
initiatief tot Taalpunt Bonaire: een periodiek overleg met
diverse partners aan wie wij ons kunnen spiegelen qua

Taalpunt Bonaire
bestaat uit:

doelgroep en doelstelling. Ons eiland leent zich prima
voor samenwerking; vanwege de kleinschaligheid zijn
de lijnen kort en leer je elkaar gemakkelijk kennen.

Taalpunt Bonaire kende ook in 2019 een tastbaar effect:
samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin
produceerden we de Babyboekjes in vier talen. Ook
andere, eilandbrede projecten profiteerden van onze
krachtenbundeling, zoals de kinderboekenweek, de
nationale voorleesdag, de schooltijdschriften, extra
Nederlandse taallessen en andere activiteiten van de
deelnemende organisaties.
6

De Stichting Lezen en
Schrijven heeft de taak
op zich genomen van
communicator en
aanjager: we zijn
voorzitter en secretaris
van Taalpunt Bonaire.
We onderhouden de
contacten met de diverse
partners van Taalpunt
Bonaire.
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In opdracht van
de scholen
zorgden we
voor extra
Nederlandse
taallessen om
de achterstand
in te lopen.
Pienter in Taal was ook in
2019 weer ontegenzeggelijk
het belangrijkste project. Het
was opnieuw onderdeel van
het Doorstroomprogramma
van de samenwerkende
scholen op Bonaire dat als
doel heeft de doorstroom van
het primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs te
verbeteren. In opdracht van de
scholen zorgden we voor extra
Nederlandse taallessen om de
achterstand in te lopen op het
gebied van woordenschat,
spelling en grammatica. De
lessen beginnen het laatste
halfjaar van groep 8 (2x per
week 2 uur) en lopen door tot
en met het eerste halfjaar van
de middelbare school (2x per
week 1,5 uur).

Pienter in Taal: ook in 2019 kregen
meer dan 120 leerlingen extra
Nederlandse taalles.
Het begon in 2015 met het Onderzoek naar Laageletterdheid
op Bonaire (door de Stichting Lezen & Schrijven Bonaire
i.s.m. CPS, Onderwijsontwikkeling en Advies en gefinancierd
door de Rotaryclub Bonaire). Dit onderzoek richtte zich op
laaggeletterdheid in het Papiaments en Nederlands.
Geletterdheid is de competentie om informatie te begrijpen
en doelgericht te gebruiken. Geletterdheid is een
basisvoorwaarde om structureel op de arbeidsmarkt te
kunnen functioneren. Daarnaast ondersteunt het de
zelfredzaamheid, de gezondheid en de sociale cohesie.

