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Verblijf Nicaragua voor mijn 
minor via de Stichting Salto 
Adelante. 

 

Dit is het eindverslag, in combinatie met de stichting en de bevolking hier 

opgezet.  
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Voorwoord 

 

In dit verslag is te lezen welke activiteiten ik heb ondernomen tijdens mijn verblijf in 

Nicaragua die van invloed zijn op de werkzaamheden van de Stichting Salto Adelante. 

Hier komen de waarnemingen en procedures op basisschool ‘Colegio Maaswaal’ te 

Managua aan bod en het wordt afgesloten met voortgang met betrekking tot de 

realisatie van het medisch centrum of ander soort centrum in de wijk “Barrio Laureano 

Mairena.” 

Het doel van deze reis is het verbeteren van de wijk Barrio Laureano Mairena vanuit de 

invalshoek onderwijs en huisvesting van de school. 
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Samenvatting 

Tijdens mijn verblijf van twee en halve maand heb ik verschillende activiteiten gehad. 

Het observeren en activeren van de lessen Engels. Het stimuleren van het gebruik van 

de computers.  

Tevens heb ik voortgang willen krijgen in de realisatie van een centrum dat er moet 

komen. Hier heb ik de grondoverdracht voor geregeld en een wijkenquête laten 

afnemen. Deze wijkenquête heeft een bepalende functie voor het realiseren van het 

centrum. 

De kennis van de Engelse taal is vooruitgegaan bij Juf Christian Liseth Mora Guzmán. 

Het computergebruik………  
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Motivatie voor deze minor 

Bijna aan de andere kant van de wereld. De toestemming om te mogen gaan kwam 

voor mij bijna als een verrassing. Uit eigen interesse heb ik een minor geregeld. Door 

een goed contact met de Stichting Salto Adelante heb ik het voor elkaar gekregen om 

een minorvoorstel te schrijven die zowel door de Stichting als door de Hogeschool 

Utrecht goedgekeurd is.  

Ik ben zelf reislustig ingesteld omdat ik een grote fascinatie heb voor andere culturen. 

Hiervoor ben ik al 9 maanden in Equador (2006) geweest, hier heb ik de highschool 

gedaan. Een jaar middelbare school in het buitenland. In combinatie met wat langere 

vakanties in andere continenten. Na het verblijf in Equador heb ik altijd nog een tijd in 

Zuid-Amerika willen verblijven.   

Doordat ik de mogelijkheid heb gerealiseerd om in het armste land van de wereld te 

verblijven op Haïti na, heb ik deze mogelijkheid met twee handen aangegrepen om het 

onderwijs hier te helpen verbeteren. Afgelopen jaren hebben telkens twee stagiaires 

van de lerarenopleiding Nederlands de mogelijkheid gehad om het onderwijs didactisch 

te verbeteren. Ik vind het een uitdaging die ik graag wil uitwerken om vanuit de 

bouwkundige achtergrond hier veranderingen te realiseren. 

Via verhalen had ik al een goede indruk van de Stichting Salto Adelante die al veel 

goed werk heeft verricht. Hierdoor volgen nu 260 kinderen onderwijs. Zonder 

onderwijs hebben deze kinderen geen toekomst. Vanaf 2005 is de Stichting Salto 

Adelante bezig om een medisch centrum te realiseren. Hier ga ik proberen verbetering 

in aan te brengen en de vooruitgang van deze zaken in kaart te brengen. 

Mijn doel van mijn reis is o.a. het verbeteren van de Engelse taal op de school in de 

wijk. Zelf ben ik erg geïnteresseerd in het opzetten van een bouwkundige activiteit.   
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Plan van aanpak 

In dit plan van aanpak staat opgenomen wat ik er voor activiteiten ga ondernemen 
voor Stichting Salto Adelante. Tevens kom je te weten wat ik verwacht aan te treffen 
in Nicaragua. Dit plan is zodanig geschreven dat het voor mensen, met en zonder 
bouwkundige relatie, begrijpelijk is. 
Het plan is aan de hand van 5 stappen geschreven; plannen-zoeken-ordenen-
formuleren-reviseren. 
 
