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Alumnonan di 8-13 aña
10 di mart 2011
42 alumno a partisipá
_________________________________________________________________

General
Pa skol kuminsá 9or i kaba 2or.
Tin hopi mucha ta yega skol lat.
Baha man na e 2or nan i e blok
uur nan.
Hopi biaha ora áwaseru ta kai e
muchanan ta muha ora yùfrou no
tei mainta, ta bon pa nan por
duna un hende e yabi pa habri
porta di klas.
Ora bo bai opname nan mester
kontrolá bo lès ku bo a haña.
E muchanan mester hunga ku spèlnan edukativo.

Komportashon di dosente
Dosente ta bisa pa mucha no saka telefon den klas, pero yùfrou mes ta kue
telefon den klas.
Dosentenan tin ku stòp di pin i stòp di kue telefon den klas.
E dosentenan mester tin mas pasenshi ku e muchanan, paso nos tambe tin
derechi di siña.
Dosentenan tin ku stòp di duna straf pòrnada i stòp di zundra e muchanan sin
tin mester.
Dosentenan tin ku stòp di hinka man den kara di e muchanan i stòp dal e
muchanan.
E dosentenan no mester dal e muchanan djis paso nan a hasi algu malu, pero
nan mester papia ku nan.
Dosentenan no mester bini ku nervio òf mal beis riba e muchanan.
Dosentenan tin ku stòp di duna straf pa tur kos.
E dosentenan mester laga nan problemanan di kas na kas pa asina por bin skol
ku bon beis pa atendé ku e muchanan.
E dosentenan mester tin mas pasenshi ku nos, paso no ta tur mucha ta kapta
kos lihé mané otronan.
Ora e mucha no komprondé un kos no mester rabia ku nan.
E dosentenan mester siña tene nan man na kurpa i no dal e muchanan i nan
mester wak nan manera di papia ku e muchanan tambe.
Dosentenan mester stòp di dal wanta i stòp di bati muchanan ku linial.
E dosentenan mester stòp di abuzá di muchanan.
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Rèspèt pa dosente
E muchanan mester tin mas rèspèt pa e dosentenan.
E muchanan mester komportá mas mihó.
E muchanan mester stòp di hasi ònbeskòp ku e dosentenan i mayornan.
E muchanan mester akseptá ku nan ta mas chikitu ku e dosentenan.
Mester duna e dosentenan rèspèt pa por haña rèspèt bèk di nan.

Rèspèt pa mucha
Mester tin mas rèspèt i mas komunikashon na e muchanan.
E dosentenan mester ta mas lief ya e muchanan no ta bai skol ku miedu òf
rabia.
Muchanan mester risibí trato igual.
Ora muchanan kometé un fayo, dosentenan mester pordoná nan i no dal nan òf
duna nan straf.
Stòp di diskriminá otro.
Muchanan mester stòp di bringa na skol i stòp di gaña riba hende.

Pousa
Ora tin fakansi e kabes di skol mester laga un par di hende pinta wega riba flur
pa e muchanan por hunga den pousa.
Mester traha kos di hunga pa e
muchanan chikitu por hunga i pasa
dushi un ratu.
Pa ora nos kaba di traha lès , nos
haña tempu pa deskansá.
Pone tur prufwèrk promé ku pousa,
pa ora pousa yega por deskansá.
Mester tin mas ora di pousa. E
skolnan mester hasi e pousa un tiki
mas largu.
Pa nos no keda sinta den klas ora di pousa.

Mas aktividat
Nos mester tin mas aktividatnan leuk.
Pone deporte tur luna.
Nos mester hasi diferente kos. Pe: hasi obra di man, selebrá tur fiesta, nos
mester bai misa i papia tokante di Dios.
Pa ora bo hasi aña por bini ku paña liber.
Pa tur djabièrnè tin „happy hour‟ den klas.
Nos skol mester haña mas gym.
Skolnan mester tin mas aktividat.
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Nivel di skol
E nivel di skol mester ta mas haltu.
Ora e muchanan ta den klas 6, nan mester haña algun di e kosnan ku nan lo
haña den klas 1 di VSBO òf HAVO.
Nos mester haña lès na nos nivel.
E skolnan mester tin mas dosente pa val in ora un dosente keda kas
(espesialmente den klas 6).
Pa e dosentenan duna nos di dos chèns riba prufwèrk, pa nos por haña punto
mas haltu.

Elaborashon
Drechamentu di skol (edifisio i material)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buki nobo.
Nos ke un kantina.
Lèptòp pa tur mucha.
Fèrf i drecha kurá di skol.
Buta koeler.
Drecha bentananan i buta èrko.
Buta dak pa e muchanan para bou di dje
ora áwaseru ta kai, pa awa no muha nan.
8. Drecha gymzaal
9. Pone parkeerplaats i dak pa e yùfrou nan pone outo.
10. Stul, mesa, i materialnan ku nos tin mester.

Komportashon di dosente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Papia ku e yùfrounan.
Yama polis promé ku nan mata nos.
Ora un mener hasi fout i bo bisé, e ta bisabu sera bo boka.
E mener òf yùfrou mester buska un trabou ku nan no tin ku anda ku hende, nan tin ku
buska un trabou kaminda nan tin ku traha riba kòmpiuter òf algu asina.
Pone bewaker na porta.
Nan tin ku bai kurso pa nan baha nan beis.
Duna nan strès bal.
Nan mester bira manera e yùfrou nan di Hulanda.
Pone man dilanti boka konta te 20.
Laba kara ku awa friu òf kayente.
Brasa un kusinchi.
Menshoná e lèternan di alfabèt un pa un.
buska ayudo profeshonal.
No abuzá despues bai laga e mucha su so sin niun hende ku por yud‟é.
Si por sia kaso nan abuzá di bo, bo por yama 918 òf sigui nos e-mail:
www.abuzudimucha.com òf www.kindermishandeling.com.
Kòrda no abuzá di mucha paso tin konsekuensia hopi grandi, no lubidá di buska ayudo
na 918.
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Rèspèt
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

No zundra pòrnada.
No bin ku mal beis.
No keda kas pòrnada.
No papia na telefon den klas.
Nos mester respetá otro. Pe: nos mester
respetá nos: Maestro/maestra, Mayornan,
oma/opa.
Nos mester biba palabra di Dios. Pe: yuda
otro, no envidia otro, stima otro i ta
positivo, trata i papia nechi ku otro, no
papia palabra malu i no tenta otro.
Nos mester hasi orashon tur dia den klas,
asina nos por biba riba un isla
respetuoso.
Nos mester respetá nos mayornan i nos rumannan.
Dosentenan mester stòp di falta rèspèt na e muchanan , dor di stòp di sinta kabishá
den klas i stòp di papia na telefon.
Muchanan mester obedesé nan pa mayornan pa nan ta un kampion.
E muchanan mester di mas edukashon pa asina nan komportá mas mihó.

Pousa
1. Pousa mester bira 30 minüt pa e muchanan por deskansá i dibertí.
2. Ora áwaseru kai e muchanan mester keda den klas, pero e maestronan mester laga nan
hunga un spèl edukativo pa asina nan por siña otro kon pa hunga e wega i kon pa traha
huntu.
3. Ora ku e pousa ta 15 òf 10 minüt nos no ta haña hopi chèns pa hasi kos leuk.
4. Si pousa ta 15 minüt nan mester stòp lès nèt nèt 10or pa haña 15 minüt pa por kome i
15 minüt pa hunga/deskansá.

Mas Aktividat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nos no tin ku keda skol tur dia, nos mester bai sali tambe.
Nos ke bin ku paña liber ora nos hasi aña.
Nos mester bai misa regularmente.
Pone spòt den wikènt.
Nos mester bai keiru ku skol i hasi mas aktividat.
Nos no tin „happy hour‟ i nos ke pa nan hasié.
Pa nos hasi „workshop‟. Pe: „carwash‟ of lòt.
Pa nos limpia kura di skol.
Pa esnan ku haña voldoende haña mangel serka yùfrou.
Pa kada klas bai sali fin di luna.
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Nivel di skol
1. Tin mayornan pober ta hiba nan yu skolnan mas barata i tin mayornan ku tin sèn ta
hiba nan yunan skolnan mas karu.
2. E muchanan ku ta bai skol barata nan nivel ta mas abou.
3. I pasobra e mayornan ku sèn por paga un skol mas karu, nan yunan ta haña un nivel
mas haltu.
4. Nos no ta haña esaki eerlijk paso tur mucha mester haña e mesun nivel haltu ya asina
nan por logra algu mañan, Pues e pobernan no mester haña lès na un nivel mas abou.
Net e pobernan mester haña nivel mas haltu pa nan logra algu mañan.
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Alumnonan di >14 aña
10 di mart 2011
28 alumno a partisipá
_______________________________________________________________

General
Nos mester di mas dosente, paso ora yùfrounan ta malu òf tin verlòf nos tin ku
keda kasi 2 siman sin lès.
Ousensia di un dosente.
E yùfrounan ku ta 60+ of ku ta yòn ku ta duna lès desagradabel.
Mester di maestronan mas kapasitá.
Mester tin un skol spesial pa e muchanan ku no ke siña ku ta bin skol djis pa
bin skol òf pa bin stroba e otronan ku si ke siña.
Nos mester di mas tempu pa kana bai e lès siguiente, paso e tempu ku nos ta
haña no ta sufisiente.
E yùfrounan no mester duna lès tur bia for di buki.
Skol tin un sala pa hasi gym, pero nan a stòp di kuid‟é paso tin paloma aden,
pero nan por limpi‟é i uz‟é pa algu otro.
E alumnonan tin ku siña bon pa nan por bai over. I laga muchanan hunga ku
spèl aktivo.

Derechi di studiante
Stòp di deskriminá e muchanan ku ta di TKL.
Bukinan no ta agradabel pa haña lès for di dje.
Tuma ‟feedback‟ di alumnonan.
Dikon no por laga nos skohe kua
sektor nos ke den 3de òf 4de manera
Havo?
Struktura di enseñansa di VSBO pa
SBO mester wòrdu kambiá (keuze
vanaf 14 jaar kan niet/ is onlogisch).
TKL ménos teoria i mas praktiká (St.
Jozef VSBO).
Keuzevakken uitgebreider maken (bv:
m&m 2)
Mester bin un solushon pa e bukinan paso nan ta pisá, espesialmente pa e
muchanan chikitu.
Nos no tin mashá di keha, pero úniko kos ta ku e dosentenan tin strès i nan no
ta amigabel. (St. Paulus)
Ménos tempu pa e manera di bisti di nos hóbennan i mas tempu pa lès.
Yùfrounan tin ku trata tur mucha igual.
Schoolpasje (St. Jozef VSBO)
Dikon nos sistema di skol ta otro for di Hulanda? Mester di mas richting na SBO.
E unifòrmnan ta kalor.
Nos tur ke luho na nos skol pero promé nos tin ku wak skol su mantenshon.
„Locker‟! Paso e bukinan ta pisá i e muchanan no ta bin ku buki mas.
Regla ta pa tur hende! Tin yen di dosente ku no ta tene nan mes na e
reglanan.
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Aktividat i Deporte
Mas aktividat
Deporte ta yuda tene kurpa riba liña. Mas deporte ta nifiká mas lenig menos
kansá.
Organisá mas aktividat pa skolnan, sikiera den kura di skol mes.
Milieu i omgeving di nos skol ta shushi. Dikon nos no por pone un aktividat di
recycle?
Dikon no uza alumnonan ku tin talento pa hasi aktividatnan?
Mas aktividat entre skolnan, pe: Ban topa di skolnan.
Deporte = Kondishon
Mester duna e hóbennan ku tin talento un chèns pa ekspresá nan talento.
Hasi sportdag sikiera 2 biaha pa aña.

