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1.

Voorwoord

Fundashon Tur Ta Konta is zeer tevreden over de resultaten van het pilotjaar 2014-2015.
In totaal hebben 69 leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 begeleiding gekregen met rekenen
en wiskunde. Deze leerlingen zaten op de volgende scholen van het funderend onderwijs:
Kolegio Sta. Famia, Kolegio Bellefaas Martes, Kolegio Maria Auxiliadora en Kolegio San
Martin de Porres. In totaal hebben zich van oktober 2014 tot juni 2015 77 vrijwilligers
aangemeld om deze leerlingen, die onvoldoendes scoorden voor rekenen en wiskunde, te
helpen. De begeleiding begon op de eerste school in december 2014 en vervolgens in de
maanden januari, februari en maart op de andere drie scholen. De meeste leerlingen
hebben dus in de laatste 4 à 5 maanden van het schooljaar gedurende gemiddeld 1 uur
per week begeleiding gekregen.
Dankzij het harde werk van de leerlingen en de inzet en toewijding van de tutoren zijn er
goede resultaten geboekt ondanks het feit dat de begeleiding pas halverwege of later in
het schooljaar is begonnen.
Op grond van de feedback van de scholen en de tutoren kan ook worden gemeld dat dankzij
de begeleiding het zelfvertrouwen van de leerlingen enorm is gestegen. Deze leerlingen
zijn mondiger geworden en stellen zich pro-actiever op in de klas. Tussen de leerlingen en
de tutoren is er in de meeste gevallen een hechte band ontstaan en de tutoren ervaren het
werk als zeer bevredigend.
Fundashon Tur Ta Konta beschouwt het pilot project als geslaagd en bedankt:
- in de eerste plaats alle tutoren die zich belangeloos hebben ingezet voor de leerlingen
die moeite hadden met rekenen ;
- de scholen en de leerkrachten voor hun voorbereidend werk, het ter beschikking stellen
van middelen en faciliteiten en het bijstaan van de tutor;
- de sponsoren en donateurs die gul hebben gegeven;
- de media die altijd zeer positief stonden tegenover het project.
Gesterkt door dit succes en de opgedane ervaring zal Fundashon Tur Ta Konta het werk
van de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met het educatiegebied rekenen en
wiskunde, voortzetten voor het komend schooljaar. In tegenstelling tot het huidig jaar zal
de begeleiding voor het komend schooljaar gedurende het hele jaar plaatsvinden. Hierdoor
wordt de kans op succes per leerling groter. Fundashon Tur Ta Konta streeft ernaar om
het aantal scholen uit te breiden van 4 naar 10 en het aantal tutoren van 77 naar 150.
Tur Ta Konta wil tot slot een beroep doen op een ieder die wil meehelpen aan het
verbeteren van de rekenvaardigheid van een kind, om zich aan te melden via mail:
info@turtakonta.com / lulu.rozendal@turtakonta.com.
In dit jaarverslag informeren wij u over Fundashon Tur Ta Konta, welk pilotproject wij in
september 2014 zijn gestart en hoe wij in 2014-2015 fondsen hebben geworven en
daarmee zijn omgegaan.

Etienne Ys
voorzitter Fundashon Tur Ta Konta

2. Fundashon Tur Ta Konta: de doelstelling

Fundashon Tur Ta Konta heeft als doel:
-

kinderen te helpen die extra hulp nodig hebben bij rekenen en wiskunde
de gemeenschap bewust te maken van het belang van een goede beheersing van
rekenen en wiskunde vanaf jonge leeftijd.

De OESO (OECD), PISA, TIMSS, de EU beklemtonen dat uit onderzoek op wereldniveau
blijkt dat een goede beheersing van rekenen en wiskunde op jonge leeftijd bepalend is
voor de ontwikkeling van het kind in het bijzonder en de hedendaagse gemeenschap in het
algemeen.
Een goede beheersing van rekenen en wiskunde:
- verbetert de prestaties van de leerling in zijn algemeenheid op school;
- biedt meer kans op een succesvolle professionele carrière;
- verhoogt de interesse van het kind in studeren;
- ontwikkelt creatief -en oplossingsgericht denken;
- verhoogt de onderzoekende en ondernemende interesse van het kind;
- verhoogt het zelfvertrouwen van het kind en
- is goed voor het mentale welzijn.
(raadpleeg: www.oeso.org; www.oecd.org/pisa; www.timss.org; www.europa-nu.nl)

3.

Het bestuur

van links naar rechts:
Andy Nicolaas, Maria-Liza Zunder-Curiel, Etienne Ys, Nelson Vinck en Frank Konings

4.