Uit onderzoek bleek dat geen enkele
basisschool op Bonaire voldeed aan de
landelijke norm voor de Cito-toets.
Uit analyse van de toetsresultaten bleek dat de basisscholen
voor geen enkele Cito-toets voldeden aan de landelijke
(Europese) normen. Slechts op een enkele school werd in
een enkele groep de norm behaald. Maar liefst 85%-90% van
de middelbare schoolleerlingen scoorden onder de normen
van de rekentoetsen (2F en 3F en de Cito
vaardigheidstoetsen rekenen en taal). “Op dit moment is dus
de overgrote meerderheid van de leerlingen in het VO
onvoldoende taalvaardig in het Nederlands om zich te
kunnen redden in de huidige maatschappij.” (Onderzoek
geletterdheid op Bonaire 2015.)
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Voorwaarden voor
Pienter in Taal volgens
het ministerie van
Onderwijs
“Een doorstroomprogramma
voldoet ten minste aan de
volgende voorwaarden:
• -Het wordt door ten minste één
school voor primair onderwijs en
ten minste één school voor
voortgezet onderwijs
gezamenlijk vormgegeven.
• -Een school of nevenvestiging
kan maximaal aan één
doorstroomprogramma
Manon Meijer: “Als de lessen
deelnemen,
leuk zijn, raken de leerlingen • tegelijkertijd
-Het beslaat ten minste 100
vanzelf gemotiveerd.”
klokuren,
• -Het beslaat in ieder geval de
helft van het laatste leerjaar van
Manon Meijer is onderwijstrainer en woont met haar
het primair onderwijs en de helft
moeder Sylvia Meijer sinds 3 jaar op Bonaire. Sylvia
van het eerste leerjaar van het
groeide op in Rincon maar verhuisde voor haar opleiding
voortgezet onderwijs.
tot docente Spaans naar Nederland. Ze ontmoette haar
• -Het zet in op
man en bleef in Nederland wonen. Het verlangen naar
ouderbetrokkenheid,
Bonaire bleef haar hele leven bij haar. Toen haar man
overleed, bracht haar dochter Manon haar wens in
• -Het bevat ten minste twee van
vervulling en samen verhuisden ze naar Bonaire.
de volgende drie inhoudelijke
lijnen: het versterken van
Manon: “Pienter in Taal is een mooi initiatief. Nederlands
cognitieve vaardigheden,
leren is voor Bonairianen nog steeds dé manier om
i. het versterken van
hogerop te komen: bijna alle vervolgstudies zijn in het
metacognitieve vaardigheden, of
Nederlands.
ii. het inzetten op
Toen mijn moeder jong was, werden kinderen
omgevingsfactoren en de
ondergedompeld in de Nederlandse taal: zelfs op het
thuissituatie.”
schoolplein werd er verwacht dat ze Nederlands spraken. iii. (Beschreven in de beschikking
Mijn tantes die hun hele leven op Bonaire hebben
van het ministerie van OCW.)
gewoond, spreken dan ook veel beter Nederlands dan de
kinderen nu. Mijn moeder droomde als jong kind al in het
Nederlands. Maar: mijn moeder vond het dan ook leuk om
Nederlands te leren.
Dat heeft enorm geholpen. Het is zo belangrijk dat je de
lessen leuk maakt, zodat de leerlingen als vanzelf
gemotiveerd raken. Dus niet alleen achter de computer
oefenen, maar ook via spel, beweging en meer.”
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Paul Ruijs ,
projectleider van
Pienter in Taal, vormt
de spil in een goed
gestructureerd web
van docenten,
assistenten, scholen,
bestuursleden, ouders
en meer. Hij is
aanspreekpunt en
verzorgt de planning
en communicatie.
In 2019 deden 124 leerlingen
mee aan de extra lessen
Nederlands van Pienter in
Taal. Het beschikbaar gestel
de bedrag is gebaseerd op dit
aantal leerlingen. Zou het
deelnemersaantal zakken tot
onder 85%, dan zou de
subsidie worden verlaagd.
.

Begeleidingsgroep
Achter de Stichting Lezen
en Schrijven Bonaire staat
een begeleidingsgroep uit
het primair onderwijs en
het voortgezet onderwijs.
Jubella Balentin (Strea
Breante), Coraline
Christiaan (San Bernardo)
en Gemma van der Linden
(SGB) kwamen afgelopen
jaar meerdere keren bijeen
om de voortgang te
bespreken.

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire

“Samenwerking is
alles.”

Uit onderzoek blijkt dat de extra lessen Nederlands van
Pienter in Taal hun vruchten afwerpen: leerlingen kunnen
beter mee op school. Dat geldt voor alle vakken. Op de
middelbare school zijn immers alle vakken in het
Nederlands. De testen geven positieve resultaten over de
gehele linie.

