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Fundashon Tur Ta Konta is op 25 

september 2014 opgericht door 

Etienne Ys, Frank Konings en Nelson 

Vinck, om een verschil te maken voor 

de kinderen die moeite hebben met 

rekenen en wiskunde. 

 

Goed kunnen rekenen is belangrijk 

voor de algemene ontwikkeling van 

een kind en zijn of haar 

toekomst. Door goed te kunnen 

rekenen worden de kansen vergroot 

op een succesvolle 

carrière. Daarnaast helpt goede 

beheersing bij het kritisch en logisch 

nadenken en het oplossen van 

alledaagse problemen. 

 

 

 

Een goede beheersing van rekenen en wiskunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

- 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;  
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Voorwoord 
 

Het derde jaar van Tur Ta Konta zit er 

weer op. Wie had kunnen denken dat 

het zo snel zou gaan. Het idee om met 

behulp van vrijwilligers kinderen te 

begeleiden ontstond jaren geleden 

toen ik zelf mijn twee dochters hielp 

met rekenen en wiskunde. Ze waren 

zeer bevoordeelde kinderen omdat ze 

konden rekenen op extra begeleiding 

van Pa en Ma als ze thuis kwamen. De 

begeleiding heeft zijn vruchten 

afgeworpen. 

Het idee kreeg meer kracht toen ik van 

steeds meer ouders hoorde dat zij zelf 

hun kinderen niet begeleiden omdat 

ze er nauwelijks aan toe kwamen of 

omdat de reken- en 

wiskundemethode van tegenwoordig 

drastisch veranderd is. Bovendien 

konden velen geen bijles bekostigen.  

Vrijwilligersprogramma’s om deze 

kinderen te helpen met rekenen en 

wiskunde waren er niet. Het kan toch 

niet zo zijn dat kinderen van wie de 

ouders geen extra geld of tijd kunnen 

investeren achterlopen op hun 

klasgenoten?! 

 

 

 

 

Ik heb het Tur Ta Konta-

vrijwilligersprogramma voorgelegd 

aan een aantal mensen waaronder 

Nelson Vinck, Manon de Lannooi en 

Lisette van Lamoen-Garmers. Door 

hun steun, waarvoor mijn dank, heb ik 

doorgezet en heb ik Nelson Vinck en 

Frank Konings bereid gevonden om 

samen met mij de Stichting Tur Ta 

Konta op te richten op 25 september 

2014.  

We begonnen dat schooljaar met 69 

actieve tutoren bij 4 scholen. Aan het 

einde van het schooljaar 2016-2017 is 

het opgelopen tot 150 actieve tutoren 

en 13 scholen. Dit met zeer veel dank 

aan de tutoren en andere vrijwilligers, 

leerkrachten en directeuren  van de 

betreffende scholen, schoolbesturen, 

sponsoren en de media. 

We zijn er nog lang niet. Er zijn veel 

meer kinderen die onze hulp nodig 

hebben. We hopen tot in de lengte 

van dagen te kunnen rekenen op jullie 

steun. 

Namens het bestuur, 

Etienne Ys, voorzitter 
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Tur Ta Konta in het kort 

VISIE  

Fundashon Tur Ta Konta biedt één-

op-één begeleiding aan kinderen uit 

groep 6, 7 en 8 van het Funderend 

Onderwijs, die extra hulp nodig 

hebben bij rekenen en wiskunde. 

Gezien het feit dat rekenen en 

wiskunde taliger is geworden door 

de vele contextopgaven is tevens 

een begrijpend lezen programma 

gestart voor groep 4 en 5. 

Deze hulp geschiedt in de naschoolse 

uren door onze speciaal getrainde 

tutoren in nauw overleg met 

schoolbesturen, scholen, 

leerkrachten en ouders/ verzorgers. 

Tevens wil Fundashon Tur Ta Konta 

de gemeenschap bewust maken van 

het belang van een goede 

beheersing van rekenen en 

wiskunde. 