Plannen: 
Ik ben begin oktober naar Nicaragua gevlogen. Na een maand van voorbereiding die 
goed gepland zijn. In deze maand heb ik lesplannen van pabo studenten ingelezen en 
daar veel van geleerd. Tevens heb ik mijn Spaanse taal weer opgehaald en me 
ingelezen over het land. Ook heb ik de contact gehad met de studenten die voor deze 
stichting naar Nicaragua zijn geweest. De eerste week heb ik gepland om te 
acclimatiseren. De weken erna ben ik me gaan focussen op het engels m.b.t. 
lesverbetering en Engelse verbetering. 
 
Zoeken: 
Ik ben opzoek gegaan naar het niveau waarop het Engels ontvangen kan worden. 
Door lessen te observeren niet alleen voor het Engels maar ook computerles. 
 
Ordenen:  
Door te weten wat ze allemaal kunnen, ben ik vanuit daar gaan uitbreiden en er 
thema’s aan te koppelen. 
 
Formuleren:  
Door de lessen te ordenen en ook de thema’s op volgorde te zetten. Kan er een goede 
indeling gemaakt worden voor het komend schooljaar waardoor de leerlingen een 
betere Engelse kennis verkrijgen. 
 
Reviseren:  
Door het goed te formuleren, kan dit worden meegegeven aan de studenten die 
volgend jaar naar de school komen. Elk jaar komen er twee stagiaires van de 
lerarenopleiding Nederlands vanuit de HAN hier. 
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Stichting Salto Adelante 

Stichting Salto Adelante 
De Nederlandse stichting heeft een kleuterschool, basisschool en een speelveld / 
sociale ontmoetingsplaats (cancha) gerealiseerd in de wijk Barrio Laurena Mairena. 
 
Verblijf Nicaragua 
Ik ga voor Stichting Salto Adelante naar Nicaragua. Ik ga daar verblijven in een 
gastgezin. Dit gastgezin is al bekend met Nederlanders en de Nederlandse cultuur. 
Voorgaande stagiaires en andere vrijwilligers zijn hier ook al verbleven. Tevens heeft 
deze familie een dochter in Nederland wonen en hebben ze vakanties in Nederland 
doorgebracht. 
 
Gastgezin 
Het gezin bestaat uit ouders; Mayra en Victor. Die er wonen met twee van hun 
kinderen Ruben en Magaly. Ze hebben nog een oudere broer maar die woont bij zijn 
vrouw in.  
Mayra en Victor zijn met werkeloos. Mayra heeft te veel last van haar enkel en rug 
waardoor ze niet werkt. Victor heeft de 60 gehaald en is met pensioen. Ruben volgt 
geregeld een cursus en werkt af en toe. Magaly heeft een baan als vertaler. 
 
Huis van het gastgezin 
Het huis straalt luxe uit, dit komt mede omdat het goed in de verf zit en voorzien is 
van veel dure apparaten. Huizen hier bestaan uit muren van kalkzandsteen / 
betonmengsel die in een later stadium behandeld worden tegen het vele water. Dit kan 
door middel van een goede verf en door middel van pleister. Nicaragua is een land wat 
te maken heeft met veel neerslag, voornamelijk in het regenseizoen. De dakconstructie 
bestaat uit metalen liggers waar golfplaten opgelegd zijn.  
De luxe in het huis bestaat onder andere uit een wasmachine, koelkast, een goed 
kooktoestel. 
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Planning verblijf 

 
Eerste week inventariseren hoe het op de school gaat. Hoe de stand van zaken op de 
school is, tevens eventueel een start maken met het bouwkosten-onderzoek. Maar 
hierbij is het noodzaak dat mijn staat van Spaans weer op niveau komt. 
 
