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Voorwoord
Fundashon Tur Ta Konta kan weer terug kijken op een succesvol schooljaar.
Het aantal tutoren dat zich heeft aangemeld en daadwerkelijk ingezet heeft voor het
begeleiden van een leerling is gestegen van 69 in 2014/2015 naar 140 in 2015/2016.
Dientengevolge konden er 140 leerlingen begeleid worden. Het aantal scholen waarmee we
samenwerkten is gestegen van 4 naar 12.
Tur Ta Konta kan nu met trots zeggen dat zij behoort tot een van de grootste
vrijwilligersorganisaties op het eiland. Ruim 1 op de duizend inwoners op het eiland mag zich
nu een tutor van Tur Ta Konta noemen. Het zijn de tutoren die het gezicht van de stichting
bepalen.
Ook dit jaar hebben we samen met de tutoren en de scholen het programma geëvalueerd.
Op school zijn onze leerlingen mondiger geworden en meer betrokken bij de les. Dit heeft
natuurlijk ook zijn uitstraling op de andere vakgebieden. Het concept van 1-op-1-begeleiding
van 1 uur in de week blijkt goed te functioneren.
De snelle groei van de organisatie was aanleiding voor Tur Ta Konta om grondig te kijken naar
de verwerkingscapaciteit om verdere groei in leerlingen, tutoren en scholen aan te kunnen.
Deze interne reorganisatie zal in februari 2017 worden afgerond waardoor onze basisregistratieen monitoringssystemen en werkprocedures geoptimaliseerd zijn.
Om verder mee te gaan met de gedigitaliseerde era heeft Tur Ta Konta een team van vrijwillige
deskundigen ingesteld om met een digitale platform te komen om online tutoring mogelijk te
maken. Hierdoor kunnen de tutoren ook op afstand de begeleiding van de leerlingen mogelijk
maken. We hopen aan het begin van het volgend jaar dit platform te kunnen lanceren.
Naast het begeleiden van leerlingen heeft Tur Ta Konta andere activiteiten ontplooid om de
gemeenschap bewuster te maken van het belang van reken- en wiskundeonderwijs voor de
ontwikkeling van het kind en het vak prettiger en toegankelijker te maken.
Dit jaar hebben we voor het eerst de Kues Tur Ta Konta georganiseerd in samenwerking met
UTS en de Universiteit van Curaçao (UoC). Het was een geweldig succes.
Om een bijdrage te leveren aan de verrijking van het vakgebied is Tur Ta Konta een
samenwerkingsverband aangegaan met UoC om symposia te organiseren voor deelnemers
uit het veld van het reken- en wiskundeonderwijs. Het eerste symposium is gepland in
september 2016 en daartoe is de expert Dr. Yeap Ban Har uit Singapore uitgenodigd om als
Keynote op te treden.
Ons dynamisch bestuur heeft een aantal wisselingen ondergaan. Dit schooljaar hebben we
Naresh Hiwat en Javier van Heckers als nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen en hebben
we afscheid moeten nemen van Andy Nicolaas.
En tot slot een woord van dank aan de tutoren, de schoolleiding en de leerkrachten, de
schoolbesturen, andere vrijwilligers, de sponsors en de pers, voor hun bijdrage aan het succes
van dit programma. We hopen een beroep te mogen blijven doen op hun belangeloze inzet
om de begeleidng van onze leerlingen met rekenen en wiskunde mogelijk te maken.
Etienne Ys,
voorzitter Fundashon Tur Ta Konta
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Fundashon Tur Ta Konta in het kort
Fundashon Tur Ta Konta:

- helpt kinderen die extra hulp nodig hebben bij rekenen en wiskunde
- maakt de gemeenschap bewust 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 21ste eeuw samenleving 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)
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Het bestuur en de projectcoödinator

Etienne Ys
voorzitter

Maria-Liza Zunder
bestuurslid

Frank Konings
secretaris

Nelson Vinck
bestuurslid

Naresh Hiwat
penningmeester

Javier van Heckers
bestuurslid

Lulu Rozendal
projectcoördinator
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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 samenwerking met de school, de betrokken leerkracht en de
ouders van het kind. De school draagt zorg voor het lesmateriaal voor de tutor; daar waar
nodig ondersteunt de stichting.

De leerkrachten vinden het prettig dat de kinderen die moeite hebben met het
educatiegebied rekenen en wiskunde extra begeleiding kunnen krijgen. En het gaat meestal
om kinderen van wie de ouders niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen zelf te begeleiden
danwel geen professionele hulp of bijles kunnen betalen.
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140 actieve tutoren

140 actieve leerlingen
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De tutoren

De tutoren, de ambassadeurs, de vrijwilligers zijn 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.
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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. Er waren zes trainingen in dit schooljaar.
De terugkomdagen werden om de twee maanden georganiseerd 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.

terugkomdagen
18 september en 5 november 2015, 15 januari, 14 maart en 26 mei 2016
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De scholen
De scholen die in 2015-2016 deelnamen aan het begeleidingstraject waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kolegio Bellefaas Martis
Skol Chema Maduro/Angela Jesurun
Emmy Berthold School
Kolegio Erasmo
Kolegio Maria Auxiliadora
Kolegio San Martin de Porres
Prinses Magriet school
Skol Immanuel
Kolegio Sta Famia
Kolegio Mgr. Willem Ellis
Adventschool Koraal Specht
Kolegio Chaya Willems

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, proactief 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 140 leerlingen
begeleid.

