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Geïnitieerd, ontworpen en uitgevoerd door Petra Jelsma 

(kleuteronderwijs SBO Dokkum), Els Teerlink (docent 

natuurkunde Schiedam), Lies Vroom (was docent economie 

hogeschool Amsterdam), en Agnes Taks ( docent wiskunde 

TTO school in Breda)   

 

De borden langs de weg, die de vluchtroute aangeven in geval van een tsunami, vallen gelijk op bij aankomst in 

Canoa. In het wegdek zitten hier en daar nog flinke scheuren en enkele huizen zijn nog in renovatie. De 

aardbeving in april 2016 heeft duidelijk diepe sporen nagelaten, zowel materieel als immaterieel. Iedere maand 

wordt op de scholen een simulatie oefening gedaan hoe te handelen in geval van een aardbeving en of 

tsunami. Op school doen kinderen hun verhaal over hun ervaring op de avond van 16 april 2016. De meeste 

kinderen speelden buiten toen zij de aarde onder hun voeten voelden trillen en voor hun ogen huizen in elkaar 

zakten. Het Colegio ( een overheidsschool voor primair en secondair onderwijs), waar de meeste kinderen van 

het dorp naar toe gaan, lag in enkele minuten gedeeltelijk onder het puin.   

Canoa is een arm dorp aan de Stille Oceaan, met in het bezit van een prachtig strand. Het was voor de 

aardbeving daarom in trek bij veel toeristen. Langs de kust staan tientallen eettentjes en hotelletjes, waarvan 

het personeel hals reikend uitkijkt naar de zo graag gewilde toerist. Een frisse wind als gevolg van de koude 

Golfstroom Humboldt, maakt het fijn vertoeven hier. In de eerste drie maanden na de aardbeving was er geen 

toerist te bekennen.   

Nu, een dik jaar later begint het toerisme weer aan te trekken,                                                                                       

het is echter nog vooral de Ecuadoriaan zelf die de hitte van de                                                                                 

stad ontvlucht en de koelte van de zeewind opzoekt.   

Het dorpje heeft ondanks de armoedige huizen een vriendelijk,                                                                          

toegankelijk en veilige uitstraling. Net als de borden valt op dat                                                                                        

het er zeer schoon is en dat mensen zich bewust zijn van de                                                                                    

opwarming van de aarde. Tijdens een verblijf van 14 dagen in 

Canoa scheen de zon alleen maar op 2 dagen enkele uurtjes in de 

namiddag.’ Een gevolg van een verandering in het klimaat’, volgens inwoners.  

   

                                                                                                                                   Wederopbouw  huisje (augustus  2017)  van Amber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              Getroffen door de aardbeving april 2016 
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4 vrouwen, 4 verschillende karakters, 4 verschillende achtergronden, allen met een andere levensstijl. Er is 

tussen hen één duidelijke overeenkomst, nl. dat zij zich betrokken voelen bij de minder bedeelden. Na het 

horen van de natuurramp in Canoa, was het besluit er snel om iets te willen betekenen voor het getroffene 

kind daar. Geld inzamelen voor de aanschaf van nieuw lesmateriaal, de armste kinderen een dag van hun leven 

te bezorgen en de scholen een bezoek brengen om onderwijs ideeën uit te wisselen. Na overleg door Lies met 

de scholen in Canoa kwam vanuit het Colegio de vraag of dat het mogelijk was leeractiviteiten aan te reiken, 

die samenwerking bij leerlingen uitlokken.   

Leidt het aanreiken van didactische leeractiviteiten met een focus op onderlinge samenwerking tussen 

leerlingen tot een structureel gebruik van deze door de Ecuadoraanse docent op de scholen Colegio en 

Algarrobos?   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

In januari tickets gekocht Amsterdam- Guayaquil. De keuze van de naam Hola4Canoa nam wat tijd in beslag, 

maar uiteindelijk heeft ieder zich achter de naam kunnen scharen. Eind maart met inzamelen van geld 

begonnen, waarin Petra duidelijk een heel succesvolle trekkersrol had. Het verkopen van paaseitjes, 

pepermunt en cactussen was nog maar een begin. Daarna werden yogalessen georganiseerd door haar en gaf 

zij een presentatie over HOLA4CANOA in de kerk van Veenwouden.  