Mantenshon di skol i Infrastruktura
Drecha infrastruktura rondó di skol.
Pe: drèmpel, zebrapad( paso e esaki
no ta visibel mas) (FASBO)
Kantina saludabel i mas kaminda pa
sinta (FASBO)
Transporte pa bai gym (Stella Maris)
Pa nos haña koeler
Pa nos haña un lokal di techniek pa
traha mas tantu ku kosnan manera
pe: kímiko
Drecha plafònt, paso e ta serka di kai.
Mester drecha e wcnan, tin 4 pero 1 so ta funshoná. No tin papel ni
habon.(Stella Maris)
Den mayoria klas na nos skol no tin fèn, no por ni habri bentanan paso nan ta
dal sera bek. Pues nos tin ku sinta henter un lès den kalor. E kura di skol ta
yen di yerba, pues tambe yen di sangura.
No mester di stul i mesanan mas konfortabel. Nos no por sinta blok lèsuur riba
stul di palu duru. (e stul ku mesanan ku nos tin ta tur kibra)
Kura di skol mester wòrdu drechá, paso ora áwaseru kai tur mucha tin ku keda
riba otro.
Mester kuminsá ku un tiki mas kuido di kura di skol, paso nan ta limpia kura di
skol kada 2 bes pa luna i nos tin ku keda kana den mondi di yerba
E bentananan no ta kuadra ku e klasnan
Mantenshon: Plafòntnan, baño, fan, kranchinan. (Maria College)
Nos skol ta monumento, e trapi ta hinté pero tantu nos komo e maestronan ta
kita kai
Mester di mas praktikum lokaal
Mester drecha e bòrchinan ku ta wanta ku palu pa nan no kai
Maris Stella SBO ta for di ruta, por pone shuttle òf klas 1-2 einan mes i
lokalidat nobo pa klas 3-4
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Elaborashon
Derechi di Studiante
1. Pone 1 persona ku ta atendé ku e asuntu di vestuario (sociale werkster)
 p.e: karson baha, Piercing, unifòrm no na òrdu
 Bij meerdere waarschuwingen (2x)  schorsing
2. Trata tur hóben igual
 Laga hóbennan tambe tin bos
 Ora di lès:
o Splikashon
o Pasenshi
o Habri pa siña
o Traha un website pa entrega verslag via di dje, na lugá di print e verslag
pa por entreg‟é.
3. Website v.b: (ict-learning) pa tur skol.
 saka/gasta ménos sèn i spar mas
4. Mas sexuele voorlichting
5. Muchanan na estado ku zichtbare buik niet naar school
6. Un persona na skol ku bo por papia tur bo problemanan kuné wat er ook gebeurt.
7. Lockers op school ( buki ta hopi pisa)
8. Uitbreiding di enseñansa
 Struktura di enseñansa mester kambia kompletu
9. Pa skol nan TKL: ménos theorie i mas praktijk
10. Kuminsá ku stage for di VSBO

Aktividat i deporte
1. Hasi „fundraising‟ ku alumnonan ku tin talento.
2. Ban topa: kaminda skolnan tin ku kompetí kontra di otro.
3. Nos mester di deporte pa: tene bo kurpa den kondishon i yuda alumnonan den un di
nan deportenan preferí.
4. Dosentenan ku ta tuna lès di deporte mester tei pa apoyá un mucha i no pa wak kurpa
di un mucha.
5. Ban pone aktividat pa krea alumnonan talentoso.
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Mantenshon di skolnan i infrastruktura
1. Algemeen:
 St. Jozef i Maris Stella SBO mester di hopi mantenshon.
2. Maris stella:
 E kamindanan ta malu
 Drecha e kayanan, asfaltá entrada di skol
 Drecha òf kita e mondi i drecha e omgeving
 Pone un shuttle bus kada 30 minüt of 1 ora
 Klas 3 I 4 mester haña lokalidat otro kaminda, klas 1 i 2 por keda brakke put
 Mester kambia e trapinan ( nan ta onveilig)
 Renobá e edifisio di skol
 Uza e studiantenan mes (durante
stage) pa drecha e skol p.e.: drecha
bentananan, pega blòki etc.
 E wcnan ta sushi, no tin papel i no ta
flush (vies)
3. Maris stella SBO:
 Drecha portanan, bentananan
 tin komehein
 maribomba ta drenta lès
4. Stella Maris VSBO:
 Shushi
 No ti papel ni habon den baño
 Tin 4 baño, pero 1 so ta funshoná
 Mester di wasbak nobo
 Bentananan no ta funshoná bon
5. Maria College:
 (WC)
 porta ta na lòk
 No tin papel
 Tin di nan no ta funshoná
 Nan ta sushi
 (lokalnan)
 No tin sufisiente fèn, pues no tin sufisiente bientu
 Tin fèn ta lòs
 Mester di dak pa para kumpra kos bou di dje na kantina
 Preis di kuminda na kantina mester wòrdu redusí
6. Collegio Chaya Willems:
 (WC)
 Man di porta no tei
 E portanan no ta sera
 No tin kos di sushi
 WC nan ta sushi
 Porta di baño ta lòk(bo tin ku bula pa sali pafó)
 (General)
 Mester di mantenshon di koeler
 Mas ventilashon
 Fèn ta saka hopi sonido
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7. St. Jozef:
 (WC)
 Mayoria no ta funshoná
 Holó desagradabel
 Shushi
8. Frater Aurelio SBO:
 Drèmpel (skarlo)
 Mester wak e riolering pa awa
 Mester di mas banki
 Kuminda mas saludabel na kantina ( preis ekonómiko)
9. Solushon:
 Curvee: kada klas ta limpia kada siman/dia
 Mas kos di sushi
 Baño i kura di skol nos komo studiante mes por limpia/ hasi un parti
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Schoolleiders di VSBO
14 di mart 2011
Partisipante: 9
__________________________________________________________

Remarkenan preliminar
A risibí e invitashonnan pa e seshonnan muchu lat. No tabatin tempu pa lesa e
dokumento. Durante e seshon tur hende tabatin e dokumento. A konsekuensia ku
partisipantenan no a lesa tokante e proseso pa yega nan un plan di maneho mester
a dediká parti di e tempu pa splika e proseso promé ku a kuminsá ku tratamentu
di e grupo di preguntanan.
Partisipashon
Tin apresio ku ta konsultá ku nan i ta haña esaki di importansia pa e input ku nan
por duna. Sinembargo tin preokupashon ku nan input lo no keda sufisientemente
reflehá den e plan di maneho. Hasta tin temor ku e plan di maneho ta skibí kaba i
ku e seshon ta un konsulta pro forma.
Invershon den edukashon ta benefisioso pa un i tur
Opservashon: ta presis di e grupo di hende ku un preparashon avansá e
ekspektativa di bida ta mas kòrtiku debí na strès di trabou.
Edukashon Katóliko Romano, e mihó edukashon na Kòrsou!
Opservashon: den un pasado enseñansa katóliko tabata e mihó enseñansa na
Kòrsou. Esaki no ta e kaso mas. Promé lugá ta bai pa enseñansa protestant, siguí
pa enseñansa públiko i kisas na di tres lugá enseñansa katóliko.
Balornan klave
Kabesnan di skol a tuma inisiativa pa kuminsá ku e proyekto “swim or sink”.
Gerensia no a partisipá anke a bai un invitashon pa RKCS. E proyekto a muri un
morto silensioso.
Otro opservashonnan ku a bini dilanti

kambia sistema di vsbo: splet vsbo a base di kapasidat di alumnonan i edat (ku
hopi insistensha).

nesesidat pa aktualisá leinan di enseñansa (ku hopi insistensha).

adaptashon òf kambio di e sistema di finansiamentu di enseñansa (ku hopi
insistensha).

a menshoná ku kisas tin inklaridat bou di otro kabes di skol si ta legal pa kabes
di skol hasi evaluashon di prestashon di maestro. A rais di esaki a bini dilanti
tambe ku si esaki ta e kaso, ta algu ku RKCS mester regla ku sindikato.
Kabesnan di skol a firma un taakstellende overeenkomst a base di kual nan
mester evaluá prestashon di maestronan.
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bida na skol a bira un kuestion di sobrebibensia pa alumno tantu komo pa
dosente.
kon leu nos ke bai pa tene hende bobo.
waar zijn wij mee bezig!
enseñansa ta sigui apesar di gobièrnu i RKCS pero kalidat ta sigui empeorá
si t‟asina ku RKCS mester paga gobièrnu ANG 12 mion bèk, pa nada lo no tin
sèn.

Identidat katóliko romano
Konstatashon
1. Na e momento akí un porsentahe haltu di dosente no ta di religion katóliko.I ta
dudoso kuantu di esnan ku ta katóliko en bèrdat den praktiká ta biba segun
leinan i balornan katóliko
2. E stèmpel „katóliko‟ a blek den kurso di tempu pasó RKCS ta akseptá mucha di
tur kredo sin ningun kondishon i sin eksihí kumplimentu ku reglanan di skol no
opstante loke kualke otro religion ta preskribí
3. Den otro pais gran parti di skolnan ta pertenesé na enseñansa públiko i e
skolnan basá riba prinsipio p.e. religioso ta den minoria. Aki situashon ta nèt
kontrali. Ta parse komo si fuera RKCS a tuma e tarea i responsabilidat pa
enseñansa over di gobièrnu. Problema ta ku gobièrnu ta preskribí lei i ta pone
eksigensianan pero no ta pone e medionan nesesario pa por kumpli ku e
eksigensianan pará den lei
4. Un grupo di trabou a hinka hopi tempu i esfuerso pa traha un buki tokante
norma i balornan pa mayornan i tokante kon pa lanta adolesente kompetente i
responsabel. Pa motibu di sèn e proyekto a kaba na aros di koko
Solushon
1. Perkurá ku kuerpo di dosente pa gran parti ta eksistí di hende katóliko
praktikante
2. Skolnan basá realmente riba katolisismo
3. Restablesé e balornan di enseñansa katóliko
4. Reforsá normanan
5. Kontrolá ku komportashon di populashon di skol ta segun e normanan establesé
6. Bini ku regla di atmishon mará na e obligashon pa kumpli ku e reglanan akí

Komunikashon, partisipashon (di mayornan) i konfiansa
Konstatashon

„Ariba‟(RKCS) no tin idea òf no tin bon bista di embergadura di problemanan
na nivel di skol

Relashon ku kabes di skol: tono i e airu di trahadó di RKCS ora tuma kontakto
ku kabes di skol no ta semper respetuoso i tin biaha menasante (konsekuensia
si no hasi algu denter sierto plaso di tempu)

Apresio: ora bo ta krítiko ta konsiderábo komo fèrfelu

Demotivashon di alumno ta traha na su turno demotivante riba dosente

Mayor no tin grep riba nan yu

Aktividat organisá pa mayornan relashoná ku huiswerkbegeleiding: di grupo di
107 alumno solamente 3 mayor a mustra interes
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Solushon
1. Direktiva òf representantenan di organisashon mester bai base ku mas
regularidat pa haña mihó impreshon di loke ta biba na e nivel akí
2. Mester tin un fluho konstante di informashon entre base i organisashon (topdown pareu ku bottom-up)
3. Mester trata kabesnan di skol ku e rèspèt ku nan ta meresé
4. Eksihí di mayornan ku nan ta partisipá na aktividatnan ku ta na benefisio di
nan yu

Skolnan sano i seif
Konstatashon
1. Den vsbo a forma grupo di mucha i hóben ku no ta kompatibel (mucha yòn i
esnan di mas edat plùs grupashon di mucha di diferente nivel kognitivo - ago te
mavo - i habilidat)
2. Den un situashon den kual hóben na nivel di ago ta huntu ku muchanan yòn,
seguridat di esnan mas yòn no ta garantisá
3. Skol ta un refleho di komunidat. Si ke drecha seguridat na nivel di skol, lo
mester drecha tambe e nivel di seguridat den nos komunidat
4. A duna alumno lèptòp pero no a perkurá pa un lugá protehá pa warda nan
aden. Esaki ta pone seguridat di skol na peliger
5. Skol mester paga for di su propio fondo pa servisio profeshonal pa su alumno
Solushon
1. Splet vsbo a base di kapasidat i habilidat di alumnonan
2. Stimulashon di bon kondukta na skol a base di reglanan uniforme
3. Instalá tim di kuido ku ekspertonan di diferente disiplina (trahadó sosial,
sikólogo,sikiatra, médiko etc.)
4. Komposishon di tim di kuido (hende i ekspertisio) mester ta relatá na sais di
kada skol òf klùster di skol pa nan trabou por tin efekto
5. E tim di kuido mester haña sufisiente tempu pa e profeshonalnan por hasi nan
trabou
6. Implementá vak „kompetensia sosial‟
7. Atenshon pa norma i balor den skol pa hasi mucha mas kombativo i pa stimulá
mentalidat positivo i bon kondukta
8. Traha kashi sigurá kontra di ladronisia di material
9. Organisá aktividat di mucha i hóben durante dia (p.e. tienerparade)

Kalidat di enseñansa
Konstatashon

Kalidat di enseñansa ta dependé di e leinan ku ta rigi enseñansa. Si ke pa
kumpli ku stipulashonnan den lei mester sòru ku e kondishonnan tei pa por
kumpli ku lei (p.e. lokal grandi den kual por pone 28 mucha)

E sistema di V&V ta atrasá òf kisas ta duna espasio pa mas ku un
interpretashon di su aplikashon