FUNDASHON TUR TA KONTA

10

Awards en erkenning voor Fundashon Tur Ta Konta
CITI’s Social Innovation Award 2015
Change Award 3.0 2015, People’s Choice 2015
New stamp edition ‘numbers’ by C-post
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De monitoring
Het is belangrijk om een vinger aan de pols te houden.
De tutoren leveren elke maand een kort verslag in. Op dit
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 regelmatig 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.

De resultaten van de leerlingen
De begeleiding begon voor enkele scholen in september 2016. Gedurende het schooljaar
kwamen er acht nieuwe scholen bij. Niet alle kinderen zijn vanaf het begin van het schooljaar
met de begeleiding begonnen omdat ze hetzij niet tijdig zijn aangemeld door de school of de
stichting had nog niet de beschikking over voldoende vrijwilligers om een match te kunnen
realiseren.
Alle leerlingen die aan het begeleidingstraject deelnemen zijn leerlingen die een rapportpunt
hebben behaald tussen de 4.0 en 6.5. De leerlingen zitten op buurtscholen en hun ouders zijn
vaak de minder draagkrachtigen in onze gemeenschap. Deze doelgroep gaat stapje voor
stapje vooruit in haar rekenontwikkeling uitzonderingen daargelaten. Elk kind dat vooruitgang
boekt is er één.
Van de 140 leerlingen zaten 48 leerlingen in groep 6, 49 leerlingen in groep 7 en 43 leerlingen
zaten in groep 8. Per school kregen 9 tot 18 leerlingen begeleiding afhankelijk van de
schoolgrootte. Van de begeleide leerlingen waren er 92 meisjes en 48 jongens.
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde scores van de verschillende groepen samen
weer, hier is duidelijk te zien dat in groep 6 en 8 een vooruitgang is te zien bij het rapportpunt
van rapport 3 in juni 2016 in vergelijking met rapport 1 van november 2015. Helaas zijn de
rapportpunten van groep 7 afgelopen schooljaar niet verhoogd. We hopen dat onze tutoren
komend schooljaar een bijdrage kunnen leveren om in deze groep de rapportpunten weer te
verhogen zoals verleden jaar.
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Prestaties
Gemiddelde scores van alle deelnemende leerlingen per groep per rapport

Vergelijking per school
Van de 12 scholen die meededen aan de begeleiding boekten 8 scholen een vooruitgang
van rapport 1 naar rapport 3 behalve de scholen 3 (-0.03), 7 (-0.65), 8 (-0.23) en 9 (-0.32).
Gemiddelde scores van alle deelnemende leerlingen per school per rapport
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Instellingen en bedrijven
Fundashon Tur Ta Konta heeft het afgelopen jaar veel presentaties gegeven bij instellingen en
bedrijven.
Het doel was om tutoren en sponsors 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.

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.
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Voorlichting aan ouders

Op 16 augustus en 1 december 2015 werd er 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.
Zo probeert Tur Ta Konta indirect kinderen te helpen die niet op een school zitten waarmee de stichting samenwerkt.
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Kues Tur Ta Konta

Kues Tur Ta Konta
was een groot succes!

De voorrondes waren op 22
november 2015 en de finale op 28
februari 2016.
De 324 leerlingen van 27 scholen
hebben genoten en het was vooral
leerzaam.
De winnaar was dr. Albert
Schweitzer School.
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Gestelde doelen versus bereikte doelen
Dit waren onze gestelde doelen 2015 – 2016:
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.
6.
De bereikte doelen in 2015 – 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

dit aantal actieve tutoren werd 140 en het totaal aantal tutoren werd 170;
het aantal scholen werd 12;
dit doel werd bereikt via de workshops aan ouders;
dit symposium is vanaf november 2015 in voorbereiding;
de reken- en wiskundequiz werd georganiseerd op 22 november 2015 (voorronde)
en met de finale op 28 februari 2016.
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Een vooruitblik op 2016 – 2017
• uitbreiden tot 240 tutoren en 18 scholen
• versterken van logistieke zaken binnen de organisatie
• verbeteren marketing
• verkennen alternatieve en aanvullende financieringsmogelijkheden
• organiseren van een reken- en wiskunde symposium
• verhogen deelnemende scholen aan Kues Tur ta Konta
• onderzoeken van innovatieve begeleidingsmogelijkheden: het Online Tutoring Platform
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De sponsors
Onze sponsors en donateurs hebben gul gegeven en/of belangeloos hun bijdrage
geleverd.

Onze sponsors

Onze co - sponsors

Onze donateurs
3dconsult, AIC Financial Services, Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), Bearing Point
Caribbean, Boolchand's, Cable & Wireless (Columbus Networks of Flow), Centrale Bank van
Curaçao en St. Maarten (CBCS), CIBC First Caribbean Bank, Curaçao Innovation & Technology
Institute (CITI), CMTC Community Services Foundation, Curaçao Ports Authority / KTK, Curaçao
Port Services (CPS), Curaçao Vastgoed Management, Deloitte Dutch Caribbean, E-sites, ejpeg
(Evert-Jan Boon), Guardian Group (Fatum), Hagen Design & Strategy, Inselair, One Media
Group, KPMG, Martin den Dulk, PricewaterhouseCoopers Curaçao, Rotary Club Curaçao,
Sadekya Fiduciary Partners BV, SFT Bank NV, SGG Group, Stichting BAB, University of Curaçao
Dr. Moises Da Costa Gomez, Vidanova, Westontwerp | identity design.
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