De verkoop van Ecuadoraanse producten vond plaats in Dokkum en Putten tijdens Koningsdag, en in Breda op 

de Braderie van 23 mei. De grote klapper vond plaats in Leiden op zaterdag 10 juni, waar 40 jaar trouwe 

onderwijsdienst van Agnes gevierd werd. Deze dag werd gesponsord door de slager, bakker en Jumbo uit 

Princenhage en een bakker uit Dokkum.      

Scholen doneerden leermiddelen zoals reageerbuisjes, geodriehoeken en weegschaaltjes. Door een leverancier 

van leermiddelen werd een totaalpakket van 400 euro aan leermiddelen geschonken. De oproep tot doneren 

duplo via Facebook wierp 10 kg af.   

Op 24 juni op weg naar Ecuador, 4 vrouwen, ieder met 2 koffers van 23 kg. Na een dagje rust wordt de 

basisschool Algarrobos bezocht. Een vriendelijk klein privé schooltje met nog geen 100 leerlingen. De lokalen 

zien er kleurrijk uit en zijn voorzien van leermiddelen. Het aantal kinderen in de klas ligt rond de 15. In de 

jongere groep zelfs maar 10. De lokalen zijn in carré vorm opgesteld en in het midden daarvan ligt een 
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voetbalveldje waar tijdens de lessen met veel enthousiasme gesport wordt. Algarrobos ligt aan de andere kant 

van de grote weg, die door Canoa loopt. De kinderen worden daarom dan ook door ouders naar school 

gebracht.    

     

Daarna naar het Colegio, de school die diep getroffen is door de aardbeving. De ingang tot de school is 

gesloten. ’s Ochtens patrouilleert de politie voor de school. De poort wordt na 5 min. wachten geopend door 

een conciërge. In carré zijn de noodlokalen opgesteld met in het midden een sportveld en speelterrein voor de 

basisschool kinderen. enkele lokalen zijn voorzien van airconditioning en ventilator. De meeste lokalen zien er 

mistroostig uit, nauwelijks leermiddelen, lange rijen met banken en stoelen in een klaslokaal. De vloeren van de 

lokalen zijn bedekt met zand. Uit korte observaties kan opgemaakt worden dat de leerlingen weinig 

geïnteresseerd zijn in de leerstof die hen wordt aangeboden door de docent. In een klas zit dan ook de 

zwakbegaafde leerling, de bolleboos en alles wat daartussen zit bij elkaar.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de middelbare school Colegio worden de volgende activiteiten in samenwerking met de Ecuadoraanse 

collega’s uitgevoerd. Bij aanvang van een activiteit werden de spelregels van ‘ samenwerken’ herhaald. 

Groepjes niet groter dan 3 leerlingen. Iedere leerling krijgt een rol, en iedereen moet de oplossing kunnen 

navertellen/begrijpen. Tijdens het samenwerken is naar elkaar luisteren onontbeerlijk 
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Bij natuurkunde 2 of 3  leerlingen doen een 

proef voor de klas (bij gebrek aan voldoende 

materiaal), daarna samenwerkend in groepjes 

van 2 of 3 de oplossing laten tekenen en laten 

toepassen in een nieuw gelijkwaardig 

probleem.                                                                                                                                                                                         

• Tijdens scheikunde lessen in kleine groepjes 

experimenten uitvoeren, zoals het bepalen van 

een stof aan de hand van de Ph.                                                                                                                                                                             

• Aan het begin van een natuurkunde les een 

probleem voorleggen, waarbij iedereen 

individueel het juiste antwoord moet kiezen uit 4 alternatieven. Vervolgens in kleine groepjes elkaar uitleggen 

waarom zijn/haar keuze de beste is, waarna de oplossing klassikaal besproken wordt/getoond wordt via een 

experiment.  ( denken, delen, uitwisselen)                                                                                                                                                      

• Een wiskunde les beginnen met een pakkend probleem, dat in groepsverband moet worden opgelost en 

daarna in groepsverband moet worden gepresenteerd, ( Docent reikt heuristieken aan)                                           

• In plaats van het voorlezen van een formule komen leerlingen in groepsverband door middel van een 

werkblad zelf tot het opstellen van een formule .                                                                                                               

• Gooien  van 2 dobbelstenen  (spel) in groepjes van 3. Leerlingen laten ontdekken dat de kans op som groter 

dan 8 kleiner is dan de kans op kleiner dan 8. Inleiding tot kansberekening.                                                                 

• Doen van een quiz. Antwoorden kunnen geschreven worden op een antwoordvel en worden daarna 

klassikaal nagekeken of het groepje dat als eerste het antwoord heeft gevonden komt naar het bord en laat de 

berekening zien.                                                                                                                                                                                 

• Workshop geven door docent voor docenten waarin verschillen in uitvoeren van onderwijs besproken 

worden( intervisie)   

 

  

• Thematisch werken: Kinderen werken in 

groepjes aan een thema bijv. Nederland. 