De projectcoördinator

Lulu Rozendal

De projectcoördinator is belast met de coördinatie van alle organisatorische, logistieke en
administratieve aspecten van de stichting zoals de ondersteuning van het bestuur, de
ondersteuning en coördinatie bij informatieve sessies en werving van vrijwilligers, het
bijhouden van de resultaten hiervan, het bijhouden van website en Facebook pagina en de
financiële administratie in samenwerking met de penningmeester ten behoeve van de
accountant.

5. Fundashon Tur Ta Konta: het pilot project 2014-2015

Fundashon Tur Ta Konta is op 25 september 2014 officieel opgericht na een fase van
intensieve voorbereiding.

6.

De voorbereiding

Onderzoek, gesprekken met experts, schoolbesturen, de minister van OWCS, de media en
sponsoren waren de basis van het huidige concept.

7.

Het begeleidingsconcept

Fundashon Tur Ta Konta zet vrijwillige tutoren in om kinderen te begeleiden die extra hulp
nodig hebben met het educatiegebied rekenen en wiskunde. De begeleiding is één op één,
dus één tutor per leerling. De één-op-één-benadering sluit goed aan op de wijze van
lesgeven die de scholen hanteren. De begeleiding is gemiddeld een uur per week
gedurende het hele schooljaar (40 uur per jaar). Het begeleidingsuur vindt plaats buiten
de schooluren, op school, thuis bij het kind of een andere vertrouwde omgeving.
De begeleiding geschiedt in nauwe samenwerking met de school, de betrokken leerkracht
en de ouders van het kind (partnership). De school en Fundashon Tur Ta Konta dragen
zorg voor het lesmateriaal voor de tutor.

8.

De tutor

De tutor, de ambassadeur, de vrijwilliger is het gezicht van de stichting.
Na de werving en het aanmelden van de tutor, vindt er een intakegesprek plaats. Het
bestuur hecht hier veel waarde aan. Als de tutoren gescreend zijn, vindt er een training
plaats, wordt er een contract getekend (gedragscode) en een match gemaakt met een
leerling van de scholen die deelnemen aan het project.
Er hebben zich tijdens dit pilotjaar 77 tutoren aangemeld waarvan er daadwerkelijk 69
gestart zijn. Voor de tutoren die zich in mei en juni aangemeld hebben, start de begeleiding
in augustus 2015 (het nieuwe schooljaar).

9.

De training en terugkomdagen

De tutoren krijgen een training voordat ze starten met de begeleiding. Tijdens die training
krijgen zij informatie over de richtlijnen die de scholen hanteren bij het reken –en wiskunde
onderwijs en richtlijnen van de stichting, didactische -en sociaal-emotionele tips waarmee
ze te maken kunnen krijgen tijdens hun begeleidingsuur.
De terugkomdagen werden om de twee maanden georganiseerd (23 januari, 5 maart, 10
maart en 21 mei 2015) waarbij de input van de tutoren erg belangrijk was. Er werden
gastsprekers uitgenodigd om bepaalde thema’s uit te diepen en er werden ervaringen (best
practices) uitgewisseld. Deze sessies werden als zeer waardevol ervaren.

10.

De scholen

De scholen die in 2014-2015 deelnamen aan het begeleidingstraject waren:
1. Kolegio Sta Famia
2. Kolegio Bellefaas Martis
3. Kolegio Maria Auxiliadora
4. Kolegio San Martin de Porres
De scholen faciliteerden de tutoren met accomodatie, met oefenmateriaal, met goede
informatie over de rekenachtergrond van de leerling en natuurlijk zorgden de scholen voor
het aanmelden van de leerlingen die begeleid konden worden. De begeleiding vond plaats
bij leerlingen van groep 6, 7 en 8. De scholen tekenden ook een contract.
Regelmatige ontmoetingen tussen de tutor, de leerkracht en ouders werden gestimuleerd
om de vooruitgang te bespreken.

De inzet van de tutoren werd door de leerkrachten en schoolleiding als zeer enthousiast,
pro-actief en creatief ervaren. De tutoren hadden een hechte, behulpzame band met hun
leerling en besteedden vaak meer dan 1 uur aan de begeleiding.
In totaal werden er in de periode december 2014 – juni 2015 69 leerlingen begeleid.

11.

De monitoring

Het is belangrijk om een vinger aan de pols te houden. De tutoren leveren elke maand een
voortgangsverslagje in. Op dit digitale formulier geven ze aan welke dagen ze begeleid
hebben, welke leerdoelen zij herhaald hebben/ aandacht hebben gegeven en welke
aandachtspunten zij hebben zodat hieraan tijdens de terugkomdagen aandacht besteed
kan worden.
De bestuursleden bezochten elke maand de deelnemende scholen om zo op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen. Ook werd in de maand mei en juni samen met de
schoolteams de verschillende aspecten met betrekking tot de begeleiding geëvalueerd.