Sistema di finansiamentu di enseñansa ta kumbiní gobièrnu so
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Kalidat di enseñansa ta mará na disponibilidat pa finansiá den método, den
material edukativo, den teknologia moderno, den infrastruktura (edifisio, IT),
den aktividat for di skol, den kuido i guia di alumno pa profeshonalnan di
diferente disiplina, den guia di maestronan
E infrastruktura pa duna preparashon práktiko no tei, no ta sufisiente òf no ta
adekuá (tin pòchi i panchi pero no tin kushina)
Mester hasi uso di téknika i medionan moderno den lès pa hóbennan por
funshoná riba merkado laboral
A duna alumno lèptòp pero dosente no
Kalidat di enseñansa ta dependé di kalidat i kompetensha di dosente i di kabes
di skol
Preshon riba dosente no ta normal
Ambiente den kual ta duna i haña lès ta deplorabel. Un skol moderno i bon
mantené ta apelá na alumno, mayor i dosente
A asumí ku grupashon di mucha di edat 11 te ku 16 den un solo grupo lo tin
efekto positivo. Realidat ta ku e efekto ta negativo pa e mucha i hóbennan:
o No tin e draif pa ekselensia ku ántes bo tabata mira na skol
o Muchanan ku no tin difikultat pa siña ta skohe pa no sobresalí pa no
bira víktima di e grupo di kual e prestashon ta ménos
o Ta forsa e hóbennan di nivel di ago pa sigui enseñansa teóriko miéntras
ku nan ta siña mihó a base di práktika, loke ta oumentá strès i
frustrashon pasobra nan no por presta di e forma ku ta deseá di nan
o Hóbennan ku ta siña mihó a base di práktika en bes di ta haña nan
preparashon den 4 aña manera den pasado tabata e kaso, awor ta haña
nan preparashon den forma teóriko í den un periodo di 2 aña
o Industria i komersio ta keha ku hóbennan no ta i no por produsí
Grupo di 28 mucha – di nivel ago te mavo – no ta kompatibel i por lo tantu no
ta manehabel
Seksualidat a bira un „issue‟ na skol pa motibu di e gran diferensia den edat i
formashon mental di e hóbennan. No tin siguridat kual ta e mihó manera pa dil
ku e problemátika akí
Ta bisa ku maestronan mester usa nan kreatividat pa solushoná problema, pero
no ta tur maestro tin mes un don kreativo. Ademas ta yega un momento ku sin
sèn poko lo bo por hasi ku bo kreatividat
Dosente a bira floho pa purba kombiná diferente método pa asina por yega na
tur su alumnonan segun nan kapasidat i habilidat
Embergadura di keaser diario (finansiero, organisatorio, personal, logístiko,
etc) ta stroba kabes di skol di dediká e tempu nesesario na su tarea prinsipal:
sòru pa enseñansa na nivel. Delegá tarea no ta un opshon ku ta apelá en bista
dje nivel di formashon di maestro en kombinashon ku e responsabilidat final ku
kabes di skol ta karga
Vsbo den su forma aktual ta kousa mas daño na mucha i hóbennan ku ta duna
benefisio. Ongedeelde basisvorming a kaba di daña tur kos. Mester kambia e
sistema mirando ku 90% di hóbennan ta asistí na vsbo
Skolnan vsbo no ta entregá hóben kualifiká i tin hopi drop outs. A introdusí
„leerplicht‟ kombiná ku „vormingsplicht‟ pa fangu e grupo aki.
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Pero entrante 2012 lo no tin finansiamentu di Hulanda pa „vormingsplicht‟. Kiko ta
pasa e ora ei ku e hóbennan akí?
Solushon
1. Evaluá leinan di enseñansa riba nan efektividat, revisá / aktualisá nan kaminda
ta nesesario
2. Introdusí momentonan fiho pa midi si ta kumpli ku eksigensianan di lei i evaluá
resultado di esaki
3. Revishon di sistema V&V
4. Invershon struktural i di kalidat den infrastruktura, den material edukativo
(buki i oudio visual), teknologia di informashon edukativo, den sistema di kuido
pa alumno i den kuerpo di dosente
5. Evaluashon anual di dosente di forma uniforme mester ta obligashon di kada
kabes di skol
6. Sosten di kontenido na kabes di skol riba e.o. tereno di maneho di personal
7. Ofresé kurso tokante maneho di enseñansa
8. Guia pa dil ku seksualidat den skol
9. Separashon di hóbennan ku abilidat kognitivo i esnan ku ta siña mihó a base di
práktika
10. Kuido di alumno ku yudansa di profeshonalnan eksterno
11. Forma klasnan di ménos alumno

Motivashon i inspirashon
Konstatashon

No tin un sistema di rekompensa pa maestronan di skol

No ta balorá esfuerso i salarionan ta bou

No tin sistema uniforme di evaluashon di kalidat di trabou hasí pa dosente

Aktitut di mucha ora nan bini skol ta robes. Ora spreit nan na tur skol i den
diferente klas ta plama e problema i ta kousa mas i otro tipo di problema

A pone mucha di diferente nivel kognitivo huntu pero e sistema di duna lès no
a kambia, no a siña atendé ku grupo mesklá, klasnan ta grandi, no tin
infrastruktura adekuá

28 mucha di nivel ago huntu no ta manehabel; hasta 18 ta difísil

Ta pèrdè e mihó alumnonan ku ta bai havo

Vsbo mester prepará hóben pa un nivel mas haltu. Den 2do klas, na edat hopi
yòn, nan ta obligá pa hasi un eskoho ku ta determiná gran parti di nan bida.

E hóben ta den un sektor ku e no ta sinti pe. Una bes nan a hasi un eskoho ta
difísil pa kambia di rumbo

Ta yama e 3 „afdelingen‟ di ántes awor sektor pero nada a kambia. A keda
duna mes un materia. No a usa otro posibilidatnan ku kada sektor ta ofresé, no
a trese mas diversifikashon den kada sektor. Konsekuensia ta ku ora hóbennan
kaba skol nan no ta haña trabou pasobra merkado ta saturá (no ta preparando
hóben p.e. pa bira un bon mèsla òf bon trahadó pa horeka)

Hopi hóben di vsbo 1+2 tin djòp despues di skol i nan no tin tempu pa siña i
hasi hùiswèrk

Enseñansa ta e sektor unda kambio ta tuma lugá di forma masha slo
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Solushon
1. Mehorá salario òf duna otro insentivo
2. Introdusí sistema di rekompensa
3. Mustra apresio pa dedikashon di maestronan
4. Pone atenshon riba eskoho di kabesnan di skol
5. Sosten di HRM pa ehekushon di maneho di personal
6. Pone mucha problemátiko huntu i duna nan e kuido dirigí ku nan mester
7. Organisá un „snuffelstage‟ pa hóbennan promé nan hasi un eskoho di sektor
8. Mihó koperashon entre skolnan
9. Organisá sectiebijeenkomsten

Organisashon i rekursonan
Konstatashon

Rekurso Humano ta tuma hende den servisio sin previo konsulta ku kabes di
skol

Ta haña maestro ku tin biaha no ta apto pa nan trabou ( no por duna lès, no sa
kon dil ku mucha) loke ta pone mas peso riba kabes di skol ku mester duna
guia na e dosente akí i na kuerpo di dosente

Tin dosente ku tambe mester di kuido profeshonal

Solushon
1. Mènedjer HR mester ta den skolnan pa investigá kiko maestro mester pa traha
ku e tipo di hóben akí
2. Konsulta previo ku kabes di skol promé ku apuntá un maestro na un skol
3. Sosten pa kabes di skol pa por guia e dosente ku falta di habilidat i/òf
eksperiensha
4. Traha ku sistema di „bùdi‟
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Dosentenan
15 di mart 2011
70 dosente a partisipá
_______________________________________________________________

General
Drecha skolnan
Disiplina
Mas atenshon na dosentenan “beloning/waardering”
Dosentenan
Streven naar minder zorgkinderen
Zorgleerlingen meer aandacht
Blackberry
Proefwerken afschaffen ( gaat niet alléén om punten!)
Idioma ( konosementu i uso)
Historia i deporte na tur skol
Om het even welke instructie taal moet correct gebruikt worden
Instructietaal

Identidat Katóliko
Tin speransa (komo dosente nos ta
duna speransa na e hóbennan i tin
speransa pa otro)
Amor di Dios ( Nos speransa, Nos Fe)
Biba en bèrdat e identidat katóliko
romano den tur skol RK
Hasi nos práktika den komunidat pa ku
obra di karidat i yudansa pa esnan debil
Programa di radio i TV ( ku ta propagá nos skolnan i religion katóliko, i ku ta
konsientisá mayornan den edukashon)
Si awe boso skucha su bos no sera kurason
Come back to Jesus
Bai misa i gruponan pastoral ku alumnonan, Lesa beibel ku nan i resa ku nan
Un bia pa luna Pastor den klas
Mas material na nivel di mucha
Beibel pa mucha
Werkboek- Lesnan spiritual na nivel di e mucha
Un direktiva ku den su maneho ta reflehá e base Kristian Katóliko ( Ta via
direktiva saserdotenan por drenta skol den koperashon ku obispu
Duna realse na e nòmber Katóliko Romano
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Desaroyá kada mucha segun su kapasidat i donnan
Medionan práktiko sufisiente pa realisá A.G.O.
Trayekto konkreto despues ku finalisá A.G.O.
Desaroyá kada mucha segun su abilidat, kapasidat i donnan i krea medionan
práktiko i sufisiente pa realisá
Fleksibilidat den aftoetsen. Ku e por wòrdu afgetoets riba su abilidat

Formashon di e mucha i e mayor
Asistí na por lo ménos 3 enkuesta na skol mester ta obligatorio pa su mayor
Mas formashon (abilidatnan sosial)
Norma i balornan (nan mester ta sentral den nos manera pa eduká)

Restrukturá
Aansluiting op elk niveau!
Samenwerking (Scholen)
Mehorá konekshon entre basisvorming  VSBO  SBO
Overgangsnormen
Restrukturá ( lokalidat apart)
o TKL PKL PBL AGO, tur klas 1 t/m 4
Doorstroom-/overgangsnormen / herzien studiekeuze en begeleiding
Alle scholen voorzien van zelfde infrastructuur en materiaal en
studiemogelijkheden.

Elaborashon
Identidat Katóliko
1. RKCS su skolnan mester marka e diferensha entre otro skolnan ku no ta RK.
2. Religion katóliko ta universal. Tur hende ta bonbiní, pero mester sigui e
reglanan katóliko.
3. Stimulá identidat katóliko bou di alumnonan. Propagá e religion p‟e bira mes
importante ku e otro vaknan ( Tin hopi onvoldoende pa toets, paso no ta siña
pa toets).
4. Aktividatnan: Hasi lèsnan atraktivo i aktual.
5. FO grupo 8 ta trata tópikonan mundial (p.e. aborto, eutanasia,
homoseksualidat etc.). Ta papia tokante e tópiko – duna opinion – usa dies
mandamentunan. Duna opinion tokante kiko Dios ta bisa – Mará na kondishon.
Duna un ponensia ku preguntanan. E alumno ta partisipá e or‟ei bon na lès.
6. Mester duna e vak Godsdienst un peso mas
importante/pisá.
7. Mester balansá e resultadonan di
Godsdienst, levensbescherming mester tin
un weging mas pisá.
o Godsdienst mester tin e mesun
balor ku otro vaknan
o Godsdienst mester konta pa
overgang. Punto mester ta balansá
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8. Algun sugerensia:
o Duna vaste opdrachten p.e. obranan di karidat mará na
punto/eksperensia, Teniendo kuenta ku roster
o Muchanan grandi ta formá kaba,nan por komprondé kosnan mihó
o Godsdienst ta algu normal. Ta for di chikí e mucha ta siña algu. Hende
ta siña algu dor di stimulá nan
o Skol tin e derecho di stimulá e Godsdienst
o Mester di sosten di kolega pa hasi tareanan
o Muchanan ku hasi tareanan bou di guia na promé lugá ta hasié ku poko
interes, pero ora nan wòrdu toká, despues riba nan mes nan ta kuminsá
aktua motivá! ( Boluntariamente)
9. Motivashon mester kuminsá na
dosentenan mes, p.e. resa mainta ku
tur mucha. Tin dosente porta no ta
katóliko ku no ta resa. Ora bai misa
mester reglanan di misa katóliko i
respetá otro.
10. Opservashon: Tin mucha ku no ta habri
boka pa resa!
11. Ideanan/rekomendashonnan:
o Konsientisashon di mucha/hende ta kuminsá na kas.
o Resa na mesa ku famia promé ku kome.
o Si un mucha no lanta resando na kas, lo e hañ‟é straño.
o Nos mester konosé e base di Kiko ta katóliko Romano.
12. Testimonio: Un mener a aseptá konsientisashon katóliko na grandi.
o Konklushon: Por forma i guia un alumno i dosente na grandi!
o Konseho: Mester re-introdusí dianan di reflekshon! E ta kambia e
aktitut ku hende tin kontra e religion.
13. Si un kabes di skol no ta funshoná segun reglanan katóliko e body/skol no ta
funshoná bon.
o Si un hende no tin konvikshon e no ta biba e religion korekto.
o RKCS mester guia e maestro for di ariba p‟e hasi su trabou religioso
bon.
o Si un persona skohe pa traha na un skol katóliko e mester biba e fe
katóliko tambe.
o Mester guia esun ku no ta riba e kaminda korekto.
o Idea/konseho: mester bini ku un plan pa vang op e maestronan ku no ta
riba e kaminda korekto. P.e Skolnan atventista ta splika tur nan
reglanan. Pa bo skol bo mester stèl op bo reglanan vast.
14. RKCS mester stèl reglanan vast i kontrolá.
15. Funshonarionan mester aserká hende na un manera katóliko
Romano.(Opinionnan personal).
16. Un miembro di grupo ta di opinion ku karnaval ta algu pagano. Otro miembro
ta remarká ku pastor Morison ta di opinion ku karnaval ta fiesta di kreatividat.
17. Si e kabes di skol no ta biba e fe katóliko e maestronan ta laga katolisismo
verwater.
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18. Tin hende no sa di dediká un dia na
Señor. Djadumingu ta un dia di Señor
pasobra Hesus a resusitá riba
Djadumingu!
19. Identidat Katóliko no ta biba manera
debe ser.
20. Kon maestronan ta traha riba e vak di
Godsdienst den nan skolnan?
o
o
o

o
o

o

o

o

Maestronan FO:
- Djaluna: weekopening/orashon
Kolegio Maria:
- Tópiko di siman
Antonius:
- Bai misa 1x pa siman
- Schoolmis 1x pa trimester
H. Familie:
- Zaterdag den kuaresma: kaminda di krus.
Opinion:
- Maestronan mester ta mas aktivo riba tereno di duna lès katóliko.
- Duna lès di religion na ordu/bon
- Konosé bo religion mihó
- Mester di pastor pa konsientisá
- Mester traha proyektonan inkorporando religion den e áreanan di
edukashon
Dosentenan di VSBO:
- Tin sosten di kolega pa yud‟é.
- Tin ku no ta mira e vak di Godsdienst komo unu importante
- Tin dia di alabansa. Ta toka i kambia e muchanan
- Nan ta bai misa
- Pastor Curtis a pone e muchanan reflehá
- Pastor di bario mester drenta skol mas ( pa traha ku grupo mas
chikitu)
- Mester traha duidelijk afspraken
SBO:
- Tin misa 1 bes pa aña
- Orashon bou di tur lès
- kada mucha ta hasi orashon
- Proyektonan religioso i spiritual
MTS:
- Pone maneho di tempu pa orashon
- Voorstel: Dos misa pa aña por lo ménos