 

 

 

Met de hulp van sponsoren en 

vrijwilligers organiseert de stichting 

hiervoor o.a. workshops voor ouders 

en belanghebbenden, een quiz en 

reken -en wiskunde symposia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 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 en 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 in de hedendaagse 21e eeuw samenleving 

in het algemeen.  

Meer info op: 

www.oeso.org  

www.oecd.org/pisa  

www.timss.org 

www.europa-nu.nl 

http://www.timss.org/
http://www.europa-nu.nl/
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Het bestuur en de 

projectcoördinator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne Ys, Voorzitter 
Frank Konings, Secretaris 
Naresh Hiwat, Penningmeester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Nieuw Alex Wit, Bestuurslid 
!Nieuw Julaydith Martis, 
Bestuurslid 
!Nieuw Fransien van Haaren, Project    

coördinator   

Het bestuur dankt Nelson Vinck (penningmeester), Javier van Heckers & Maria-Liza 

Zunder (bestuursleden) en Lulu Rozendal (projectcoördinator) voor hun inzet, tijd, 

enthousiasme  en inspiratie. 

 



 

Jaarverslag 2016 - 2017 ▼ Omdat ieder kind telt ▼ Curaçao 
6 

 

Het begeleidingsconcept 

 

Fundashon Tur Ta Konta zet 

vrijwillige tutoren in, om kinderen te 

begeleiden die extra hulp nodig 

hebben op 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 één uur 

per week gedurende het hele 

schooljaar (40 uur per jaar). Het 

begeleidingsuur vindt plaats buiten 

de schooluren, doorgaans op school, 

maar soms ook thuis bij het kind of 

een andere vertrouwde omgeving.  
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De begeleiding vindt plaats 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.  
Het gaat meestal om kinderen van wie de ouders niet in de gelegenheid zijn om hun 
kinderen zelf te begeleiden danwel geen professionele hulp/ bijles kunnen betalen. 
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150 actieve tutoren 

154 leerlingen 

12 scholen 
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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 via onze website, 

vindt er een intakegesprek plaats. 

Het bestuur hecht hier veel 

waarde aan.  

 

 

Als de tutoren gescreend zijn, vindt 

er een training plaats. Aan het 

einde van de training wordt er een 

contract getekend (gedragscode). 

Daarna maken wij direct een 

match met een leerling van de 

scholen die deelnemen aan het 

project.  

  

OUR KIDS VALUE YOUR EFFORTS 

FUNDASHON TUR TA KONTA – BECAUSE EVERY CHILD COUNTS 
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De training en de thema- 

avonden 
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 

thema-avonden in dit schooljaar. 

Tijdens de 2e tutor thema-avond 

ontving de eerste groep tutoren 

van het eerste schooljaar (2014-

2015) een “Our kids value your 

time” bedankje.  

  

Tutoren van het eerste schooljaar ontvangen een “token of appreciation” 

 



 

Jaarverslag 2016 - 2017 ▼ Omdat ieder kind telt ▼ Curaçao 
11 

 

De tutor thema-avonden 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.  

 

  

Tutor thema avonden: 
07 sept. ‘16 | Meet ’n Greet met key note speaker Math Symposium Yeap Ban Har 

13 dec. ‘16 | Voortgang Innovatieplan door Bertine Vermeer 
27 januari ’17 | Nieuwjaarsborrel op Kolegio Chaya Willems 

5 april ‘17| De realatie tussen rekenen en taal door Eva van Leeuwen  
en Mary-Ann Mac Leod 

30 mei ‘17 | Inspirerend begeleiden door Minchenou Maduro 
 

Tutor Els gaat wekelijks op maandag naar 

school en donderdag thuis bij de leerling, 

om samen te werken aan de 

aandachtspunten van leerling Aldemar.  

