Jaarverslag 2021

S.ch.ng The Key of Educa.on

Dankzij de ﬁnanciële steun van Roland Rasenberg/BKV uit Breda, hee8 s9ch9ng
The Key of Educa.on in 2021:
1.Een schoolproject in Gambia kunnen realiseren op twee basisscholen.
- Tanji Lower Basic school
- Tanji Life Nursery School
2.Een tweedaagse leerkrachtentraining kunnen geven in Johannesburg,
Zuid-Afrika, waarbij leerkrachten vertegenwoordigd waren uit Zambia,
Congo, Burundi, Kenia, Zuid-Afrika en Rwanda.
3.Een schoolproject op kunnen zeUen voor straatkinderen in Oaxaca, Mexico.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

leerkrachtentraining, Johannesburg, Zuid-Afrika

1.Tanji Life Basic School, te Tanji, Gambia.
Vrijwilligster Julie Huyghe, hee8 met goed resultaat de tweedaagse training bij
Marian Dekkers gevolgd en hee8 veel energie gestoken in het dupliceren en
lamineren van de benodigde onderwijsleermiddelen voordat zij 29 september
2021 voor 3 maanden vertrok naar Gambia om daar les te geven op Tanji Lower
Basic School.
De eerste maand hee8 zij zelf les gegeven op zowel de Preschool, met de eerste
methode en aan de kinderen van Grade 1 met de tweede methode.
De Tanji Lower Basic school is een erg grote school.
Elke klas hee8 ongeveer 30 kinderen. Er zijn 10 klassen van Grade 1.
De tweede maand is zij de lokale leerkracht gaan begeleiden en coachen met de
concept van co-teaching, waarbij het de bedoeling is dat de lokale leerkracht, de
lessen meer en meer over gaat nemen van Julie.
De derde maand gaat Julie de 10 andere leerkrachten van Grade 1 hier ook in
begeleiden. Op deze manier worden veel leerkrachten bereikt met deze
onderwijs/leesverbetering en dus ook veel kinderen.
Achtergrond kinderen
Veel kinderen kinderen van de Tanji Lower Basic
School zijn voormalige straatkinderen, waaronder
ook weeskinderen en kinderen van ouders met
een erg laag inkomen, veel ouders werken in de
visserij.
Voorheen was het zo dat 40% van de kinderen
halverwege de basisschool a`aakte, omdat ze het
onderwijs niet meer konden volgen en de moeilijkere
teksten niet konden lezen en begrijpen.
We hebben goede hoop dat dit na deze intensieve
training van 12 leerkrachten niet meer zo is.
Julie, de lokale leerkrachten en directeur Mr. Bojang,
zien nu al leesverbeteringen bij de leerlingen.
S9ch9ng The Key of Educa9on blij8 Tanji Lower Basic School in 2022 monitoren
en begeleiden. De directeur van de school, Mr. Bojang, is erg enthousiast
over de leesverbeteringen en hee8 vanaf het begin veel inspanningen
verricht om deze nieuwe methode te implementeren.
Goed nieuws is ook dat sinds vorig jaar een Middelbare School gebouwd is in
Tanji, waardoor prak9sch gezien het gemakkelijker zal worden om vervolgonderwijs te volgen. Julie zal vanaf januari 2022 opgevolgd worden door
vrijwilligster Nicolle Boersen en Nienke Vollebregt die ook trainingen hebben
gevolgd. Zij gaan in de andere klassen van Grade 1, de leerkrachten coachen

Tanji Life Nursery School
Vrijwilligster Diana Vos, hee8 ook de tweedaagse training gevolg en is
Samen met Julie eind september vertrokken naar Tanji, Gambia.
Ook zij is op dezelfde manier als Julie aan de slag gegaan met de Preschool
klas en Grade 1.Op het moment neemt de juf van Grade 1 al zelfstandig
lessen over van Diana en hoe8 zij nog maar sporadisch bijgestuurd te worden.
De kinderen nemen de lesstof en de klanken goed op en Diana en de juf gaan
vlot door de lessen en de thema’s.
Ook deze school is voorzien van lesmateriaal en er is ook een laserprinter, toners
en inzichtelijke lesmateriaal voor de kleutes verscheept naar Tanji.
In 2022 zal de Tanji Life Nursery School van Mr. Gibba, gemonitord blijven
worden.
Omdat bij deze school maar één Grade 1 en één
Preschool klas is, en de lokale leerkracht al
zelfstandig de lessen kan doen, is het niet meer nodig dat
er een extra vrijwilligster naar Tanji Life Nursery School
gaat in 2022 en is het project succesvol afgerond.
We blijven de school de komende 9jd monitoren.