21. Dosente di Godsdienst:
o Ta selebrá fiestanan religioso (p.e Pasku, kuaresma)
o Ta hasi orashon i reflekshoná
o Pa temporada ta diep uit e tema di fiestanan religioso
o Ta hasi orashon durante tur lès uur
o Ta mustra alumno riba rèspèt ora di resa
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o
o

Pa falta di kor e skol aki no tin schoolmis (opinion di pastor di bario)
Sugerensia: Pa kor a kapèla, tambú ku kantikanan fásil etc.

22. Nos komo katóliko tin ku stimulá nos pastornan tambe!
23. Sugerensianan:
o Programa pa radio i TV pa stimulá skolnan i religion katóliko
o Pa konsientisá mayornan den edukashon
o Duna realse na e number Katóliko Romano
o Biba e identidat katóliko romano den tur skol RK
24. Konklushon:
o RK schoolbestuur mester eduká i reeduká e edukashon pa nan reach e
muchanan. E edukashon mester ta ehèmpel. Laga nos mes biba nos fe
katóliko pa un mihó edukashon.
o Ora tuma personal den servisio mester pone reglanan/kondishonnan ku
nan tin ku kumpli kuné komo un bon katóliko.

Desaroyá kada mucha segun su
kapasidat i donnan/ Medionan
práktiko sufisiente pa realisá

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

1. Den e skolnan no tin e posibilidat
pa laga e muchanan desaroyá nan
abilidat (p.e . agrikultura, peska,
deporte, arte físiko)
2. Estudionan a saka afó ku hendenan
di Caribe ta mas práktiko pero hopi hende ta onderdruk e den nan mes, òf e komunidat
no ta balorá esaki kier men e ta bira mas fuerte pa traha riba dje. Pues pa e
komunidat hendenan teorétiko ta mas importante ku hendenan práktiko
Tin ku traha riba esaki paso e ta bai mas leu ainda ku tin studiante ku tin e papel pero
na trabou nan no ta presta
RK Schoolbestuur mester biba e identidat katóliko mas ferviente. Tantu letterlijk komo
figuurlijk
Aftoetsen riba e mucha su vaardigheden( Kier men p.e. sierto hóbennan ta wòrdu di
toets teorétikamente i otro práktiko)hasi un uitzondering spesial pa e mucha
Mayornan tambe mester haña e splikashon di esaki (e metodologia), paso hopi biaha
nan no ta komprondé
Mester kambia e materialnan pa por logra esaki. Hasi nan na un sistema ku bo por pasa
poko poko riba e tarea pa e studiante komprondé
Mester tin skolnan ku ta spesialisá riba e desaroyo di e abilidatnan/ donnan di e
muchanan aki (p.e. skol spesialisá riba músika, deporte, obra di man, etc.) Pues krea e
posibilidat pa nan desaroyá nan mes
Mester fasilitá tur lokual ku tin mester, pues un budget mensual. No ku e luna aki tin,i
e otro luna no tin
Personanan ku por duna lèsnan spesialisá. No ku ta e skol konstante tin ku kore buska
hende i paga via sponsorship, pues e kontinuidat mester tei
Por ta por kuminsá tambe maske ta den un nascholingstraject
Mester separá e tipo di studiantenan aki for di otronan, paso nan ta midi riba otro (
midi riba e otronan ku ta studiantenan “teorétiko”) i nan ta frustrá i tin ora desesperá
i bira drop outs
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Formashon di e mucha di 2-4 aña/ Formashon di mayor
Formashon di e mucha

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Verwaarloos:
Emoshonal
- No por kombibí ku otro
- Egoismo
- Egoséntriko
- kumpra mucha ku material
- ( mayornan no tin sufisiente tempu)
Role model no ròl seku (siña moral)
Mand‟é krèsh  no tin sufisiente atenshon n‟e mucha
E muchanan ke sosialisá na skol pa falta di atenshon na kas
Amor na kas
Mucha so tin ku hasi
Trata mucha mas grandi ku su edat
Prinsipio Moises!
- Mama hudiu soru pa kos
tentativo no hunga un ròl
riba e mucha (Fundeshi
fuerte)
Kuminsá na e krèshnan:
- No ta tur hende por habri
krèsh
- Moral
- Norma i Balor
- Strukturá
Sòru pa e mucha por trèk e mayor spiritualmente.
Kòntròl severo na e lokalidatnan di manera ku por kontrolá unda mayornan i yu
ta bishitá ku esaki ta adekuá.
Voorscholing
- E mucha ta mas hende ( kupo di trabou)
- Mucha mester bai skol mas trempan
- Segun norma i valoran
- Ku kòntròl di gobiernu
Tur skol op gelijke start
Opbouwend tot aan het eind
Kantidat di mucha den klas
Ruimte wanneer docenten moeten werken
Ouders bijscholen meer tijd aan hun kind besteden (zelfs liefde maakt een
verschil)
Reële kansen
- Scherpenheuvel Dominio riba nan mes
- San Fernando
Tarea di gobièrnu
Tur mucha ke wòrdu guiá riba tur tereno
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Formashon di mayor

1.
2.
3.
4.

5.

Forma e mayor su prinsipionan
Kiko ta mayor?
Formashon di mayor ( p.e. pastor na kas(preparashon), sakrifiká pa e yu,
dediká, entregá quality time, sociale controle)
Famia strukturá rèspèt, disiplina, motivá
- sa unda ta pone prioridat
- ser konsekuente
Si sigui bai asin‟aki aki
- kòrda ku ta e alumnonan aki
mes ta drenta komunidat
i mira futuro maestronan
- Pues ban traha riba e base

Restrukturá

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Doorstroming na basisvorming
- TKL -PKL-PBL-AGO: Elk in zijn eigen locatie  4 jaar
AGO PBL: Bepaalde kenmerken:
- Leeftijd
- Woordenschat/taalgebruik
- lage intelligentie
- kita stigmatisashon. Sociaal – emotioneel
Struktura skol pa nan por funshoná den komunidat
TKL-AGO helpen elkaar niet
- Juist AGO  haalt TKL er naar beneden
Gebouw apart: Profeshonal binnen één school zoals maatschappelijk
psycholoog
Gecoördineerde basisschool sluit niet goed aan.
- selectie is goed
- te gericht meerkeuze vragen
Op elk school klas 1 t/m 4
Overgangsnormen: - ta bai over tog
- VSBO  doorstromen
- SBO  denken dat het zo is
Vanaf begin moeten de richtlijnen hetzelfde zijn
Aansluiting SBO  niveau 1??
Klopt de naam administratie & commercie bij PBL??
Bijscholing is nodig voor expert binnen de school maar vindt plaats in de
middaguren.
- Decaan – mentor ??
Clusterscholen??
- vakken op hetzelfde niveau
- keuzes niet goed aangeven
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Alargá orario di skol

1.
2.
3.
4.

5.

Brinda kalidat i servisio igual na mayornan i kada mucha (e klientenan)
Alargá orario di skol
Un liña di siña uniforme pa kada skol (matemátika, idioma i siensianan)
Orario di skol:
- No nesesariamente e maestro mester keda tur e ocho ora
- Mas tempu pa outomatisá sierto leerstof ku e alumnonan
- Nan tan a un kaminda sano pa mas ora.
- Nan por haña formashon den motivashon i kon pa por sobrebibí den
komunidat
- Bo ta evitá ku e alumnonan por ta den un ambiente desagradabel na kas,
hopi largu
- Nan por traha tarea di kas bou di guia kalifiká, sin ku nan mayornan mester
invertí hopi sèn èkstra pa esaki
- E ta baha gastu di mayornan pa ku opvang partikular
- E ta baha gastu di transporte
- Tin kòntròl riba e alimentashon di e alumnonan
Un liña di siña uniforme
- No ta hustu pa kada skol tin un liña di siña diferente, mirando ku tur skol
ta traha e mesun prueba kordiná

Geld

1.

Geld
- Wat
- Herstructurering begint bij
RK
- Minder prick order effect
- Minder struisvogel effect
- Transparant beleid: Te allen tijde achter hun docenten staan
- Niet alleen voor zorgkinderen
- Screening van docenten/ kind
- Budget voor alle scholen
- Definiëring hoe de AGO moet functioneren
 Makkelijk lokalen vb. Het kind leert alles binnen zijn praktijk(
Ned, Eng, Spaans etc.)
- Prik klok  Over time
- Intervisies
- Constant niveau docenten
- Pap gedoseerd – ned toetsing
- Molding the child 4 t/m 16 jaar  kleuter- basis- mavo- havo
- Manipulatie 450 pnt

27-54

Geld RK

Eerlijk verdeelde gelden
Aanname personeel
Scholen met RK uiterlijk

Prof docenten met RK stempel
Scholen met eigen budget
Scholen met voldoende materiaal

Mihó método ku ta pas den e époka aki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Método pa kada tipo di enseñansa
Aktualmente mayoria skol ta usa método ku no ta pas ku tipo i nivel di
enseñansa
Mihó interes i formashon di dosente
Nos ta muchu di “focus” riba método ulandes
P.e. pa SBO desaroyá método den koperashon ku empresa
Pa SBO  interkambio dosente na skol i den empresa
Dosente mes mester dominá su método pa e por pas‟é pa alumno
Uso di aparato moderno den skol i interes di dosente pa siña dominá i manehá
e aparatonan aki
Mihó preparashon di dosente pa hasi uso di método.

Skol salú
Skol salú: definishon
Salú físiko, Salú Sosial i Salú
mental
1. Salú físiko den un skol salú:
Deporte pa rekreá
Deporte pa evitá obesidat
Falta di fasilidat pa hasi deporte

-

Hasi mihó uso di fasilidat ku tin
Strukturá deporte interskolar
Deporte ta un medio pa formashon
Samenwerking
“teamgedachte”
“Sportiviteit”
Mente salú

2. Konsumo na skol (eten en drinken)
Ofresé un surtido di skol di kome i bebe salú
Negoshinan den bisendario inmediato di skolnan ofresé na alumnonan
komestibelnan salú
Mester konsientisá mayornan
3. Seguridat na skol
Paden di skol
Pafó rondó di área di skol
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4. Salú sosial
Mas abilidatnan sosial
Relashonnan salú:
- alumnonan
- dosente – alumno
- dosente – dosente
- trahadó – leiding
5. Seguridat
En bes di agresividat, mihó
komunikashon sano
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Schoolleiders di SBO/ HAVO+VWO
16 di mart 2011
Deelnemers: 6
_______________________________________________________________________

Opmerkingen vooraf
Uitnodigingsbrieven voor leerlingen, ouder- en eigen participatie aan het traject is
te laat ontvangen. Weinig tijd om informatie over te dragen en/of om zich voor
te bereiden.
Kinderen die hebben meegedaan waren heel enthousiast over hun deelname aan
de OS. Hebben hun behoefte aan structureel contact met andere scholen om te
praten over schoolaangelegenheden geuit.
Aanbeveling
Het concept beleidsplan ook toelichten voor de jongeren die aan de OS
ontmoeting geparticipeerd hebben.