Hij kijkt iedere keer uit naar juf Els omdat 

door de extra aandacht vooruitgang te 

zien is bij de tafeltjes en cijferend 

rekenen.  
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De scholen 
De scholen die in 2016-2017 

deelnamen aan het 

begeleidingstraject: 

1. Kolegio Bellefaas Martis 

2. Skol Chema Maduro/Angela Jesurun 

3. Emmy Berthold School 

4. Kolegio Erasmo 

5. Kolegio Maria Auxiliadora 

6. Kolegio San Martin de Porres 

7. Prinses Margriet school  

8. Skol Immanuel 

9. Kolegio Sta Famia 

10. Kolegio Mòns. Willem Ellis 

11. Adventschool Koraal Specht 

12. 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 154 leerlingen begeleid. 

  

Kolegio Chaya Willems 
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Vernieuwingen in het 

programma 
 

Een van de doelstellingen voor dit 

schooljaar was vernieuwingen 

door te voeren in het tutor 

programma.  

Er zijn 70 math toolkits uitgedeeld 

aan 12 scholen, ter ondersteuning 

van de R&W-begeleiding door 

tutoren. 

 

Er is een Pilot programma 

Begrijpend Lezen (BL) op 2 scholen 

met 5 tutoren en in totaal 15 

leerlingen uitgevoerd (groep 4 en 

5), als ondersteuning voor het 

reken tutor programma. De 

inhoud van het programma is 

ontwikkeld door specialisten 

Goretti Narain en Eva van 

Leeuwen. De pilot is succesvol 

afgerond en schooljaar 2017-2018 

gaan we met in totaal 6 scholen, 23 

tutoren en 75 leerlingen van start 

met dit aanvullende programma.  

 

Pilot tutoren Begrijpend Lezen 

 

 

 

 

 

 

 

Online tutoring programma is 

nader onderzocht. Deze tool moet 

het voor de leerling mogelijk 

maken op maat gemaakte 

opdrachten te maken tijdens de 

week, op basis van het schoolboek. 

Gebrek aan beschikbaarheid 

internet op school/thuis alsook het 

beschikbaar hebben door de 

leerling van een computer of 

tablet, maakt algehele 

implementatie een uitdaging anno 

2016-2017, welke dan ook 

geparkeerd wordt voor de 

toekomst.  
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Versterken interne 

organisatie 
 

Na 2 jaar van groei, was het hard 

nodig de interne organisatie te 

versterken. 

• Tutor en leerling management 

voortaan in een Access 

database. 

• Registratie van nieuwe tutoren 

via Survey Monkey. 

• Innovatie plan: de eerste drie 

fases (probleemanalyse, idee & 

onderzoeksfase en het 

ontwikkelen van een actieplan) 

zijn succesvol afgesloten.  

De vierde fase, implementatie 

van de acties, is eind van het 

schooljaar nog in volle gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een nieuwe website wordt 

ontworpen  

• De financiële administratie is 

geprofessionaliseerd. De 

jaarrekening wordt door één 

van onze sponsoren, 

opgemaakt.  
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De resultaten van de 

leerlingen 

 

Vanaf begin september begon de 

begeleiding op de scholen. Een 

aantal notities: 

1. Niet alle kinderen zijn vanaf 

het begin van het schooljaar 

met de begeleiding begonnen 

omdat ze nog niet door de 

school waren aangemeld. 

2. Nog niet alle nieuwe tutoren 

hadden de verplichte training 

gevolgd. In de loop van het 1e 

trimester zijn deze leerlingen 

gekoppeld aan hun nieuwe 

tutor.  

Alle leerlingen die aan het 

begeleidingstraject deelnemen 

zijn leerlingen die in het vorige 

schooljaar een rapportpunt 

hebben behaald tussen de 4,0 en 

6,5. De meeste leerlingen zitten op 

buurtscholen en hun ouders zijn 

minder draagkrachtig.  