“Motivatie van de leerling zelf telt ook mee.”
Er is niet genoeg geld om alle leerlingen te laten
deelnemen. Hoe wordt bepaald wie mag meedoen?
Paul: “Die keuze maken de basisscholen. De leerkrachten
van groep 8 kennen hun leerlingen het beste en weten wie
van hen behoefte hebben aan extra lessen Nederlands. Dit
gaat in overleg met de ouders. Ze kijken uiteraard ook naar
de mate van motivatie. Wil de leerling het zelf? Hoe staan de
ouders erin? Niet elke leerling kan het opbrengen om twee
keer per week -na school- extra lessen te volgen. In de loop
van het afgelopen jaar zijn er dan ook een paar leerlingen
gestopt. Hun plaats is ingenomen door nieuwe leerlingen.
Uiteindelijk haalden 118 leerlingen de eindstreep. Zij kregen
een certificaat.”
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Hoe wordt de inhoud van de lessen bepaald?
“Het grootste gedeelte van de les werken de leerlingen
zelfstandig aan Muiswerk, een online computerprogramma
dat leerlingen slim laat groeien in taal. Daarnaast besteden
onze gecertificeerde leerkrachten aandacht aan het
spreken van de Nederlandse taal via spelletjes en andere
lesvormen. Periodiek komen al onze leerkrachten en
assistenten bij elkaar om ideeën over de inhoud van de
lessen uit te wisselen. De Pienter-leerkrachten worden
geworven buiten het reguliere circuit. Dit werkt goed: er is
relatief weinig verloop.”

“In 2020 willen we ook
Nederlandse les aanbieden aan
de ouders van onze
leerlingen.”
Hebben jullie ook contact met de ouders?
“Zeker. In eerste instantie via de leerkracht van de school.
Er zijn ook Pienter-leerkrachten die zelf contact opnemen,
bijvoorbeeld via What’s App. Om ouders op de hoogte te
houden, geven we elke paar maanden een nieuwsbrief mee
aan de kinderen, in het Nederlands en Papiaments. Daarin
nodigen we ouders en verzorgers uit om een les bij te
wonen of om met de Pienter-leerkracht contact op te
nemen als ze vragen hebben. In 2019 hebben we een
ouderraad opgericht voor monitoring en advies. 6 ouders
kwamen in 2019 vier keer bij elkaar. In 2020 willen we ook
aan anderstalige ouders van onze Pienter-leerlingen
Nederlandse lessen aanbieden. Een nieuw, spannend
project. Een deel van de ouders is de Nederlandse taal niet
machtig. Als zij Nederlands leren, zal dit positief uitwerken
op de motivatie van hun kinderen.”
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Muiswerk: een
online computerprogramma dat
leerlingen slim laat
groeien in taal.
Muiswerk is ontwikkeld op basis
van vele onderzoeken naar hoe
leerlingen het makkelijkste en
snelste leren. In Nederland
werken honderden scholen met
Muiswerk. Alle leerlingen die aan
Pienter in Taal meedoen, krijgen
een eigen Muiswerk-account.
Thuis kunnen ze hier ook op
inloggen. De leerlingen werken
op hun eigen niveau en tempo.
Het programma past zich
automatisch aan het niveau van
de leerling aan. De leerkracht
kan het programma ook zelf
aanpassen.
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Wat kun je zeggen over de samenwerking met de
scholen?
“Een goede samenwerking met de scholen is de basis van
het succes. De prettige contacten tussen onze leerkrachten
en de leerkrachten van groep 8 waren bepalend voor de
goede resultaten van het eerste halfjaar. In het tweede
halfjaar was de samenwerking met de mentoren van het
voortgezet onderwijs cruciaal. In individuele gevallen
hadden we direct contact met de zorgcoördinator en IB-er,
waardoor we adequaat konden reageren op de problematiek
van leerlingen. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de
facilitaire diensten, ICT-afdelingen en recepties van de
scholen waarop wij steeds konden terugvallen als er zich
onverwacht iets voordeed. Telkens opnieuw konden wij
rekenen op een betrokken medewerker die ons hielp het
probleem snel op te lossen.”