Verbetering van de onderwijskwaliteit
Constatering

in het huidige systeem staat het kind niet centraal maar de financiering

de methode van lesgeven is niet consequent of consistent (kleine groepen met
veel individuele aandacht – grote groepen klassikaal les – werken in
groepsverband)

niveau van instroom is al bij het fo deficiënt. RKCS heeft geen vat op de
voorschoolse voorbereiding; er zijn grote kwaliteitsverschillen in het preschool
aanbod

deficiënte taalkennis en -beheersing van het Papiamento, het Nederlands en
rekenen bij leerkrachten fo (niet gespecialiseerde docenten in FO)

taaldocenten ambiëren aanstelling in hogere onderwijsniveaus vanwege betere
salariëring

het criterium van “een kind mag niet blijven zitten” zorgt voor problemen bij
de instroom op vsbo niveau en vervolgens voor de instroom op sbo niveau

de toepassing van het leeftijdscriterium zonder rekening te houden met de
kwaliteiten van het kind werkt niet in zijn voordeel

sommige kinderen zijn niet gewend om zich te uiten en zijn hier niet vaardig
in

juridische consequenties indien ouders het niet eens zijn met doorstroom
advies

nadruk op theoretische kennis werkt averechts bij kinderen die praktisch
onderwijs nodig hebben

het ontbreekt de basisvorming aan praktijklokalen waardoor de jongeren
weinig praktijkervaring kunnen opdoen

inspectie als controlerende instantie schiet tekort gezien de omvang en de
aard van de problemen in het onderwijs

RKCS moet een strijdbare houding aannemen om tot duurzame oplossingen te
kunnen komen
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Oplossingen
1. Doorlichting van het huidige onderwijssysteem en onderwijswetgeving
a. evaluatie van onze doelen binnen het huidige onderwijssysteem - wat is de
huidige stand van zaken – wat wil men bereiken –kan dit binnen het huidige
systeem – waarom zijn bepaalde doelden niet behaald – wat zijn onze
behoeften – wat zijn de ontwikkelingen die wij voorzien – hoe kunnen wij
ons hier op voorbereiden en hoe kunnen wij op adequate wijze hier op
inspelen? Voor het cognitieve deel van het onderwijs zijn er voor de
verschillende niveaus eindtermen vastgesteld en er is een examenbureau
die de scholen hierop controleert. Maar een belangrijke vraag die wij
moeten beantwoorden is: welke type mens willen wij aan de gemeenschap
afleveren?
b. op basis van het evaluatieresultaat eventueel het traject inzetten voor
wijziging bekostigingsysteem en aanpassing van de onderwijswetgeving
waar nodig
c. besluitnemers en wetschrijvers moeten inzicht en kennis van zaken hebben
3. Scholen als resultaatverantwoordelijke eenheden
a. decentralisatie van personeelsbevoegdheid, tenminste personeelsaanname
b. budgetverantwoordelijkheid
c. vrijheid bij de invulling van de schoolidentiteit
d. vrijheid in de inrichting van de schoolomgeving
e. vrijheid in schoolinkleding en aankleding
4. Taalbeleid
a. op fo niveau de best opgeleide en toegeruste taaldocent inzetten voor de
taalverwerving en taalbeheersing van moedertaal en vreemde taal
b. salarissen taaldocenten fo vaststellen in overeenstemming met
deskundigheid
5. Toepassing technologie
a. voor aanvulling van lesmateriaal en/of vervanging van boeken
b. passend bij de tijd rekening houdend met snelle technologische ontwikkeling
c. goede infrastructuur afgestemd op technologische toepassingen
d. continuïteit van technologie in het onderwijs garanderen
6. Aandacht voor de leerlingen
a. waarborging kwaliteit van de instroom en uitstroom van fo en vsbo conform
de vastgestelde eindtermen
b. kleinere klassen waardoor men meer aandacht kan besteden aan de
individuele leerling
c. begeleiding bij studiekeuze en studieverloop
d. geestelijke/spirituele begeleiding
e. zorgteam bestaande uit deskundigen van verschillende disciplines
7. Aandacht voor de docent
f. ondersteunende en controlerende rol RKCS: zorgen voor de noodzakelijke
instrumenten, geven van training en begeleiding op basis van noodzaak en
wenselijkheid, toetsen en periodiek evalueren, sanctie als ultieme maatregel
g. uitroosteren van docent i.v.m. upgrading
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8. Kwaliteitszorgbeleid
a. aanstelling van kwaliteitszorgmedewerker in dienst van RKCS op alle
scholen
b. doortastende aanpak RKCS bij scholen met problemen
9. Verplichtstelling ouderparticipatie in schoolaangelegenheden

Communicatie
Oplossingen
1. eensluidende en eenduidige communicatie
(tussen RKCS en de scholen, tussen de scholen onderling op hetzelfde niveau
en tussen de scholen van verschillende onderwijsniveaus, van de scholen met
leerlingen en RKCS en scholen met de ouders)
2. naast top-down ook bottom up communicatie en informatiestroom
3. herinvoering van RK tijdschrift

Veilige scholen
Constatering

binnen schoolverband moeten docenten en kinderen op allerlei gebieden tegen
schade gevrijwaard worden

docenten zeggen dat zij niet opgeleid zijn om als veiligheidsbeambten op te
treden
Oplossingen
1. uniforme interpretatie van het begrip „veilige scholen‟
2. uitdragen van begrip „veilige scholen‟ aan alle belanghebbenden
3. drugsbeleid en uniforme toepassing ervan voor verkrijging van drugsvrije
scholen
4. aanstelling van portier/bewaker op alle scholen
5. naast beveiligingsapparatuur ook oog voor (lichamelijke en mentale)
gezondheid en welzijn van de leerlingen

RK identiteit
Constatering

de evangelie is soms “het eigendom” van de godsdienstdocent

aangegeven kernwaarden zijn universeel en worden ook door andere religies
onderschreven; zij zijn op zich niet onderscheidend genoeg voor RK onderwijs

een belangrijk deel van het docentenkorps is niet katholiek en onder de
katholieke docenten zijn er die niet praktiserend zijn

aannameplicht van kinderen van andere geloofsovertuiging als er geen
alternatieve opleidingsmogelijkheden /scholen zijn

docenten van een andere religie zijn vaak duidelijker in het uitdragen van hun
geloofsbelijdenis op school en tijdens hun les

geschonden imago RK
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geen betrokkenheid en /of bijstand van geestelijken of geestelijkheid op
scholen
afstandelijkheid bij docenten m.b.t. activiteiten van religieuze of
levensbeschouwelijke aard maar daarnaast ook participatie door docenten met
andere geloofsovertuiging
leerlingen met andere geloofsovertuiging doen de laatste jaren mee met
viering van RK hoogtijdagen

Oplossingen
1. kaderbeleid religie en levenbeschouwing
2. gedeelde normen en waarden
3. ondersteuning en begeleiding van schoolhoofden en docentenkorps
4. duidelijke RK uitstraling van de scholen (boodschappen en RK symbolen)
5. dagopening met religieus /levensbeschouwelijke boodschap (bijbel / piskadó
/ondersteuning door catechismus centrum)
6. materiaal voor religieuze / spirituele vorming
7. herinvoering van bezinningsdagen
8. open discussie binnen docentenkorps over het RK signatuur met concrete
bindende afspraken ook voor degenen die niet RK belijdend zijn (wat moet en
wat mag absoluut niet)
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Schoolleiders di FO/SO
17 di mart 2011
Deelnemers: 44
_______________________________________________________________________

Toepassing wet fo / ondersteuning en hulpverlening
Constatering

Toepassing van de wet FO is niet in overeenstemming met de wetsbepalingen
v.w.b. bijvoorbeeld de groepsgrootte, de leerlingenzorg en de schoolleiding

Er is geen eenduidige toepassing van de wet voor de RKCS en bijvoorbeeld DOS
v.w.b. de groepsgrootte en de toelatingsleeftijd; verder zijn er verschillen in
de financiering van de utiliteitskosten en het gebouwenonderhoud (RKCS
budget vs landsbegroting)

Er is geen naadloze aansluiting tussen de wetsbepalingen FO en het V&V
bekostigingsmodel

De functie invulling van de schoolleiding is niet conform de wettelijke
bepalingen hierover

De rechtspositie van de voormalige hoofden van het kleuteronderwijs en van
de cycluscoördinator is niet geregeld ***1

De introductie van het FO is niet op verantwoorde wijze gebeurd

Een groot aantal innovaties dat nagenoeg gelijk wordt ingevoerd zonder
rekening te houden met de normale werkbelasting en tijdsinvestering voor de
andere aandachtsgebieden van het schoolhoofd

Er wordt roofbouw gepleegd op de schoolhoofden
Oplossingen
1. Evaluatie van het FO (behaalde vs niet behaalde doelstellingen) en
aanpassingen waar wenselijk / noodzakelijk
2. De overheid moet maatregelen treffen wanneer problemen schooloverstijgend
zijn (blackberry problematiek, bestrijding denguevlieg,
schoolterreinschoonmaak etc.)
3. Unidat di Kabesnan di Skol (UNKASKO) moet gesprekspartner van het RKCS
worden
4. Instelling MT (vertegenwoordiging, met stem, gesprekspartner)
a. instelling van een MT op alle scholen
b. vertegenwoordiging van het personeel
c. met stemrecht
d. bevordering van gezonde samenwerking binnen het MT
e. selectie van nieuw personeel in overleg met het MT
f. prioriteitenstelling door schoolteam (schoolplanning heeft voorrang op alle
andere activiteiten)
e.e.a. ter bevordering en waarborging van de kwaliteit van het onderwijs

1

*** = inbreng van deelnemers die vertrokken zijn
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5. Kind en ouders
a. specialistische begeleiding
b. tastbare en zichtbare geestelijke RK ondersteuning
c. vorming ouders
d. reële individuele hulp volgens FO principes
e. verantwoorde naschoolse educatie e/o verlengde schooltijd
f. sociale vaardigheden
g. veilige omgeving
6. Personeelbeleid
a. moet leiden tot welzijn: arbeidsatisfactie, tevredenheid, veiligheid,
geborgenheid, vertrouwen, transparantie
b. upgrading / evenwichtig / SMART
c. inspraak bij werving en selectie van nieuw personeel door schoolleiding
d. rechtspositie van voormalige schoolleiders kleuteronderwijs regelen
e. verbetering van de arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioenregeling)***
f. de schoolleiding moet conform de wet bestaan uit een directeur én een
adj. directeur met bezoldiging in overeenstemming met de zwaarte van de
functie
g. sancties nemen tegen leerkrachten die regels overtreden
7. Instrumenten
a. leermateriaal
b. infrastructuur
c. onderwijsvernieuwing met onderhoud en ondersteuning
d. realistische implementatieperiode bij onderwijsvernieuwingen
e. ICT, taalactief, Parnassysteem, exact, kwaliteitskaart, alles telt
f. synchronisatie van scholing/training, materieel en tijd
8. Infrastructuur
a. veilige, goed onderhouden en hygiënische schoolgebouwen en
schoolterreinen
b. geschikt meubilair voor leerlingen en leerkrachten
9. RKCS organisatie
a. meer betrokkenheid bij de werkelijkheid van het veld
b. “the right man on the right place”
c. aanpassing van het schoolreglement (art. 4.3 over bijles geven aan
kinderen van eigen school)
10. Rechtspositie
 arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
Behoefte
 Inbreng van het MT bij het opstellen van het beleidplan
 Meer sessies
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Onderwijskwaliteit
Constatering





Het kind staat niet centraal
Er is geen controle op de kwaliteit van LoFo. Wat gebeurt er met de evaluaties
van de stageperiodes?
LoFo studenten die stage hebben gelopen op een school waar Papiamentu
instructietaal is worden na afronding van de opleiding geplaatst op scholen
met het Nederlands als instructietaal
Onderhoud van de scholen is de verantwoordelijkheid van de overheid

Oplossingen
1. Oplossingsgerichte aanpak van de kwaliteitsproblemen van APK/LoFo
a. havo als toelatingseis voor LoFo
b. aannamevoorwaarden van leerlingen / studenten
c. begeleiding van huidige onderwijskrachten in opleiding
d. strenge controle van de kwaliteit van uitstroom van LoFo
2. “crisisopleiding” starten voor taalonderwijs (Nederlands en Papiamentu) en
rekenen
3. Bij aannameprocedure strenge controle op pedagogische en didactische
kwaliteiten van de onderwijskracht
4. Tewerkstelling na afronding LoFo rekening houdend met instructietaal van
stageplaats
5. Ontwikkeling van de sociale vaardigheden en het sociaal besef van de
onderwijskrachten
6. Inzetten van multidisciplinaire zorgteams

Communicatie
Constatering
 De onderlinge communicatie en afstemming tussen belanghebbenden (overheid
- RKCS – LoFo – schoolhoofden – onderwijskrachten) is voor verbetering vatbaar
 Zaken worden opgelegd zonder consultatieronde vooraf met het onderwijsveld
 Bij gebrek aan randvoorwaarden van bovenaf, geen acceptatie van
bedreigingen
Oplossingen
1. Verbetering van de informatiestroom (tweerichtingsverkeer), de kwaliteit van
de informatie en de communicatielijnen tussen de verschillende
belanghebbenden
2. Van via mail verzonden correspondentie, zorgen voor nazending van hard copy
3. Meer inspraak van schoolhoofden in zaken die het onderwijs betreffen
4. Instelling van klachtenbureau: behandeling van onderbouwde klachten en
klachtindiener moet bekend zijn
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RKCS ondersteuning
Oplossingen
1. Ruggensteun van schoolleiding bij door schoolleiding opgelegde disciplinaire
maatregelen
2. Aanbieden van workshop teambuilding