Het blijkt niet eenvoudig de 

resultaten van alle leerlingen te 

meten. Afhankelijk van de 

schoolgrootte krijgen 9 tot 18 

leerlingen van groep 6, 7 en 8 

begeleiding. In totaal zaten er dit 

schooljaar 154 leerlingen in het 

programma. Gedurende het 

schooljaar worden nieuwe 

leerlingen aangemeld of verhuizen 

leerlingen en gaan dan naar een 

school die nog niet deelneemt aan 

het programma. Om objectief te 

kunnen meten moeten leerlingen 

een volledig schooljaar deelnemen 

aan het begeleidingproject. 

 

118 leerlingen 

Uiteindelijk kunnen we voor het 

meten van de resultaten de 

(volledige) gegevens gebruiken 

van 118 leerlingen (en niet van de 

154 leerlingen). 

Van deze 118 leerlingen zaten er 

22 leerlingen in groep 6,  43 

leerlingen zaten in groep 7 en 53 

leerlingen zaten in groep 8. 
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Onderstaande grafiek Resultaten 

per groep start, 1e trim, 2e trim en 

eindcijfer geeft de gemiddelde 

scores van de verschillende 

groepen samen weer. In alle 

groepen is een kleine vooruitgang 

te zien in het rapportcijfer van het 

vorige jaar en het eindcijfer in dit 

schooljaar (zie beide kolommen in 

donker blauw). Opvallend is dat de 

resultaten in het 2e trimester 

gemiddeld achter blijven. Dit 

wordt weer goed gemaakt in het 

eindcijfer (twee meest rechtse 

kolommen). 

 

De jongens tegen de meisjes 

In de grafiek Leerlingen met een 

voldoende in % is  duidelijk 

zichtbaar dat de meisje beter  

 

 

 

 

 

 

scoren dan de jongens. Gemiddeld 

hebben 67% van alle meisjes een 

voldoende. Bij de jongens scoren 

58% een voldoende (5,5 en hoger) 

In de grafiek zijn de lange termijn 

effecten van de begeleiding 

duidelijk zichtbaar. In groep 6 is 

het percentage leerlingen dat een 

voldoende scoort nog 48%, in 

groep 7 loopt dit op naar 61% en 

bij het eindresultaat in groep 8 

verlaten 70% van de leerlingen de 

school met een voldoende.  



 

Jaarverslag 2016 - 2017 ▼ Omdat ieder kind telt ▼ Curaçao 
17 

 

 

 

 

 

 

 

De grafiek Resultaten per school 

start, 1e trim, 2e trim en eindcijfer 

geeft een wisselend beeld. Bij het 

merendeel van de scholen, 9 van 

de 12, is het cijfer aan het eind van 

het schooljaar hoger dan bij de 

start van het schooljaar (eindcijfer 

vorig jaar). 

 

 

 

 

 

 

Bij 1 school is het resultaat gelijk. 

Opvallend is ook hier de terugval in 

het 2e trimester en het herstel bij 

het eindcijfer bij 10 van de 12 

scholen. 
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Voorlichting aan ouders 
 

2x per jaar organiseert de stichting 

een avond voor ouders van alle 

leerlingen van groep 5, 6 en 7 van 

het FO, waarbij het doel is de 

ouders te leren hoe ze zelf hun 

kind kunnen helpen met reken en 

wiskunde. 

Deze avond is immer drukbezocht 

aangezien het feit dat er in het 

rekenonderwijs veel is veranderd 

de afgelopen jaren. Ondanks het 

feit dat 1+1 natuurlijk nog altijd 2 

is.  

 

 

Hoe meer ouders zelf hun kind 

kunnen helpen met rekenen, hoe 

minder afhankelijkheid er is van 

onze rekentutoren.  