118 leerlingen
40 weken
120 klokuur
per leerling

In 2018 verliep de communicatie over de roosters niet
perfect. Hoe ging dat afgelopen jaar?
“Dat probleem is grotendeels opgelost. Doordat we niet bij
de school horen, werden we voorheen niet automatisch
geïnformeerd over veranderingen in het rooster. In 2019
was dat slechts in een enkel geval zo. We spelen hier zelf
vooraf op in zodat we bijna altijd tijdig op de hoogte zijn van
roosterwijzigingen of uitval door studiedagen en dergelijke.
En de resultaten?
“40 weken lang draaiden we gemiddeld 3 klokuren per
week, met een totaal van 120 klokuur per leerling:
ruimschoots boven de norm van 100 klokuren. In december
mochten we aan 118 leerlingen een certificaat uitreiken op
de slotbijeenkomst in Para Mira in Rincon. Ook dat aantal
valt binnen de norm van het Ministerie van OCW (minimaal
105 leerlingen).
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Een delegatie van de Rotary International bij de Mediabus.
“Wij zijn onder de indruk van de getallen: de Mediabus
leent veel boeken uit. We willen dit voorbeeld volgen en de
mogelijkheid in andere landen onderzoeken.”

“Sommige kinderen kennen hun

favoriete boek bijna uit hun hoofd.”
De mediabus is hét promotiemiddel van de stichting.
“Met de mediabus brengen we lezen en schrijven letterlijk
naar de kinderen en ouders toe”, vertelt bibliothecaresse
Mariana. “In onze bibliotheek op wielen kun je boeken
lenen, maar je mag ook gezellig komen lezen, huiswerk
maken op onze computers, films kijken en nog veel meer.
Marianne leende in 2019 iedere drie weken gemiddeld 400
boeken uit aan kinderen.
“Zo leuk als leerkrachten aan de leerlingen opdrachten
meegeven voor in de bus.’
Hoe meer aandacht er in de klas aan wordt besteed, hoe
enthousiaster de leerlingen zijn over de Mediabus. Soms
geven leerkrachten opdrachten aan de leerlingen, zoals zelf
de
tijd bijhouden of een stukje lezen uit een boek. Dat
Doelstelling
maakt
het voorende
kinderen
aantrekkelijk.
“Sommige
Meer kinderen
ouders
aan het
lezen krijgen.
kinderen kennen hun favoriete boek bijna uit hun hoofd. Ik
was vroeger ook altijd in de bibliotheek te vinden. Ik kende
Doelgroep
echte boekenwoorden die niemand kende. Op een dag zag
Vooral (jonge) kinderen en hun ouders.
ik een Engels boek dat ik graag wilde lezen. Ik dacht: ik
probeer het gewoon. Het lukte een beetje, en ik leende nog
Organisatie
een boek en nog een boek. Zo leerde ik ook Engels.”

Wie was coordinator in 2019?
Chantal was in 2019 als coördinator het aanspreekpunt van de
12 mediabus. Zij stuurde Marianne (bibliothecaresse) en Rufius
(chauffeur) aan en regelde de standplaatsen en facilitaire

Aantal leden op 31
december 2019: 2000
Aantal uitgeleende
boeken: ruim 400
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De Mediabus werd in 2019 ook
een paar keer uitgeleend. De
Mediabus is namelijk ook
beschikbaar voor onze partners
als er een link is met onze
doelstelling: meer kinderen en
ouders aan het lezen krijgen.
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De basisscholen zijn belangrijke
partners van de Mediabus.
Chantal was in 2019 als coördinator het aanspreekpunt van de
mediabus. Zij hielp Mariana (bibliothecaresse) en Rufian
(chauffeur) en regelde de standplaatsen en facilitaire
benodigdheden. Marianne hielp de kinderen met het uitzoeken
van boeken en computergebruik en regelde alles in de bus. De
chauffeur reed de bus naar de gewenste bestemming en weer
terug naar de parkeerplaats van Van den Tweel. Ook hielp hij met
opzetten en opruimen en hield hij de bus rijklaar.

In 2019 reikten we de
Babyboekjes uit bij de Mediabus.
Partners
Belangrijke partners voor de bus zijn de maschoolse opvang en
de basisscholen. Hier zijn de standplaatsen en kunnen we gebruik
maken van elektriciteit. In 2019 deden we een extra middelbareschool-tour naar de verschillende locaties van de SGB. Ook
reikten we het afgelopen jaar de Babyboekjes uit bij de Mediabus
die er natuurlijk speciaal voor ouders en kinderen is.