Met deze twee scholen in Gambia zijn uiteindelijk 12 klassen van ongeveer 30
kinderen voorzien van onderwijsleermiddelen van de twee methodes.
Dit betekende veel extra werk voor Diana en Julie om al het materiaal voor 360
kinderen te dupliceren.
De werkbladen horen bij de methode zijn verduurzaamd, zodat kinderen er
jaar ná jaar op kunnen schrijven. En het materiaal decennia lang mee kan gaan.

onderwijsleermiddelen en
transportkosten

3.653,86 euro

Verslag Tweedaagse leerkrachtentraining Zuid-Afrika
Samen met Program of the Well-being of Children, een onderwijsorganisa9e uit
Zuid-Afrika, hee8 s9ch9ng The Key of Educa9on op 25 en 26 oktober een
tweedaagse training voor leerkrachten georganiseerd in Johannesburg, ZuidAfrika.
Hierbij waren leerkrachten vertegenwoordigd uit Zuid-Afrika, Rwanda, Burundi,
Zambia, Congo, Oeganda en Kenia.
Tevoren waren deze dagen
goed voorbereid door Marian
samen met Muhau Mwanza,
leerkracht van een basisschool
in Soweto en tevens
maatschappelijk werkster
voor arme gezinnen in de
avonduren.
Deze bijzonder vrouw die
leerkracht is en tevens
ontwikkelingspsychologie en
Social Work hee8 gestudeerd
is erg gedreven
en gaat in haar vrije 9jd en in
de avonduren voedsel
verzamelen, overschoUen van
winkels voor gezinnen in
Soweto, die het moeilijk
hebben en zij coacht ouders
wanneer er problemen zijn
om zo het probleem van
straatkinderen aan te pakken.

Wij zijn dan ook erg blij dat Muhau Mwanza, coördinator wil worden van The
Key of Educa9on Afrika. Zij zorgt ervoor dat het materiaal gedupliceerd en
verspreid gaat worden en op de goede plaats terecht komt.
Zij hee8 direct contact met de deelnemende scholen.

De eerste trainingsdag stond in het teken van het aanvankelijk leesonderwijs
voor jonge kinderen.
Een groot probleem in veel ontwikkelingslanden is dat het leren lezen en de
klanken verkeerd aangeleerd worden, waardoor de kinderen halverwege de
basisschool het onderwijs niet meer kunnen volgen. Hierdoor zijn er veel
drop-outs, en voor9jdige schoolverlatertjes, wat niet nodig is wanneer de
fone9sche klanken meteen goed aangeleerd worden..
The Key of Educa9on traint leerkrachten dan ook in het overbrengen van het
Technisch leesonderwijs.De ini9a9efneemster van de s9ch9ng, MarianDekkers,
gaf een duidelijke Power Point presenta9e,
afgewisseld met prak9jkoefeningen voor de
leerkrachten.
De allereerste en belangrijkste
prak9jkoefening was een fone9sche
klankentraining, waarbij alle leUers van het
alfabet fone9sch correct ingeoefend
werden. Het was voor veel leerkrachten
Een eye-opener om te zien, waardoor het al
die 9jd mis is gegaan met het leesonderwijs.
Verder is er geoefend met leesstrategieën, woordrijtjes, teksten en het werken
aan het leesbegrip bij jonge kinderen.
Deze leerkrachten werken op verschillende overheidsscholen en hebben vaak
niet dezelfde opleiding genoten als hun collega’s op privéscholen. Ook zijn er op
de overheidsscholen vaak niet voldoende onderwijsleermiddelen.
De tweede dag zijn de leerkrachten interac9ef getraind in de eerste methode.
Hierbij zijn de lessen doorgenomen om te werken aan de leesvoorwaarden die
kinderen van 4 tot 6 jaar moeten beheersen om deel te nemen aan het
leesproces.
Ook focust deze eerste methode zich op het spreken van Engels (een nieuwe
taal, naast hun moedertaal).