Tweede week overdag scholieren Engels en computerles geven (voor zover mogelijk 
met de directrice). ´s Middags onderzoek doen naar de kosten voor de bouw van het 
medisch centrum. Dit ga ik bereiken door mee te lopen met een aannemer. 
 
Derde week kijken bij andere scholen hoe daar het niveau Engels is en tevens of daar 
computers gebruikt worden. 
 
Vierde week opzoek naar bouwprojecten en het geven van verbetering op de Engelse 
les in combinatie met de computers. 
 
Vijfde week een bouwproject opzetten voor renovatie van gedeeltes van huizen en 
verder gaan met het verbeteren van de Engelse les en het geven van theoretische 
lessen computerles. 
 
Zesde week gedeelte van gebouwen daadwerkelijk renoveren en het maken van een 
lesopbouw van het jaar voor de lessen Engels en computerles. 
 
Zevende week uitloop voor de renovatiewerkzaamheden. 
 
*week zes en zeven is het vakantie dus zijn er geen lessen meer. 
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Colegio Maaswaal 

 

Bouwfases van de school 

De school is gebouwd in verschillende fasen. 

In de eerste fase is het lokaal van de 0e en de 

1e gebouwd. (mei 1995) 

*details op de foto 

Later zijn de 6e klas en docentenkamer. 

(1998) gebouwd. 

*details op de foto 

Daarna de klassen 3e klas, 4e klas en 5e klas 

gebouwd.(2002) 

*details op de foto 

De rest in 2002, laatste deel. Toilet en 

computerlokaal. 

Podium gebouwd in 2006 en de overkapping 

daarvan is uitgevoerd in 2008 

Bijschrift foto’s 



 

Nicky Eggink, 1553381 

Minorverslag Nicaragua 2010 

  



 

Nicky Eggink, 1553381 

Minorverslag Nicaragua 2010 

 

Huidige staat school 

De school bestaat uit verschillende lokalen die als een rijtje naast elkaar gebouwd zijn. 

Aangezien het hier altijd warm weer is, is het niet nodig om de binnenplaats overdekt 

te hebben. Er staan een aantal bomen die schaduw geven. Het schoolgebouw is net 

helemaal in de verf gezet. Momenteel zijn er geen restauratie werkzaamheden meer. 

Wel zijn er wat verbeterpunten te vinden. De lokalen zijn vier meter bij vier meter. Hier 

passen net 40 leerlingen in per klas. Ramen van glas zijn te duur en kwetsbaar. 

Hierdoor zijn er dus alleen lamellen van glas die afgeschermd worden met tralies. Dit is 

van belang voor de veiligheid. 

Muren bestaan uit betonstenen en kalkzandsteen die vervolgens afgewerkt zijn met 

laag stukwerk en verf. Deze afwerkingen zijn ook echt nodig wegens de warmte en de 

weersomstandigheden. Nicaragua kent namelijk een regenseizoen waarbij er 

centimeters water in een korte tijd vallen. Korte tijd is een half uur/een uur. 

 

Naam van de school 

De school heet momenteel Colegio Maaswaal. Tijdens mijn verblijf in Nicaragua zijn ze 

bezig om de naam van de school te veranderen. Deze gaat veranderen naar Colegio 

Mondial, wegens een naamsverandering van de middelbare school in Nijmegen. Ik 

spreek hierbij over gaat veranderen omdat de Alcadia dit nog moet goedkeuren. De 

Alcadia is de gemeente Managua, waar ook mensen van het wijkbestuur in zitten. 

Dit komt nog aan de orde in het hoofdstuk activiteiten buiten de school. 

 

Lessen 

Op de basisschool ‘Colegio Maaswaal’ wordt er lesgeven van 7 uur s ochtends tot 11 of 

12 uur. De kleuters hebben les tot 11 uur `s-ochtends en de 1 tot en met de 6e klas 

hebben les tot 12 uur.  

 

Docenten op de school 

Juf Christian Liseth Mora Guzmàn Mora Guzman: De docente Engels en computerles. 