Verschillende vakken komen aan de orde, 

in groepsverband kan een projectje 

gemaakt worden en gepresenteerd 

worden. 

Thema drijven gr.4: Ingeleid door een verhaal over een familie die dicht bij een rivier  woont. Kinderen doen 

een zwemvest aan wanneer zij gaan zwemmen . Proefje gedaan met sinaasappel  

met schil en 

zonder. Met 

schil blijft het 

drijven en 

zonder niet. In 

groepsverband  

schrijven de 

kinderen een 

aantal dingen 
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op die blijven drijven en maken een tekening.   

 

Het jonge kind vooral nog laten spelen in groepjes ‘ In circuit ‘ werken.                                                                             

• De Quiz vooral in de hoogste groepen ( leerstof herhalen)                                                                                                       

• Met kinderen van de naschoolse opvang een toneelstukje schrijven en opvoeren                                                    

• Tijdens sportieve activiteiten het groepsverband benadrukken. Groep wordt in tweeën gedeeld en de 

opdracht is om zo snel mogelijk een bal door te geven.                                                                                                               

• Samenwerken en motorische oefeningen tijdens het ‘ spelen’ met het dansdoek en elastieken                               

( een goede motoriek is een voorwaarde om samen te kunnen spelen)  

                          

  

   

  

  

Door heel aardige kinderen in Nederland is gezamenlijk 10 kg aan duplo geschonken. Dit is gegeven aan een 

kleuterschooltje, opgezet en onderhouden door de gemeenschap in Canoa. Leerkrachten worden door de 

overheid betaald.   

De leermiddelen geschonken door een leverancier zijn 

achtergebleven op de basisschool van het Colegio. Colegio is 

de overheidsschool ( middelbaar - en basisonderwijs) met 

weinig tot geen materiaal.   

   

Scheikunde materiaal is ook gedoneerd aan Colegio om de 

eenvoudige reden dat dit de enige school is die dit materiaal 

kan gebruiken en zelf daarover niet beschikt.   

   

Een volleybalnet gedoneerd door een bedrijf is gegeven aan 

Colegio. In Ecuador in Bahia is een volleybal gekocht.   
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Het Colegio ontving naast de schoolmiddelen, en  een volleybal, en volleybalnet een bedrag van                   €437 

als ondersteuning voor culturele activiteiten.   

Voor vertrek zijn 50 pennen gegraveerd met Hola4Canoa als cadeautje voor de Ecuadoraanse collega’s. De 

pennen werden verpakt in een doosje met kleine typische Nederlandse producten zoals stroopwafel, drop en 

kuipje Hero jam.                                                                                                                                                                  €148   

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Eenmaal op Colegio werd gevraagd om Engels te geven. De docent Engels sprak zelf nauwelijks Engels en wist 

niet hoe haar leerlingen ( 12 –17 jaar) te motiveren. De methode opgelegd door de overheid is veel te moeilijk. 

Canoa heeft vanwege het toerisme jonge mensen nodig die goed Engels kunnen spreken. zodat de lokale 

bevolking wanneer de aardbeving is opgeklaard, zelf buitenlandse toeristen kan bedienen. Met de organisatie 

‘English for young kids’ zal bekeken worden of dat het mogelijk is om een English teacher in te vliegen om 

gezamenlijk met de lokale docent een goed Engels programma op te zetten. Gereserveerd                           €1700                                                                                   

In Ecuador zijn dobbelstenen, volleybal en ondersteunend leermateriaal gekocht.                                             €104   

Voor vertrek naar Ecuador zijn in Nederland kralen en weegschaaltjes gekocht                                                   €140   
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Duidelijk voor ieder was dat een dagje uit met de armste kinderen van Canoa een van de prioriteiten was. 

Gezamenlijk met 11 kinderen is een uitstapje gemaakt naar de ecologische boerderij Rio Muchacho, waar de 

kinderen zelf chocolade gemaakt hebben, gezwommen en paard gereden hebben. Na afloop werd door een 

plaatselijke restaurant de kinderen een ijsco aangeboden en de dames een cappuccino.   