RK identiteit
Constatering
 Onderwijs geven is een roeping
 Onderwijs moet je met liefde geven
Oplossingen
1. Onderwijs verankerd in liefde voor God en naastenliefde
2. Onderwijs met een duidelijke katholieke „stempel‟
3. Onderwijsprogramma met de medewerking van de parochie
4. Op consequente en consistente wijze het goede voorbeeld geven
5. Aandacht voor emotionaliteit van de mens
6. Aandacht voor en onderricht in belang van normen van waarden
7. Gebruikmaken van bestaand instructiemateriaal
8. Organisatie van bezinningsdagen / bezinningsavond
9. Kerkgang stimuleren
10. Ondersteuning van sociaalmaatschappelijk werkers
11. Spirituele vorming en gebed voor en door leerlingen
12. Gesprekken met de kinderen over religieuze en levensbeschouwelijke
onderwerpen
13. Onderwijs vanuit het hart geven
14. Praten met onderwijskrachten en leerlingen over houding en gedrag
15. Training van leerkrachten in het instrueren van leerlingen over houding en
gedrag
16. Bewustmaking en toezegging krijgen van personeel en leerlingen voor het
veilig houden van de school
17. Aandacht voor de behoeften van de leerlingen
18. Religieuze vorming van onderwijskrachten
19. Levensvragen bespreekbaar maken
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Mayornan
19 di mart 2011
24 mayor a partisipá
_______________________________________________________________

Komunikashon & Partisipashon
Partisipashon real di alumnonan den
enseñansa
Mas inspraak di mayornan den
maneho di RK
Mas guia pa maestronan den nan
relashon ku e muchanan
Kada ken mester aseptá nan
responsabilidat
Mester obligá mayornan pa partisipá den enseñansa
Tur kos ta keda na komunikashon
Partisipashon real di mayor den enseñansa
Mester duna informashon na mayornan tokante aktividatnan eskolar
Komunikashon

Dios Sentral
Rèspèt
Spirituele bijscholing voor docenten
Religion katóliko na nos skolnan katóliko
Edukashon di mayornan

Kinderbescherming & Aktividat
Mas tempu pa alumno ku bepaalde beperking (ADHD, moeilijk leren)
Mas onderwijsassistent den velt
Medisch: logopedist, remedial teacher
Trahadó sosial òf sikologo na nos skol
Muchanan/ mayornan mester di mas guia
Seguridat : emoshonal, físiko
Handenarbeid
Aktividat pe muchanan
Aktividatnan físiko

Mantenshon
Mantenshon/ Seguridat anochi
Lokalidat di skol (Brakkeput ariba / Boathouse)
Orario
Infrastruktura (mantenshon, kontenido, aplikashon bon di rekursonan,
systeemvriendelijkheid)

38-54

Schoolgeld & technologie
Schoolgeld, Si of No?
Maestro dediká i kualifiká
Uso di teknologia
Material adekuá
Mayornan dediká
Mihó material pa skol
Mas material di estudio
Mas supsidio di gobièrnu

Elaborashon
Komunikashon i Partisipashon
1. Ouders zijn achtergesteld van informatie
2. Ouders en kinderen krijgen géén informatie omtrent
onderwijsaangelegenheden
3. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen en daarna medegedeeld
(dus géén participatie)
4. Vele ouders hebben géén interesse, géén actieve participatie in het onderwijs.
Eventuele sancties heffen op bijvoorbeeld verplichte aanwezigheid op school
als het kind opgeleid wordt; dat een
ouder interesse moet tonen t.a.v.
zijn kinderen en hij/zij deze niet
toont deze een sanctie wordt
opgelegd. Bijvoorbeeld boete en
deze gaat in een pot voor
bijvoorbeeld onderhoud v/d school
5. Verandering in de participatie door
meer betrokkenheid van ouders
d.m.v. een oudervereniging
6. Mentaliteitsverandering bij de ouders ter zake hun actieve participatie. Niet
alleen kind op school afzetten
7. Van hoger hand (RKCS) geregeld met de oudervereniging overleggen ter
intensivering van de samenwerking o.a. ook met de schoolleiding
8. Meer aandacht v/d leerkrachten voor de kinderen (m.n. voor hun problemen)
dus meer sociaal contact ( door klassen met kleinere groepen) meer
assistenten nodig
9. Kwaliteitsonderwijs is slecht er aan toe met alle gevolgen voor het onderwijs
10. RKCS moet de klant(ouders) met respect behandelen. Gelijkwaardige partners
11. Veiligheid op school is ook een issue.
12. Duidelijke communicatie tussen ouders- leerkracht- schoolleiding
(driehoekenverhouding)?
13. Aan te bevelen een leerlingenraad met als doel participatie in het
onderwijsproces
14. Meer aandacht voor de kinderen, wat gaat in ze om, meer met de kinderen
communiceren
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Dios Sentral
1. Religion katóliko den nos skolnan
katóliko
2. Formashon kristian/ sosial
3. Spirituele bijscholing docenten
4. Edukashon di mayornan
5. Rèspèt
6. No ta muchanan katóliko so ta wòrdu
tuma na un skol katóliko
7. Rèspèt ta hopi esensial, e ta kuminsá pa e situashon si mas chikí te na esun di
mas grandi
8. E mester ta parti di maneho, pues práktika bo fe katóliko ( week opening,
proyektonan pa yuda ménos pudientenan)
9. Kuminsá bai iglesia ku nos skolnan regularmente p.e. 1 bia pa luna
10. No tur dosente ta práktika fe kristian òf ta haña lèsnan di godsdienst
importante
11. Sierto dosentenan trahando na skolnan katóliko no ta kere den Dios
12. Hopi mayor tampoko no ta práktika nan fe kristian i no ta siña nan yunan
tokante Dios
13. Edukashon di nos yunan: Dios Sentral:
14. Nos skolnan katólikonan mester biba fe i prinsipionan spiritual
15. E promé mandamentu di Dios:
a. Stima Dios mas ku tur kos i stima bo próhimo manera bo mes.( for di
esaki nos ta Sali topa ku rèspèt)
16. Si nos Sali for di e promé mandamentu nos tin Rèspèt pa tur hende y tur
situashon:
a. Rèspèt pa Dios pa Dios su lei, regla i Dios su mandamentunan
b. Di mes nos lo respetá otro komo, direktor, maestra, alumno y mayor pa
medio di rèspèt y Rèspèt di Dios y pa Dios mester ta pará sentral den
nos bida.
17. E manera kon lèsnan di godsdienst ta wordu duna na skolnan manera
VSBO/SBO ta importá.
a. alabansa den skolnan
*plan: un grupo di orashon
Kinderbescherming & Aktividat
1. Dosente ta dal mucha , abuzu sikológiko. Otro mucha ta wòrdu perhudiká dor
ku nan ta bira overstuur di e situatie
2. Pa trese den e maneho:

o Training na skol pa no mester dal mucha. No abuzá di mucha
o Lei ku ta protehá e mucha i ehekut‟é
o Mester di un konsehero kaminda ku mayor o mucha por bai serka
dje
o Sòru ku e muchanan no ta wòrdu perhudiká
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o *pregunta: Unda a Sali ku “ blacklist”?
o Mester tin un number ku por bèl kaminda bo por duna bo keho
(anoniem)( externe bureau
eskohí)
o Trahadó sosial (psycholoog)
ku ta guia famia, dosente,
mucha. E guia por ta
sosial, sikológiko i
medisch( remedial teacher)
o Remedial teacher, trahadó
sosial, sikólogo di klùster pa diferente skol. Por hasi uso di e
onderwijsassistent pa hasié. E lo por duna e speciale aandacht
o I un bijscholing (jaarlijks) pa atendé ku sierto kasonan( p.e.
ADHD, dyslectie)
o Dus e maestronan mester akudí na bijscholing pa muchanan ku un
problema pa yuda trempan
o Mas embolbimentu di mayornan voluntario pa hasi uso di nan pa
kualke trabou (p.e. siña mucha kon pa kushina)
3. Aktividatnan físiko

o Mucha mester haña mas movishon pa saka energia riba un manera
positivo
o Lo por dor di maestra òf gym leraar
o tin den maneho pa nan hasi: arts, gym, drama, muzik. Kisas
Sedreko, Buurtcentrum lo por duna un man.

Mantenshon
1. Skolnan bario Steenrijk hopi dekaí. Dor ku kosnan ta kibra muchanan ta
pensa otrso( sin amor pa skol)
2. St. Margareta:
o Si bo no ta kai den kategoria pa sierto kosnan p.e. higiena, no por yuda
mester tin un bon motivashon
3. Chaya willems
o mester tin un pòt pa kada mantenshon, ladronisia ta manda skolnan
hopi atras
4. No tin plaka
o - Skolnan ta laba man ora haña un organisashon
o - Mester revisá S.O.S su lei pa ku school bestuur
o - S.O.S ku RK mester traha huntu, mester palabra i pone pa yuda tur
skol.
5. Hopi biaha ta e komishon di mayor k uta aktivo of mas ta hasi hopi kos.
6. Sint Joris (mgr verr.)
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- Tur beamer a daña dor di stof
- Dor di tereno priva ku a kita tur palunan y ta daña e materialnan,
speelplaats hopi gròf i dañá
o - Mucha tin derechi pa hunga y sintié bon y protehá. Y no sinta ketu
banda di nan klas.
o - Bentana kibrá, hopi kos kier laga pa mayornan mes hasi
7. Ta konkluí: RK no ta hasi su trabou, funshonario di RK. talbes no tin/por hasi
nan trabou manera mester ta
8. RK mester traha un struktura pa kada skol, no laga tur kos pa komishon di
mayor
9. Mester di 2 komishon: unu pa gebouw i unu pa material pa skol
10. Lokalidat:
o Lekkage ora awa kai
o Speelplaats ta peligroso
o Trapinan ta malu
o Hasi mas uso di e lokalidatnan pa otro aktividat despues di skol
11. Seguridat:
o No tin seguridat, vooral anochi ora alumnonan tin lès p.e. te 21:00
o Pone un kompania pa vigilá skolnan
12. Orario:
o Skolnan su orario mester ta mas largu
o P.e. 7:30 - 12:00 – 13:00 – Pauze – huiswèrk – aktividat pa relahá p.e.
deporte
13. Awor maestronan ta duna lès despues di oranan normal di skol
14. Maestranan ta hasi nan bijles komo nan trabou
15. Mester tin bijles pa maestronan y kontrolá na skol kon e lèsnan ta wòrdu duná
16. Mester tin un struktura pa RK
schoolbestuur huntu ku tur e
organisashonnan ku ta atendé ku
mucha manera
leerplicht/kinderbescherming y
otronan na bienestar di mucha. Hasta
por yega asina ku mayor ta haña
sanshon riba kosnan kuta bai malu.
Mayor ta responsabel pa su yu.
o
o
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Schoolgeld & technologie
1. “schoolgeld”
o Mester pagé si òf no?
o Pa motibu ku no ta tur mayor tin sèn pa paga
o Tin mama ku ta nan mes ta tata
o Tin mayor ku no ta traha
2. Tegnologia den enseñanza
o Lèsnan via di kompiuter
o Lès nan via di internèt pa mas barata, pero lèsnan na nivel konfiabel
o Den futuro bo por haña ku hopi mucha no ta bai skol pa motibu ku tin
hopi informashon riba internèt, pa e motibu aki mester hinka e
tegnologia den skol.
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Beleidsdirecteur Ministerie van Financiën
21 maart 2011
_________________________________________________________________

Algemeen
Ivan Kuster geeft er de voorkeur aan informatie te geven vanuit het perspectief
waar de overheid, en meer specifiek het Ministerie van Financiën, strategisch mee
bezig is.
Beleidsmatig gezien zijn er vier belangrijke vertrekpunten:
1. Het regeerakkoord heeft vier speerpunten, waar strategische doelen aan
verbonden zijn en waar prestatie-indicatoren voor worden ontwikkeld.
Deze vier speerpunten zijn:
i
Het verhogen van kwaliteit van het leven
ii
Het verbeteren van de levenstandaard
iii
Bevorderen van de sociale cohesie
iv
Het verbeteren van good governance
2. Met dezelfde middelen meer produceren. Dit streven wordt ingezet op
basis van integrale afwegingen, prioriteitstelling en intersectorale
samenwerking binnen een meerjarig perspectief.
3. Vanuit de werkelijkheid met zijn financiële risico‟s zicht krijgen hoe de
uitgaven zich op de middellange termijn ontwikkelen, het zogeheten
midterm expenditure framework om zodoende te bepalen of we meerjarig
ook aan de begrotingsnormen zullen blijven voldoen.
4. Specifiek voor de onderwijssector/scholen is duidelijk dat elementen van
de normbekostiging niet regelmatig zijn geïndiceerd. Dit vraagt
zondermeer een herijking. Ambtelijk bestaat het inzicht dat er geld moet
naar onderwijs. Om dat goed te onderbouwen zal een doorlichting nodig
zijn. Opgemerkt wordt dat de sense of urgency bij onderwijs niet leeft.