“Ik leer mijn opa lezen.”
Geraldinho: “Dit boek heb ik al 4
keer geleend. Het gaat over een
spin die iedereen steeds te snel
af is. Het is het favoriete boek
van mijn opa. Mijn opa kan niet
lezen, maar hij kan wel
Nederlands praten. Samen lezen
we dit boek. Ik lees het voor en
leer hem de letters. Hij moet altijd
om dezelfde grappen lachen. Hij
vindt het belangrijk dat ik leer
lezen. Hij kon het nooit en daar
heeft hij altijd spijt gehad. Van mij
moet hij het nu leren.”

Aan het eind van de dag zet Rufian
de bus weer veilig op de nieuwe
parkeerplek bij Van den Tweel.
Chauffeur Rufian stuurde de bus het afgelopen jaar elke 3
weken naar alle basisscholen en vele naschoolse opvang.
Ook reed hij naar de Kinderboekenweek en naar de
toeristenmarkt waar boeken werden verkocht voor 1 dollar.
Aan het eind van de dag zette Rufian de bus telkens weer
veilig op de nieuwe parkeerplek bij supermarkt Van den
Tweel. Rufian: “We besloten om voortaan op zaterdag ook
open te gaan, als het druk is bij Van den Tweel, aangezien
de bus daar toch al stond. Veel kinderen kennen ons al, dus
de drempel voor ouders om binnen te komen is lekker laag.
Zij kregen van ons dan meteen een gratis tijdschrift of een
ander aardigheidje.”
De Mediabus rijdt ook steeds voorbij op Facebook:
(https://www.facebook.com/mediabusbonaire/
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Feiten en
cijfers
Distributie: via de
scholen/leerkrachten. Sommige
leerkrachten gebruikten de
tijdschriften in de klas. Daarna
namen de leerlingen de
tijdschriften meestal mee naar
Shanty:“Ik kreeg drie tijdschriften het afgelopen schooljaar,
net als alle andere basisschoolleerlingen op het eiland. Ik
kreeg de National Geografic Junior (9-12 jaar), mijn
broertje kreeg de Freek (8-10 jaar), mijn zusje de Okki (6-8
jaar) en mijn allerjongste zusje de Bobo (3-6 jaar).
Kinderen die moeite hebben met lezen, kregen een

huis. In de Mediabus liggen de

Kinderen zelf laten
ontdekken hoe fijn lezen is

van de basisscholen) in

tijdschrift dat eigenlijk voor jongere kinderen was. Toen ik
aan de juffrouw vroeg waarom we die tijdschriften gratis
kregen, zei ze: We willen je laten ervaren dat lezen fijn en
ontspannend kan zijn en dat je wat meer over de wereld
leert. We hopen zo dat je lezen leuk gaat vinden en leuk
blijft vinden, ook als je ouder bent.”

schoolbestuur, het Openbaar

tijdschriften ook.
Aantal:
Ruim 2000 kinderen kregen 3
keer een tijdschrift (groep 1 t/m 8

schooljaar 2018/2019. Alle
scholen van het RK

Schoolbestuur en De Pelikaan
deden mee.
Doelgroep
Alle leerlingen van het primair
onderwijs op Bonaire. De
meeste ouders van deze
kinderen hebben een laag
inkomen: maximaal 150% van
het minimumloon. Grofweg 80%
van de deelnemende leerlingen
valt onder de armoedenorm van
het Rijk. Ook kampen veel
gezinnen met schulden en
hebben ze moeite de
huishoudportemonnee adequaat
te beheren.
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Doelgroep:
leerlingen van groep 7.
Duur: 2 weken (2x5
dagen van 7.30 tot 13.00)
Aantal scholen: alle
Aanmeldingen: 45
Certificaten: 40
Selectie leerlingen:
via de scholen

We zoeken altijd de
publiciteit op: Pienter in
Taal verscheen in 2019 twee
keer op de lokale tv-zender
Dutch CarribeanTV en drie
keer op de lokale zender
Nos Bonaire TV.