Alle leerkrachten waren na de twee dagen erg enthousiast en wilden niet liever
dan meteen het lesmateriaal meenemen naar hun eigen school om de volgende
dag al met de methodes les te gaan geven, wat organisatorisch natuurlijk nog
niet mogelijk was.
Na de training hee8 de s9ch9ng dan ook besloten te starten met het
aanschaﬀen van het lesmateriaal voor vijf scholen.
In 2022 proberen we de andere scholen die aanwezig waren op de training te
voorzien van het lesmateriaal voor hun Preschool en Grade 1 klassen.
Hierdoor zal het Engels taalonderwijs aan 4 tot 6 jarigen en het Engels
leesonderwijs aan 6 tot 7 jarige kinderen op een adequate manier aan geboden
worden en dit zal een grote onderwijsverbetering zijn voor de vijf basisscholen.
Omdat de ﬁnanciële middelen van The Key of Educa9on op dit moment beperkt
zijn, hebben we samen met Muhau Mwanza besloten dat we allereerst de vier
scholen in Soweto en één school in Zambia gaan voorzien van
onderwijsleermateriaal van de twee methodes.
Deze vijf scholen in Soweto zijn:
1. Valley Vieuw Primary School
2. Hope of Vic9ms School
3. Refugee Children School
4. Sunﬂower School
5. Hollympus Community School, Zambia
Dit alles is een grote onderwijsverbetering voor deze vijf basisscholen en wordt
nog in 2021 gerealiseerd.
De leerkrachten hebben het dermate goed opgepakt dat het niet meer nodig is
om hier getrainde vrijwilligers naar toe te sturen.
De s9ch9ng hee8 er alle vertrouwen in dat Muhau Mwanza geschikt is om
dit project goed te coördineren, begeleiden en monitoren.

Organiseren leerkrachtenbijeenkomst 2.600,00
huur zaal, T-shirts, pamﬂeUen
transport, 9cket en
accommoda9e Johannesburg Marian
Dupliceren materialen The Key
voor 5 scholen

1.492,40 euro

We hopen dat we in 2022 weer ﬁnanciële middelen hebben om de andere
deelnemende scholen van Zambia, Oeganda, Rwanda, Kenia, Congo en Burundi
van lesmateriaal te voorzien. Muhau Mwanza gaat dit dan ook coördineren.
Om in de woorden van Muhau Mwanza te spreken: ‘Very many schools in Africa,
are hungry for this method, Marian’.

Project straatkinderen, Oaxaca, Mexico
Kris en Stefanie Latruwe zijn erg begaan met het lot van straatkinderen in Mexico
en hebben bij Marian twee dagen de training gevolgd.
In oktober 2021 zijn zij naar Oaxaca gegaan om daar twee maanden Engelse les
en leeslessen te gaan geven met de methodes aan voormalige straatkinderen bij
s9ch9ng Cunica. De twee leerkrachten van deze s9ch9ng worden hierbij
intensief getraind.
Deze Mexicaanse s9ch9ng hee8 twee klaslokalen
ingericht waar zij voormalige
kinderen opvangen en lesgeven.
Voorheen waren deze kinderen straatverkopertjes die
toeristen allerlei prullaria probeerden te verkopen om
een beetje in het gezinsinkomen te voorzien.
S9ch9ng Cunica hee8 zich hun lot aangetrokken en
met de ouders afgesproken dat zij ’s avonds een
voedselpakket mee naar huis krijgen wanneer zij ’s
ochtends hun kinderen naar de school van Cunica
brengen.
Dit werkt goed en er zijn inmiddels al 23 kinderen
verdeeld over de twee klassen.
Wij blijven Kris en Stefanie Latruwe en s9ch9ng
Cunica volgen.

Onderwijsleermiddelen

398,00 euro

SamenvaRng:
S9ch9ng The Key of Educa9on hee8 dankzij Roland Rasenberg en BKV in 2021
gezorgd dat

805 kinderen beter onderwijs krijgen en 36 leerkrachten hierin

getraind zijn voor de nieuwe genera9es…..waarvoor heel erg veel dank!!!!