                                                                                                                                                                      Totale kosten €203    

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Aan de privé school Algarrobos,  is een extra lokaal geschonken. De overheid eist voor iedere groep een apart 

lokaal. Door de aardbeving is de school in financiele problemen gekomen en kan daarom zelf niet aan deze eis 

voldoen.                                                                                                                                                                             €2700  

 Het tekenen van hoeken op het bord zonder een bord geodriehoek is lastig. Er is ook een gebrek aan 

basismateriaal voor natuurkunde lessen. Op Algarrobos is voor 3 kinderen leerboeken gekocht. Aanschaf 

ondersteunend materiaal en leerboeken                                                                                                                       €270   

 

De opbrengst van de gedane didactische activiteiten laat 

zich niet zo eenvoudig meten als de euro’s. Iets geleerd te 

hebben kan zich uiten zich in gedragsverandering. De 

Ecuadoraanse docent is er zich van bewust dat de 

ongemotiveerde houding van de leerlingen een gevolg is 

van hun manier van lesgeven. De docent doet voor en de 

leerling kopieert. Deze manier van lesgeven wordt niet 

alleen bepaald door de docent. De wiskunde methode 

bijvoorbeeld, die door de overheid opgelegd is, is veel te 

moeilijk voor de doorsnee leerling. In de klassen zitten 30 

tot 35 leerlingen met een zeer uiteenlopend niveau. Volgens Nederlandse maatstaven van IVMBO tot 
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Gymnasium plus. De methode is gericht op 

het Gymnasium kind met als gevolg dat 90% 

van een klas afhaakt. Het is daarom voor de 

Ecuadoraanse docent een noodzaak te 

beseffen dat de methode een hulpmiddel is 

en niet een doel op zichzelf. Groepjes maken 

op niveau of juist niet is een keuze waar hij 

dagelijks voorstaat.   

De samenwerking met de Ecuadoraanse collega’s verliep goed. Zij grepen in wanneer nodig, toonden 

belangstelling en gaven het gevoel samen voor de groep te staan.   Er moet hierbij wel een kanttekening 

worden gemaakt. Aangezien beide scholen met klem gevraagd hadden om didactische activiteiten die zouden 

kunnen leiden  tot samenwerking, was  het teleurstellend dat niet alle docenten tijdens de uitvoer van de 

activiteiten aanwezig bleven en of belangstelling toonden. De Ecuadoraanse collega was nu juist in de 

gelegenheid te beoordelen of dat de activiteiten tot samenwerking leidden en of hij deze tijdens zijn lessen zou 

kunnen gebruiken.  De workshops daarentegen, die na schooltijd plaatsvonden, waren op beide scholen 

drukbezocht. Het bood de gelegenheid 

om te praten over de verschillen en 

overeenkomsten In Ecuador begint de 

middelbare school om 07:10 uur, de 

basisschool om 07:15. Een lesuur duurt 

40 minuten. Leerlingen lopen van lokaal 

naar lokaal. Zowel in Nederland als in 

Ecuador staan voor het schoolgebouw 

tijdens de pauze karretjes van waaruit 

snoep, ijs of dergelijke worden verkocht. 

Het schoolgebouw in Ecuador is 

omheind en de poort gaat bij aanvang 

van de lessen op slot. Kinderen in 

Nederland werken veel in groepjes, 

ouders zijn betrokken bij het onderwijs en gaan mee op excursies. De kinderen in Canoa mogen tijdens 

schooltijd de school niet verlaten, gaan dus niet op excursie of dergelijke. In Nederland wordt de docent 

bedolven onder administratief werk zoals Cito-toetsen en het documenteren van het leerlingvolgsysteem. Ook 

in Ecuador eist de overheid de nodige administratie van de docenten en is er naschoolse kinderopvang. 

Kinderen in Canoa zijn zeer milieu bewust, maar gooien net als in Nederland heel veel troep op de grond.   

Tijdens de workshop kwamen dus nogal wat verschillen naar voren, ieder echter kon zich vinden in de stelling 

dat schoolsucces en intelligentie niet altijd gepaard gaan. Indien de ‘ wil’ ontbreekt, is er geen weg. Al zouden 

er kano’s vol met ‘Holas’ richting Canoa varen, de ‘wil ‘ er iets mee te doen ligt in de ontvanger. Er zullen zeker 

wat ‘Holaatjes’ blijven hangen. Hoeveel?  De toekomst zal het leren……….   

                    Petra, Els, Lies, Agnes                                                                                                                    augustus 2017      
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