 

  

Data informatieve ouderavond  
schooljaar 2016-2017: 
28 september 2016 
28 maart 2017 
Locatie: Rotary zaal, Landhuis Zeelandia 
Tijd: 17.30-20.00 uur 
Gratis toegang 
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Kues Tur Ta Konta 
 

Nationale Reken Quiz voor 
groep 8 

Voor de 2e keer organiseerde 

Fundashon Tur Ta Konta de Kues 

Tur Ta Konta, een nationale 

rekenquiz voor alle leerlingen van 

het FO uit groep 8.  

Aan de voorronde van de Kues, 

welke plaatsvond op de UoC op 27 

november 2016, deden 18  scholen 

mee.  

De loting voor de 4 verschillende 

poules werd door  notaris Mr. A. 

Chatlein gedaan.  

 
 

 

   

De finalisten na een spannende voorronde van 

de rekenquiz: 

St. Franciscus College 
Johan van Walbeeck school 
Coromoto College  
M.M. Römerschool  
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Live uitzending  

De Kues finale heeft 

plaatsgevonden op zondag 26 

maart tussen 18.30 en 19.45 uur 

en is live uitgezonden door 

Telecuraçao vanuit de aula van de 

Universiteit van Curaçao.  

M.M. Römerschool grote 
winnaar 

M.M. Römerschool is de grote 

winnaar geworden van de 

scholencompetitie Kues Tur Ta 

Konta. Tweede is geworden Johan 

van Walbeeckschool. Beide 

scholen hadden een eindscore van 

12 punten waarna een super 

spannende extra ronde volgde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze ronde behaalde de 

M.M. Römerschool net 2 punten 

meer dan de Johan van 

Walbeeckschool en zij zijn 

daarmee de winnaar van Kues Tur 

Ta Konta 2017.  

De M.M. Römerschool heeft een 

bedrag van f 5.000 gewonnen, 

gesponsord door ENNIA. De 

andere drie scholen hebben elk 

een bedrag van f 500 gewonnen 

gesponsord door Foundation 

Pension Fund Isla Curaçao.  
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Rekenkampioen van Curaçao 

 

Naast de spannende finale tussen 

scholen, organiseerden wij dit jaar 

een 2e competitie waarbij de 50 

best presterende leerlingen van de 

voorrondes van alle scholen 

uitgenodigd werden, om te 

strijden voor de titel 

Rekenkampioen van Curaçao!  

Het bleek een extreem spannende 

strijd. Drie leerlingen (Shaydee 

Cras van St. Margaretha College, 

Kyan Beeren van de Dr. Albert 

Schweitzerschool en Himnish 

Sukhnani van de M.M. 

Römerschool) gingen aan kop en er 

moesten extra rondes worden 

ingelast.  

Himnish Sukhani mag zichzelf een 

jaar lang Rekenkampioen van 

Curaçao noemen en wint daarmee 

f 500,- en een gouden 

medaille.  Alle deelnemers kregen 

een medaille.   
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Math Symposium 

“Innovative Approaches to 
Mathematics” 

 

In september 2016 organiseerde 

Fundashon Tur Ta Konta in 

samenwerking met de Universiteit 

van Curaçao ‘Dr. Moises Da Costa 

Gomez’, het reken- en wiskunde 

symposium “Innovative 

Approaches to Mathematics”.  

 

 
Math symposium voor beleidsmakers, adviseurs, schoolbesturen, 

schooldirecties, opleidingsinstituten voor leraren, leerkrachten funderend 

onderwijs, reken- en wiskunde docenten voorgezet onderwijs en verder 

iedereen die interesse heeft voor rekenen en wiskunde. 
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Dr. Yeap Ban Har 

Als keynote spreker is dr. Yeap Ban 

Har uit Singapore uitgenodigd, een 

autoriteit op het gebied van reken- 

en wiskundeonderwijs. Hij speelt 

en speelde een belangrijke rol bij 

de ontwikkeling van het reken- en 

wiskundecurriculum in Singapore. 

 

 

 

 

 

Ochtend sessie: "How to 
Improve Our Math 
Curriculum" 

Tijdens deze sessie was een groep 

van 65 personen bij elkaar en 

werden de belangrijkste ideeën 

voor de verbetering van de 

wiskunde curriculum besproken. 