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire

En in de zomer…
Summerschool!
Summerschool begint wanneer de gewone school stopt:
aan het begin van de zomervakantie. Tijdens deze
voordelige 14-daagse vakantieschool dompelen we
kinderen van groep 7 onder in de Nederlandse taal.

In 2 weken kinderen perfect Nederlands aanleren, kan helaas
niet. Wel kun je ze een taalboost geven waar ze hun leven
lang profijt van hebben. Een impuls die hard nodig is: een jaar
later op de middelbare school zullen alle lessen in het
Nederlands zijn, evenals alle toetsen en boeken. Dan moet je
de Nederlandse taal goed beheersen: vooral het begrijpend
lezen en spreken.

Kinderen een taalboost geven
waar ze hun leven lang profijt
van hebben.
Tijdens de derde Summerschool in 2019 bleek opnieuw dat
het wel degelijk mogelijk is om kinderen in korte tijd een
stevige vooruitgang te laten boeken. We boden bekende stof
aan in een nieuw jasje: vaak een digitaal jasje, soms een
speels jasje en dan weer een onherkenbare outfit. Nog een
pluspunt: kinderen maakten al vroegtijdig kennis met het
SGB-gebouw en enkele SGB-leerkrachten: een waardevol
voorproefje van de overstap van hun veilige buurtschool naar
‘de grote school’.
15

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire

Jaarverslag 2019

Summerschool: leuk
én leerzaam.

“Ik wist meteen voor welke van mijn leerlingen
Summerschool geschikt zou zijn.”
Leerkracht groep 7:
“Aan het eind van het schooljaar hoorde ik dat de
Summerschool weer van start zou gaan. Ik kende dit
zomerproject nog van vorig jaar en wist meteen voor welke
leerlingen uit mijn klas dit geschikt zou zijn. Eigenlijk voor
allemaal, maar leerlingen die later praktijkonderwijs gaan
volgen, hoeven niet per se Nederlands te beheersen. De
een heeft het harder nodig dan de ander. De kinderen die
thuis Spaans of Papiaments spreken, en dat zijn de
meeste, hebben er veel aan. Ik begreep dat de leerlingen
van het speciaal onderwijs extra aandacht krijgen. Ik

Het programma is een mix van
diverse leer- en spelvormen,
individueel en klassikaal, op de
computer, in de klas of lekker
buiten.
De belangrijkste leertool is
Muiswerk: een online
computerprogramma dat
leerlingen slim laat groeien in
taal. Bij Pienter in groep 8
werken de leerlingen hier ook
mee. Muiswerk is ontwikkeld
op basis van vele onderzoeken
naar hoe leerlingen het
makkelijkste en snelste leren.
In Nederland werken
duizenden scholen met
Muiswerk.

Wat ze op de Summerschool leren, is
nog actief als ze aan Pienter beginnen.

Waarom nu ook groep 7?
Hoe eerder leerlingen met Nederlands beginnen, hoe
kleiner de achterstand als ze naar de SGB gaan. Pienter in
Taal is voor groep 8, Summerschool is voor groep 7. Wat
leerlingen op de Summerschool leren, is nog actief als ze
aan Pienter beginnen. Natuurlijk zouden we liever nóg
eerder beginnen. Daarom starten we komende lente, in de
laatste maanden van groep 7 al met Pienter in Taal voor
een select gezelschap gemotiveerde leerlingen. Deze
leerlingen stromen vervolgens door naar de Summerschool
en daarna naar Pienter in Taal in groep 8. Als ze dan naar
de SGB gaan, verwachten we een minimale achterstand.
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Alle leerlingen kregen tijdens
Summerschool e e n e i g e n
M u i s w e r k - a c c o u n t . Ze
werkten individueel, op hun
eigen niveau en tempo. Het
programma past zich
automatisch aan het niveau
aan en houdt de resultaten bij.
Aan het eind verschijnt er een
duidelijk beeld van de
prestaties per leerling. We
deelden de resultaten met de
betreffende scholen (po en vo),
vergezeld door een toelichting
van de Summerschoolleerkrachten.
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Voor al onze projecten geldt
dat ze vallen of staan met de
samenwerkingsgezindheid
van alle betrokkenen. Dat
geldt voor Summerschool in
het bijzonder. Gelukkig is
onze band met het primair
onderwijs en de SGB goed,
dat helpt enorm.
Summerschool wordt
inmiddels breed gedragen.
Leerkrachten van groep 7 en
8 brachten ouders en
kinderen op de hoogte. Zij
weten bij uitstek wie uit hun
klas baat hebben bij een
taalboost. De werving en
selectie liep grotendeels via
de scholen.
Elk jaar weten we nog beter
hoe onze voorlichting te
verbeteren. Zo blijft de
Summerschool weer
naamsbekendheid van
Summerschool
groot
successtijgen.
met meer