12.

De resultaten van de leerlingen

De begeleiding begon voor alle scholen gedurende het tweede trimester van het schooljaar.
In dit jaarverslag wordt dan ook alleen over de cijfers voor rekenen en wiskunde over het
tweede en derde rapport gerapporteerd.
Van de 69 leerlingen zaten 23 leerlingen in groep 6, 29 leerlingen zaten in groep 7 en 17
leerlingen zaten in groep 8. Per school kregen 15 à 18 leerlingen begeleiding. Van de groep
leerlingen waren 47 meisjes en 22 jongens.
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde scores van de verschillende groepen samen
weer, hier is duidelijk te zien dat in alle groepen een vooruitgang is te zien van rapport 3
in vergelijking met het tweede rapport. De vooruitgang van het tweede naar het derde
rapport was respectievelijk 0.58, 0.52 en 0.13 punten voor de groepen 6, 7 en 8.
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Vergelijking per school
Van de vier scholen die meededen aan de begeleiding tonen alle scholen een vooruitgang
van rapport 2 naar rapport 3. School 2 toont een uitzonderlijke vooruitgang van 1.00
punten. De andere scholen tonen een vooruitgang van 0.29, 0.31 en 0.15 punten.
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Score Juni

Instellingen en bedrijven

Fundashon Tur Ta Konta heeft het afgelopen jaar veel presentaties gegeven bij instellingen
en bedrijven. Het doel was om tutoren en sponsoren te werven voor onze stichting maar
zeker ook om een draagvlak te creeëren in de gemeenschap.
Bedrijven en instellingen hebben niet alleen gul gegeven voor wat betreft sponsorgelden
maar ook hebben zij het personeel de kans gegeven de stichting te steunen met tutoring.

14.

De voorlichting

Presentaties bij bedrijven/ instellingen, belangstellenden, sponsoren, stakeholders,
interviews op radio en t.v., persberichten, persconferenties waren regelmatig terugkerende
activiteiten.
Een website en social media zoals Facebook droegen ook bij tot het verkrijgen van
naamsbekendheid. Ook werden er flyers, posters en een promotiefilmpje ontwikkeld.

Op 3 maart 2015 werd een workshop voor ouders georganiseerd die een kind hadden in
groep 5, 6 en 7. De doelstelling van de workshop was om ouders beter toe te rusten met
hedendaagse vaardigheden om hun eigen kind te kunnen helpen met de begeleiding van
rekenen en wiskunde.

15.

De sponsoren

Onze sponsoren en donateurs hebben gul gegeven en/of belangeloos hun bijdrage
geleverd.

16. Don Bosco en CuraDoet
Wij voelen ons zeer vereerd dat onze stichting in 2015 genomineerd is door Stichting Don
Bosco.
Vrijwilligers en tutoren van de stichting hebben op 20 en 21 maart 2015 meegedaan met
CuraDoet.
De
omheiningmuur
bij
Kolegio San Martin De Porres werd
schoongemaakt en kreeg een nieuwe
verflaag. Het resultaat mocht er zijn !

17. Een vooruitblik op 2015 – 2016
De doelen die de stichting zich gesteld heeft voor 2015 – 2016 zijn:
1.
2.
3.
4.

uitbreiding van de tutoren tot een ambitieus aantal van 150;
uitbreiden van het aantal scholen waarmee samen wordt gewerkt tot 10;
het bereiken en helpen van meer leerlingen via andere organisaties;
het organiseren van een seminar over het belang van rekenen en wiskunde voor
de gemeenschap;
5. een reken-en wiskundequiz organiseren tussen de scholen van het funderend
onderwijs.

18. De financiële verantwoording
De jaarrekening 2014-2015 van Fundashon Tur Ta Konta is opgemaakt door Deloitte Dutch
Caribbean per 8 december 2015. Het boekjaar loopt parallel aan het schooljaar.
Onderstaande gegevens komen uit die jaarrekening.
Balance sheet as at July 31, 2015
(before appropriation of result)

07.31.2015

ANG

Assets
Fixed assets
Tangible fixed assets

18,646

Current assets
Cash

68,701
87,347

Foundation net assets
Surplus for the period

87,347

Statement of income and expenses
over the period September 25, 2014 through July 31, 2015

Actual 2014-2015 ANG
Income
Donations

149,060

Expenses
Education program expenses

42,070

Volunteer allowances

4,910

Office expenses

4,048

Other general expenses

10,685
61,713

Result

87,347