Die ideeën omvatten het concept 

van het spiraal curriculum om ons 

te helpen beslissen wat we wel 

meenemen en wat niet, de 

kerncompetenties in de wiskunde 

om leraren te helpen beslissen 

welke onderwijsacties ze moeten 

nemen en onderzoek naar 

effectieve klaslokalen om ons 

scherp te houden voor de 

kenmerken van effectieve reken -

en wiskundelessen.  

Middagthema: “How to make 
Math easy” 

’s Middags kwam een groep van 

200 onderwijsmensen bij elkaar - 

bestaande uit schooldirecties en 

leerkrachten uit het funderend en 

het voorgezet onderwijs- op de 

universiteit om daar rond het 

thema “How to make Math easy” 

vooral praktische tips te krijgen. In 

deze sessie werd gekeken naar 

strategieën die dagelijks in de klas 

uitgevoerd moeten worden om 

leerlingen te helpen om rekenen -

en wiskunde goed te leren 

begrijpen en dit educatiegebied op 

een hoger niveau te tillen, 

passende bij de nieuwe inzichten 

en de 21ste eeuw vaardigheden.   

Yeap Ban Har reist de hele wereld 

af om daar lezingen, seminars, 

conferenties en workshops te 

geven. Singapore staat 

momenteel als nummer 1 op de 

wereldranglijst van best 

presterende landen op het 

gebied van rekenen en wiskunde. 
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Sponsoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naast de 150 tutoren die wekelijks vrijwillig een uur rekenbegeleiding geven, 

is de haalbaarheid en het succes van de programma’s en evenementen van 

onze stichting, afhankelijk van donaties. Ook dit jaar hebben wij wederom 

menig gulle donatie hebben ontvangen in de periode van 1 augustus 2016 – 

31 juli 2017. 

We kunnen onze sponsoren in vier categorieën verdelen, waarbij zowel 

financiële- als bartersponsoren worden genoemd:  
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SPONSOREN tot ANG 2500,-   

PARTNERS & SPONSOREN  special events 
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Awards en erkenning  
  

• Appeltjes van Oranje | 5 november 2016 

• Rotary Club Curaçao -  Charlie Gomes Casseres Award | 6 april 2017 

 

 

 

 

Het Oranje Fonds kent sinds 2003 zijn jaarlijkse prijs, de Appeltjes van Oranje, toe.  

Het doel van de Appeltjes van Oranje is: 'Het stimuleren van maatschappelijk 

welzijn en sociale cohesie door middel van het toekennen van een prijs voor 

organisaties die zich binnen het werkterrein van het Oranje Fonds inzetten voor een 

leefbare samenleving en verbetering van de maatschappelijke samenhang tussen 

verschillende groepen.' 
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Een vooruitblik op 2017- 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Verbeteren van de vaardigheden van de tutoren 

• Begrijpend lezen programma introduceren 

• Math Symposium “Fall in love with Mathematics” 

• Hogere deelname van leerlingen en scholen aan Kues Tur ta Konta 

• Vernieuwingen in tutorbegeleiding 

• Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het financieren  

van activiteiten van de stichting 

• Vergroten van het aantal scholen dat deelneemt aan het rekenprogramma 

 

 

• Verbeteren van de vaardigheden van de tutoren 
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• Math Symposium “Fall in love with Mathematics” 
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• Vernieuwingen in tutor begeleiding 

• Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het financieren 

van de activiteiten van de stichting 

• Vergroten van het aantal scholen dat deelneemt aan het rekenprogramma 
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Fundashon Tur Ta Konta 

Julianaplein 39 

Willemstad, Curaçao 

www.turtakonta.com 

 info@turtakonta.com 

 +599 9 660 5505 

 

Fundashon Tur Ta Konta 

http://www.turtakonta.com/
mailto:info@turtakonta.com