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire

“Ik had mijn buurman nog nooit
Nederlands horen praten.”
July, 11 jaar: “Wat ik het leukste vond aan Summerschool?
De excursies! We zijn naar het Dierenasiel geweest, naar de
mangroves van Lac Cai, naar de Brandweer, naar de
Botanische Tuin en naar Buddy Dive Resort. Tijdens de
excursies praatte iedereen Nederlands tegen ons, zelfs onze
buurman die bij de Brandweer werkt. ik had hem nog nooit
Nederlands horen praten… wist helemaal niet dat hij dat zo
goed kon!”

dan 60 deelnemers

Medewerkers
De leerkrachten en de
klassenassistenten krijgen een
kleine vergoeding. Dankzij ons
inmiddels uitgebreid netwerk
vonden we ook vrijwilligers
voor hand- en spandiensten
zoals vervoersbegeleiding en
hulp bij gastlessen. Betrokken
ouders hielpen ook mee met
de excursies, ontbijt en de
lunch. Juffrouw Jane was in
vorig jaar directeur van de
Summerschool.

“Mijn moeder vond het eindfeest van de Summerschool het
leukste, toen we een certificaat kregen van gedeputeerde
Nina ten Heyer en alle ouders mochten komen. De foto’s
stuurde ze dezelfde dag nog naar familie in Nederland. Mijn
moeder kwam elke dag de lunch brengen naar de
Summerschool. Niet alleen voor mij hoor, ze was ingehuurd
om samen met een paar andere ouders voor het middageten
te zorgen.”

“Heb je de video gezien?”
Elke dag speelden we met alle kinderen het grote taalspel.
Steeds een ander spel: de ene dag een discussiespel, de
andere dag een samenwerkingsspel… Heb je trouwens de
video gezien? Die hebben we zelf gemaakt. Dan vertel ik wat
ik van de speurtocht vond en van Muiswerk. Trouwens…
weet je wat het aller-allerleukste was van Summerschool?
Dat ik er nu twee vriendinnen bij heb!”
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Gratis
babyboekjes

Feest bij SHIF tijdens de officiële presentatie van de
Babyboekjes. SHIF verzorgt de distributie naar de
Bovenwindse eilanden.

“Voorlezen is zoveel meer dan
een verhaaltje oplezen.”
Chantal Cali, coördinator Babyboekjes: “In
Nederlandstalige boekjes lees je vaak typisch
Nederlandse dingen die kinderen op Bonaire niet
kennen, zoals sneeuw en . In deze babyboekjes staan
juist verhaaltjes over echte eilandzaken: over een
leguaan en een flamingo. En dat in meer talen.” De
Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde drie
verschillende, meertalige babyboekjes, helemaal gratis.
Zo kunnen alle ouders, rijk of arm, hun kinderen
voorlezen uit een mooi kwaliteitsboekje. “Voorlezen is
zoveel meer dan een verhaaltje oplezen. Ouders die van
voorlezen een gewoonte maken, verrijken de opvoeding.
Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
het kind. En de kans dat kinderen zelf een boek pakken,
is bewezen groter wanneer ze al voorgelezen worden.”