Doorlichting onderwijs
Begin 2011 is begonnen met een update van een al eerder gehouden
doorlichtingsonderzoek naar de financiële situatie in de onderwijssector. Een
aantal risico‟s is al langer bekend, maar het is belangrijk om een goede
doorlichting te doen om daarmee de kwaliteit van een meerjarige onderbouwing
van de financiering te vergroten. Het streven is om het onderzoek binnen twee
maanden af te ronden.
De reeds bekende risico‟s ( per 3e kwartaal 2010) zijn in onderstaand tabel op
pagina 2 weergegeven. Hierbij zijn alleen de punten genoemd die beleidsmatig
relevant zijn voor het RKCS. Ivan Kuster stelt dat duidelijk is dat er geen
financiële ruimte is voor 2011 en 2012, maar er zijn wel mogelijkheden voor 2013
indien men bereid is om prioriteiten te herschikken.

Concrete aanbevelingen/ aandachtspunten voor het RKCS
-

Omvang van het probleem heel zichtbaar maken: wat leidt tot grote
maatschappelijke kosten en hoe groot zijn die kosten?
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-

Acute problemen benoemen. Deze kunnen geredresseerd worden.
Heel transparant zijn.

Nr. Risico
1

Onderhoud scholen:
achterstallig
onderhoud

regulier onderhoud

Effect op de
begroting

Mitigerende maatregelen

Circa Naf. 100 mln.;
10M op jaar basis bij
spreiding over 10 jaar

In de 5e suppletoire begroting 2009 is Naf. 5 mln.
beschikbaar gesteld voor het opstellen van
onderhoudsplannen. In de (concept) verdeling BRK-2010
is aanvullend Naf. 27 mln. opgenomen, dat waarschijnlijk
wordt verlaagd naar Naf. 20 miljoen.
Het BC heeft bij de 1e kwartaalrapportage 2010 besloten
om een actuele inventarisatie van het achterstallige
onderhoud te (laten) maken.
Bij nader overleg blijkt dat zowel de SAE als SOS de
voorkeur geven aan een generiek onderhoudsplan boven
het aanwenden van de beperkte beschikbare middelen
voor het opstellen van lange termijn onderhoudsplannen
die om de 4 a 5 jaren aangepast dienen te worden.
Het ligt in de bedoeling dat de uitvoering van de
generieke onderhoudsplannen/schema‟s, als product van
de SOS, vanaf 2011 door de SAE, middels onder meer de
financiële rapportages wordt gecontroleerd.

PM

Het BC heeft besloten dat een actuele berekening op
basis van een betrouwbaar „updated‟ meerjarig
onderhoudsplan moet opgesteld worden. Bij voorkeur
worden hierbij keuze-mogelijkheden geboden in de
prioritering (welke achterstanden zijn het meest urgent)
en het ambitieniveau (van zeer sober tot zeer verzorgd).
Hierbij heeft het BC gekozen voor het basale
onderhoudsniveau „sober en doelmatig‟. Zie besluit BC bij
gelegenheid van de 1e kwartaalrapportage 2010.

2

Toekomstige
vervangingsinvestering
nu (mede)gefinancierd
door USONA.

Ruwe schatting 6 mln. per Meerjarige plannen voor onderhoud / vervanging moeten
jaar.
worden opgesteld. Hierbij dient aangegeven te worden
welke vervangingen strikt noodzakelijk zijn en bij welke
er keuzevrijheid is (niet vervangen).

3

Geen volledige
invoering onderwijsvernieuwingen

Voor volledige invoering
van nieuwe leermiddelen
is vanaf 2012 ca. Naf. 2
mln. structureel nodig

Opmerkingen
ad 1

Op basis van een berekening uit 1999 bedraagt het achterstallig onderhoud circa Naf. 60 miljoen.
Extrapolerend en rekening houdend met indexering schat de Stichting Onderhoud Scholen (SOS) dit bedrag
thans op Naf. 100 mln. SOS verwacht dit in een periode van 10 jaar in te kunnen halen
Er is geen plan voor achterstallig onderhoud. Wel wordt gewerkt met een prioriteitslijst die samen met de
schoolbesturen wordt bepaald. Een (actuele) inventarisatie is duur.
Daarnaast is het budget voor regulier onderhoud (Naf. 4,0 mln. per jaar) waarschijnlijk ook ontoereikend.
De op te stellen onderhoudsplannen moeten hierover echter zekerheid verschaffen. Het reguliere
onderhoud is onderverdeeld in dagelijks en groot onderhoud. Dagelijks/Groot onderhoud dient te
geschieden via V& V stelsel. Groot onderhoud vindt nauwelijks plaats. Dit dient 100% te worden besteed aan
onderhoud. SAE zal de controle hierop (incl. sancties) per direct versterken.

ad 2

De huidige investeringen voor onderwijsinnovaties (gebouwen, inventaris en ICT) van ca. Naf. 30 miljoen
worden grotendeels gefinancierd door USONA. (Naf 10 mln in 2009/2010 en Naf. 20 mln in 2011/2012). Na
2012 stopt deze (mede)financiering door USONA en zal de vervanging ten laste komen van Curaçao.
SAE werkt aan een onderbouwing van het minimaal noodzakelijke bedrag voor vervanging. Dit zal onderdeel
uitmaken van de integrale afweging over de „reparatie‟ van het wegvallen van alle
samenwerkingsprogramma‟s na 2012

ad 3

.Er bestaat een kloof tussen het aanvankelijk geraamde USONA budget en het feitelijk door USONA
beschikbaar gestelde budget van ca. 50 mln. (145-/-88). Risico is dat innovatiebeleid minder volledig wordt
ingevoerd (bijv. minder investeren in de infrastructuur van de schoolgebouwen en in de Nieuwe
Basisvorming (in de plaats gekomen van de 3e cyclus fo) (aansluiting met vo).
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Partners in de onderwijssector
23 maart 2011
Deelnemers: 22
Namens: DOS, EBG, SCONS, ReMaUni, Inspectie, Na-csi, FMS,
FPI, KBB, BPK en FKPEK.
___________________________________________________________________

Eerste Ronde: Betekenis van
ontwikkelingen voor het
onderwijs
Vraag 1: Wat is de betekenis van de
sociale, economische, politieke,
ecologische en technologische
ontwikkelingen voor het onderwijs op Curaçao (met nadruk op het RK onderwijs)?
Tafel 1
1. Flexibel
 brede aanpak
 kwaliteit
 prestaties meten
 resultaten meten
2. Gelijke kansen voor kinderen van alle sociale geledingen
 vaardigheid om met alle type kinderen om te gaan
 tolerantie
 verschillen tussen scholen vermijden
3. Brede kijk hebben op zaken
 wat voor soort mensen willen wij vormen
 mensen die wereldwijd kunnen functioneren
 wereldburger ontwikkelen
 opleiden van leerkrachten uitgaande van het voorgaande
 in het onderwijs het evenwicht vinden tussen het cognitieve en het
creatieve
4. Het vormen en ontwikkelen van de ouders
5. De leerkracht moet op de hoogte zijn van de schoolfilosofie
 de filosofie onderschrijven om een kind te kunnen vormen
 de filosofie in de praktijk brengen (voorbeeldfunctie)
6. Principes en waarden moeten leidraad in het leven zijn
 liefde, respect, eigen waarde
7. Principes van het katholieke geloof en het gebed in de praktijk toepassen (met
de nadrukkelijke kanttekening dat vakkennis hier niet aan ondergeschikt moet
zijn)
Tafel 2
1. De essentie van het geloof/spiritualiteit terugvinden.
2. RKCS is het schoolbestuur met de meeste scholen. De schoolkeuze gebeurt niet
op basis van ideologie. Het is van belang dat RKCS zich hiervan bewust is en de
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3.
4.
5.
6.

belangrijke rol op zich neemt in het vormen van kinderen, leerkrachten,
ouders en de gemeenschap.
Kinderen informatievaardigheid aanleren (nadruk op bronnenonderzoek,
kritisch zijn over de bronnen, natrekken van waarheidsgetrouwheid van de
informatie, analyse van de informatie, verslag maken).
RKCS speelt een belangrijke rol m.b.t. de gemeenschapsvorming: uit welke
type mensen moet onze gemeenschap bestaan. De overheid/het ministerie
moet richtlijnen hiervoor geven.
Religie/Spiritualiteit moet rode draad zijn in alle vakken en op alle
onderwijsniveaus.
De gehele gemeenschap moet bijdragen aan de opvoeding van de jeugd. Dit
ontheft de ouders niet van hun ouderlijke taken en verantwoordelijkheden. De
gehele gemeenschap moet meehelpen om van de jongeren betere burgers te
maken.

Tafel 3
1. Taalbeleid maken op basis van verricht onderzoek
De taal speelt een belangrijke rol
 i.v.m. de overlevingskansen de
wereld rond
 om te kunnen onderhandelen
 voor de dienstverlening en de
productie
2. Planmatig werken aan het
bewustwordingsproces en de
voorbereiding van de gemeenschap
(de ouders) op de ontwikkelingen in de
wereld en hun gevolgen
 de leerlingen het belang van ecologische duurzaamheid bijbrengen (water,
afvalverwerking, etc.)
 de leerlingen bewust maken van alle ontwikkelingen die in de wereld
gaande zijn
 het belang van lifelong learning bijbrengen om actief en competitief te
zijn en te blijven
 alle belanghebbenden doordringen van de noodzaak van samenwerking om
antwoord te kunnen geven op de vragen waar staan wij, wat willen wij,
waarom wij iets willen en hoe gaan wij e.e.a. aanpakken
 samenwerken op alle niveaus. Goed voorbeeld aan de leerlingen geven
over hoe op alle mogelijke gebieden samen te werken
 bewust zijn van de noodzaak van goede communicatie, het waarderen van
zaken, zelfkennis, zich in het onderwijs inleven
 de ouders opvoeden en daarmee ook de gemeenschap
 het stimuleren van gezonde wedijver
Tafel 4
1. Uitgaande van de sociale en technologische ontwikkelingen moet het onderwijs
de kinderen zo snel mogelijk voorbereiden voor de richting die zij op willen
zonder hierbij de expressievakken uit het oog te verliezen.
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2. Het onderwijs moet gericht zijn op de oplossing van de armoedeproblematiek
omdat deze een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de
gemeenschap en op de prestaties van de leerlingen op school.
3. In het onderwijs moet men meer aandacht besteden aan de eetgewoontes van
de jeugd. Ook moet er voor de ouders onderricht en ondersteuning zijn op het
gebied van de voeding.
4. Meer participatie van de ouders in zaken die het onderwijs betreffen.
5. De kwaliteit van het onderwijs (beleid, leerkrachten infrastructuur) vraagt
meer aandacht.
6. Er moet een masterplan komen voor het onderwijs met een rode draad
waardoor dit plan voor alle schoolbesturen van toepassing kan en moet zijn en
waarin ook rekening wordt gehouden met de verschillende ideologieën en
levensbeschouwelijke aspecten van de diverse schoolbesturen.
7. Versnelling van het besluitnemingsproces over het masterplan, dat uitgaat van
een visie en een missie en waarin de scholen een eigen verantwoordelijkheid
dragen.
8. Vaststelling van de verantwoordelijkheid van de overheid, de schoolbesturen,
de ouders, etc.
Bovenstaande aandachtpunten moeten op integrale wijze aangepakt worden.

Tweede Ronde: Richting van het onderwijs
Vraag 2: Hoe staat het onderwijs er voor?
Welke richting willen wij op met het
onderwijs? Welke keuzes zijn van belang?

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tafel 1
1. Coördinatie tussen de verschillende
diensten.
2. Samenwerking tussen de diverse
schoolbesturen.
3. Uitwisseling van kennis en gegevens.
RKCS kan hierin het initiatief nemen.
Uniforme wijze om leerlingen te evalueren.
Uniforme invoering van het FO.
Rekening houden met het Beleidsplan bij de invoering.
Evaluatie.
Stimuleren om meer rendement van de technologie te krijgen.