Elk jaar gaan
er dankzij
SHIF ook
babyboekjes
naar de ouders
en baby’s op
Saba en Sint
Eustatius.
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Alle nieuwe baby’s op Bonaire
krijgen gratis drie meertalige
babyboekjes. ontvangen drie
meertalig babyboekje. Het
eerste (tweetalige) babyboekje
krijgen ze op het
consultatiebureau bij het
Centrum Jeugd en Gezin. Het
tweede babyboekje ontvangen
ze bij 18 maanden als tijdens
het verpleegkundig consult de
taalontwikkeling gecheckt
wordt. Het derde babyboekje
krijgen ze na 2 jaar bij de
Mediabus. De eerste twee
boekjes krijgen de ouders op
het consultatiebureau. Ze
ontvangen dan ook een
toelichting over het belang
van voorlezen, en een gratis
lidmaatschap van de
Mediabus zodat ze altijd
kosteloos toegang hebben tot
een mooie collectie boeken
voor elke leeftijd.

Speerpunten:
-taalniveau verhogen
-bijdragen aan een beter
aanbod van boekjes voor baby’s
-contact tussen ouders en
kinderen stimuleren
-voorlezen als onderdeel van de
opvoeding presenteren voorleescultuur & integrale
aanpak
-ondersteunen van ouders die
financieel beperkt zijn
-aandacht besteden aan
meertaligheid (2/3/4 talen)
-de voorleescultuur
introduceren en bestendigen
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De toekomst van
de kinderen, daar
gaat het om.
Hoe beter wij de kinderen van
Bonaire kunnen helpen met
hun toekomst, hoe beter we
als stichting ons doel bereiken.
Het project Pienter in Taal
krijgt een kleiner zusje: Pienter
Junior. We willen in 2020 op
jongere leeftijd beginnen. We
starten met een select groepje
kinderen uit groep 3/4. Hoe
vroeger je begint met het
inhalen van de achterstand,
hoe vruchtbaarder.
Pienter in Taal gaat in 2020
verder onder de naam Pienter.
Voortaan bieden we in groep 8
ook het vak rekenen aan
tijdens de extra lessen.
Immers: ook op het gebied van
rekenen is er een achterstand.
Vaak doordat de leerlingen de
opgave –in het Nederlandsniet begrijpen.

De Summerschool sluit in
2020 dagelijks later haar
deuren: om 17.00 uur in plaats
van 13.00 uur. De middagen
vullen we met ontspannende
activiteiten. Zo wordt
Summerschool deels
educatief, deels ontspanning.
Afgelopen jaren zagen we dat
een aantal leerlingen geen
opvang voor de middag had.

Met de Bonaire Voorleesdag hopen
we ouders en kinderen aan te
steken met het heilzame leesvirus.
Kinderen lezen meer als er om hen heen ook wordt
gelezen: als het hen wordt voorgedaan. Daarom
trakteren we hen elk jaar op een ‘officiële’
voorleessessie tijdens de Bonaire Voorleesdag. Meer
dan 100 bekende en minder bekende mensen uit het
bedrijfsleven, de politiek en meer, lezen op ruim 20
verschillende locaties voor uit hun favoriete boek.
In 2019 deden scholen, opvanglocaties en vrijwilligers in
grote getalen mee. Honderden kinderen zaten ademloos te
luisteren, weggezakt in hun verbeelding. Met de Bonaire
Voorleesdag willen we laten zien hoe leuk (voor)lezen is. We
hopen kinderen en ouders aan te steken met het heilzame
leesvirus. Met dank aan alle vrijwilligers en medewerking!
De voorleesdag was op alle crèches en basisscholen;
groepen 1 t/m 8. Uiteraard staat er voor 2020 ook weer een
voorleesdag in de agenda. Dit keer op vrijdag 12 juni.
Online
www.lezenenschrijvenbonaire.org (in het Nederlands)
Op Facebook: (Nederlands, Engels en Papiaments)

https://www.facebook.com/lezenenschrijvenbonaire
en https://www.facebook.com/mediabusbonaire/
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