Tafel 2
1. Gerichtheid is nu voornamelijk op onderwijskunde. Kinderen worden voor
examens voorbereid. Er is geen ruimte voor andere zaken.
2. Scholen en ouders: nadruk op prestaties. Het resultaat: jongeren met een
diploma maar zonder vorming.
3. De overgang tussen FO en vsbo vormt een zwakke schakel.
4. Er is een gat wat betreft de spiritualiteit, de normen en de waarden.
5. Er is een groot verschil tussen de scholen met religieuze grondslag en de
openbare scholen.
6. Er is geen algemene richting voor het onderwijs.
7. De wet is uitsluitend gericht op het curriculum.
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Tafel 3
1. Visie met een breed draagvlak
 wat willen wij bereiken
 welke zijn onze principes
 de nadruk op het creatieve naast het cognitieve.
2. Overheidsbeleid
 waar waren wij
 waar zijn wij
 waar willen wij naar toe
 wat voor type mens willen wij vormen
 flexibel beleid om tussentijdse bijstelling mogelijk te maken
3. Kwaliteit
 sociale vaardigheid naast kennis
 goed onderwijsrendement
 Benchmarking met de regio en wereld
 er naar streven om te excelleren
 autokritiek en zelf analyse.
4. Te maken keuzes in het onderwijs
 juiste instrumenten
 keuzes moeten realistisch zijn
 rekening houden met de moderne technologie
 ICT moet instrument zijn en geen doel op zich
 ook de ouders moeten hierover geïnformeerd zijn
5. Leerkrachten moeten (her)opgeleid worden in het gebruik van moderne
technologieën
 de toepassing van de moderne technologie mag niet ten koste van de
creativiteit van het kind gaan
 onderzoek doen naar de beste
wijze om de moderne technologie
in het onderwijs toe te passen.
6. Ouders moeten hun eigen
verantwoordelijkheid dragen voor de
opvoeding van hun kinderen
 ouders voorbereiden op hun rol
(heropvoeden) als voornaamste
opvoeder
 trainingen voor ouders, docenten en kinderen in het gebruik van de
moderne technologie
Tafel 4
1. Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben.
2. Welk soort burgers willen wij in onze gemeenschap hebben.
3. De religieuze grondslag zie je niet meer terug in de leerlingen.
4. De schoolkeuze moet gebaseerd zijn op een ideologie/een filosofie die in alle
vakken, onderwijs- en opvoedingsmateriaal tot uiting komt. De
onderwijskrachten moeten deze ideologie/de filosofie uitdragen.
5. In ons onderwijssysteem dreigen wij onze normen en waarden te verliezen.
6. Groter betrokkenheid van de pastoor in het onderwijs.
7. Elkaar leren waarderen en respecteren.
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8. Al degenen die bij het onderwijs betrokken zijn, moeten zich bewust zijn van
hun verantwoordelijkheid. Wij kijken naar de rest en vergeten daarbij om ook
naar onszelf te kijken.
9. Een integrale zorgstructuur opzetten en op alle scholen introduceren en
onderhouden.
10. Werken naar meer efficiëntie in de zorg en meer onderlinge communicatie
erover.
11. Leerlingen moeten standaard getest worden op dyslexie.

Derde Ronde: Rol van het RK schoolbestuur
Vraag 3 Geeft met kritische blik en met empathie aan welke de voornaamste rol
is die het RKCS in het onderwijs moet hebben?
Tafel 1
1. Het voortouw nemen; handelend vanuit de wetenschap dat RKCS het
schoolbestuur is met het grootste aantal scholen
 dit moet tot uiting komen in het rendement van alle scholen
 de kwaliteit van alle scholen behorend tot het RKCS
2. de RKCS leiding / schoolhoofden moeten omgaan met het kwaliteitsconcept
Tafel 2
1. Het opstellen van een masterplan voor het onderwijs.
2. Opgesteld door de overheid in overleg met de schoolbesturen.
3. Het masterplan moet breed van opzet zijn, met een breed draagvlak, met
inbreng van alle belanghebbenden.
4. DOS geeft een eigen invulling aan spirituele aspecten.
5. Planning, control, checks & balances.
6. Verantwoordelijkheid van elke partij bepalen.
7. Bottom up benadering. Een praatcafé voor alle schoolbesturen organiseren.
8. De overheid moet de beschikking krijgen van het resultaat van het praatcafé.
9. De (technische) infrastructuur van de scholen moet afgestemd zijn op
ontwikkelingen.
10. Digitalisering is een belangrijk medium en moet zijn plek krijgen in het
onderwijs.
11. Digitalisering als onderwijsmiddel én om de jeugd op te voeden.
Tafel 3
1. Stil blijven staan bij de
verantwoordelijkheid die het RKCS
draagt en de vervolgstappen
vaststellen:
 ouderparticipatie stimuleren en
ondersteuning bieden aan de
oudercommissies
 als grootste schoolbestuur de
voortrekkersrol nemen en
samenwerken met de andere schoolbesturen
 toezien op een gezonde en transparante organisatie
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2.
3.
4.
5.

6.

het elimineren van de verdeeldheid en ongelijkheid tussen de RKCS scholen
hoe om te gaan met ouders en leerlingen
alle scholen gelijke behandeling geven rekening houdend met de
schoolcultuur
Verbeteren van de infrastructuur van de scholen (schoolomgeving, het vormen
van de ouders, veiligheid op de scholen)
Verhoging van de deskundigheid en de vaardigheden van de leerkrachten
Voortrekkersrol nemen als grootste schoolbestuur die dientengevolge invloed
op de gemeenschap heeft
RKCS heeft een voorbeeldfunctie in de ruimste zin van het woord. De RKCS
directie zal onderstaande actiepunten op gang moeten zetten:
 het stimuleren van gelijkheid in het onderwijs
 openstaan om kennis en informatie met anderen te delen
 de katholieke gedachtegoed en leefregels in de praktijk toepassen
 respect hebben voor andere ideologieën
Het resultaat van het praatcafé onder de aandacht van de overheid, de overige
schoolbesturen en alle belanghebbenden brengen
 er moet een masterplan komen voor de opvoeding en het onderwijs. Het
beleidsplan van RKCS is er een onderdeel van. RKCS destilleert het eigen
beleid en voegt hier het deel dat het geloof betreft aan toe

De meest voorkomende inzichten
een masterplan voor het onderwijs
duidelijker ideologische / filosofische / religieuze / spirituele stempel
hoger kwaliteit van het onderwijs
meer en duidelijker betrokkenheid van de ouders in zaken die het onderwijs
en de opvoeding betreffen
opleiding en vorming van de opvoeders (leerkrachten, ouders, de
gemeenschap)
een breder en evenwichtiger vorming van de leerlingen
een wijziging van de denkrichting bij het RKCS bestuur en directie
de constructieve mogelijkheden die de moderne technologie als instrument
het onderwijs en de opvoeding wereldwijd en op Curaçao biedt
RKCS heeft als grootste schoolbestuur een vooraanstaande functie als
trendsetter en als voorbeeldgever
RKCS moet zich bewust worden van zijn leidersfunctie als het schoolbestuur
met het grootste aantal scholen
het belang van scholen met een adequate infrastructuur en prettige sfeer
de noodzaak voor standaardisatie van het onderwijs en voor gelijke kansen
de noodzaak van een HR beleid dat gelijke kansen biedt
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Obispado
29 di mart 2011
Monseigneur Secco, Pastor Morrison i Sùr Nadeska
_________________________________________________________________

Relevansia pedagógiko di e mensahe di Hesukristu
Kiko sigun Obispado ta e relevansia pedagógiko di e mensahe di Hesukristu?
Hesukristu ta un dosente úniko. Un modelo ku a biba su fe, ku a trese su
mensahe kla i ku orguyo i ku a para pa lokual e ta kere den.
E meta spesífiko ta pa forma i eduká hende ku punto di salida ta su fe.
E énfasis di edukashon mester ta riba TA in no riba TIN.
Parti di e edukashon semper ta dirigí riba formashon di un mihó hende i
spiritualidat mas fuerte.
Huntu nos mester krea un komunidat edukativo den lokual e triangel
parokia – kas – skol ta interkambiá. E saserdote i sùrnan mester keda
visibel. For di parokia pastor mester bishitá skol, duna sosten na
dosentenan i mayornan i yuda e skolnan ku nan retonan riba e tereno di
formashon spiritual. Tantu gerensia, komo dosentenan pa asina nan tambe
por duna guia spiritual na e muchanan. Den e komunidat edukativo aki ta
importante pa fortifiká partisipashon di mayor.
Pa profundisá riba tur e aspektonan aki lo ta bon si huntu den komunidat
nos por reflehá riba:
Ken ta a mucha ku nos ta eduká?
Kon nos ke form‟é
Pa ki sosiedat?
E skol katóliko romano ta yuda e mucha den su desaroyo spiritual di tal
forma ku e ta komprondé su fe i por integrá esaki den su bida.

Inspirashon
Kon e alma katóliko ta inspirá i orientá aktuashon di edukadónan i esnan ku
ta wòrdu eduká?
Ora bo ta biba un bida di fe e impakto ta kla den bo aktuashon. Bo tin
optimismo, bo ta alegre, bo ta biba bo idealnan, bo tin pashon i karisma.
Esei lo reflehá riba e muchanan tambe.
Si e inspirashon a/ta bai pèrdí nos tin ku puntra nos mes kon nos por gana e
dosentenan. Nos mester tin komprenshon pa nan realidat i yuda nan ku nan
retonan.
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E skol katóliko romano
Kiko Obispado ke pa ta e diferensha entre e lokual ta wòrdu eduká na
skolnan katóliko romano i otro skol?
1.
E promé impreshon ta importante. E entrada di e skol, e edifisio,
puntonan sentral ku e símbolonan ku ta reflehá fe, inkluso e
bistuario. Eventual un sala di orashon.
2.
E ambiente ku ta ekspresá e balornan klave, e optimismo, e
alegria......
3.
E edukadónan. Mester traha un profil ku eksigensianan básiko pa
bo por ta dosente den un skol katóliko. I dosentenan mester sigui
haña formashon spiritual ku tambe ta duna creditpoints. Nan
mester ta modelo den enseñansa.
4.
E kuríkulo. Kiko ta e lugá i e balor di godsdienst den e kuríkulo.
Mester yega na un kompetensia spiritual. E prestashon di
godsdienst mester konta mas pisá.
Usa medionan moderno pa duna godsdienst, ya esaki lo bira mas
atraktivo pa e muchanan.
Kon bo ta mara bo siñansanan di skol na bo fe?
Por traha un alfabèt di fe?

Balornan klave
Eksplisitá, por fabor, e balornan stipulá den kuadro di e mensahe di
Hesukristu?
Kontinuidat di e proseso ku e buki di norma i balornan ta nesesario.
Ta importante pa nos sigui elaborá riba esaki.
Sùr Nadeska a sinti falta di e balornan „hustisia i kreatividat‟.
Ta importante pa nos sigui konsientisá riba balornan i duna nan kontenido.
No demasiado balor, pero „go back to basics‟. Por ehèmpel: tur hende ta
igual, nos mester pordoná otro i kompartí ku otro. RKO ta nos tur!

Finalmente
Obispado ta sugerí pa RK direktiva traha un plan di maneho ku ta aksesibel
pa tur ku ta forma parti di RKO por lesa i komprondé. Es mas pa e identidat
katóliko ta reflehá den e plan.
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Uit businessplan Ministerie OWCS
_________________________________________________________________
Binnen het domein Onderwijs staat centraal het realiseren van beleid waarin alle
onderwijssoorten optimaal zijn ingericht en waarin sprake is van een optimale
doorstroom van leerlingen.

Beleidsuitdagingen en daarbij horende strategische
beleidsdoelen
Staand beleid
1. Versterking onderwijssysteem en verbetering van samenwerking met
stakeholders
i
Onderwijs dat voldoet aan eisen van basiskwaliteit:
 leerlingen die uitstromen zijn voorbereid en voldoen aan de
voorwaarden om in te stromen in (hogere) vormen van
onderwijs
ii
Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar aan:
 leerlingen die uitstromen uit het (beroeps) onderwijs vinden
gemakkelijk een baan
iii
Gezamenlijke onderwijsagenda tussen alle bij het onderwijs
betrokken partijen, en helderheid over rollen en
verantwoordelijkheden
iv
Versterking van het toezicht op het onderwijs
2. Verder uitwerken van het taalbeleid
i
Kinderen ondervinden bij wisseling van school of doorstroom van FO
naar VO geen taalproblemen.
3. Realiseren grotere verantwoordelijkheid en professionalisering
uitvoeringsorganisaties
i
Goede kwaliteit van onderwijs in alle sectoren
 Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om onderwijs te volgen
dat hen uitdaagt het maximale uit henzelf te halen
4. Versterken, bevorderen en borgen van de kwaliteit, inclusief het toezicht
i
Borging van onderwijskwaliteit, door effectief ingericht systeem
van toezicht en controle
5. Verbeteren leerlingenzorg en ontwikkeling van Speciaal Onderwijs
i.
Passend onderwijs, gericht op volwaardige participatie in de
samenleving voor alle onderwijsdeelnemers, rekening houdend met
ieders mogelijkheden en beperkingen. Dat betekent een stevig
vangnet voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Nieuw beleid
I. Ontwikkelen beleid op het gebied van persoonsgerichte ondersteuning
a. Mogelijkheid tot het inzetten van een persoonsgerichte benadering/
aanpak voor alle leerlingen op Curaçao
II. Uitwerking en vernieuwing ICT beleid
a. Verbetering van kwaliteit van het onderwijs en vergroting van
mogelijkheden om maatwerk te bieden aan leerlingen door grotere
inzet van ICT in het onderwijs
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