Ze geeft les van de kleuter- tot de 5e klas. Ze werkt nog maar net op de school.  

Ze is hier vanaf het ministerie van onderwijs binnengerold, zonder dat ze opgeleid is 

tot leerkracht. Momenteel volgt ze wel een zaterdag opleiding tot basisschooldocent, 

maar geeft verschillende klassen Engels- en computerles. 
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Juf Christian Liseth Mora Guzmàn heeft met behulp van Vera Velthuizen haar klassen 

en de kinderen enthousiaster gekregen. Er zijn maar kleine dingetjes die ze overneemt. 

Pas na vele malen herhaling neemt ze de didactische veranderingen over.  

Momenteel wil ze alles leren over de computers. Iets wat ze wil leren door het zelf te 

oefenen. Iets wat ik zonde van mijn tijd vind dus activeer haar door ook computerles 

te geven zonder computers, tevens door de computers te gebruiken om de Engelse les 

uit te typen. Hierdoor leren de leerlingen ook hoe Engelse woorden eruit moeten zien, 

in combinatie met de typevaardigheden. 

De aandachtspunten voor Juf Christian Liseth Mora Guzmàn: 

- Timemanagement in haar lessen verbeteren, 

- De leerlingen niet te veel laten overschrijven, 

- Meer spreekvaardigheden te oefenen in de klas, 

- Uitspraakverbetering bij Juf Christian Liseth Mora Guzmàn zelf, 

- Het maken van kloppende lesplannen voor zichzelf en niet alleen voor de 

stagiaire van de HAN, 

- Betere opbouw van de lesstof aanbrengen. 

Verdere docenten worden achterin genoemd. In het hoofdstuk ‘docenten en 

andere betrokken partijen’ 
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Activiteiten binnen de school 

Aanpak vanuit Juf Christian Liseth Mora Guzmàn. 
 

- De aanpak is geschreven in het Spaans omdat ze bang is om in het 
Engels te schrijven. Tevens omdat er dan te veel fouten inzitten en ik in 
de meeste gevallen niet weet wat ze ermee wil zeggen. 

 
Que elementos de los que tienes ahora quieres mejorar. 
 
Clases 

- Que los niños estén sentados en las clases prestando más atención. 
- Realizar más actividades, dinámicas fuera del aula, ejemplo en la tarima. 

programar concurso con otros grados con el vocabulario aprendido y 
cantos en ingles. 

- Reorganizar el horario de las clases en bloques , cuando sea necesario 
- Yo quiero utilizar una lista de planes para mejorar la disciplina. 

 
Clases Ingles 
 

- Materiales, libros para niños y CD. 
- Que los niños puedan tener fotocopias de cada clase como un especie de 

manual, con diferentes actividades a realizar y así puedo disminuir el 
tiempo copiando del pizarrón. 

- Identificar cuáles son las dificultades que presenta cada nuevo grupo con 
el aprendizaje del  idioma inglés. 

- Seleccionar los contenidos relevantes para sexto grado por que ellos van 
a secundaria y deben ir mejor preparados con el idioma inglés. 

- Deben aprender a utilizar mejor los verbos, la pronunciación, dominio de 
diálogos, utilizar correctamente el diccionario, también organizar 
oraciones y párrafos  y poder traducirlos. 

 
Clases computación 
 

- Impartir más teoría a los grupos del uso adecuado del equipo nuevo.  
- Como utilizarlos, ejemplo, como los, encenderlos, los, como utilizar los 

caracteres del teclado y conocer los programas que trae la computadora 
instalados a los nuevos grupos que no han recibido clase. 

- Los de grados más avanzados recordarles que deben dar buen uso al 
equipo nuevo y  conocer las herramientas de algunos programas para 
realizar ejercicios prácticos. 

- Organizar equipos de trabajo para dar inicio a las clases que sean 
capaces de realizar tareas simples como encender las maquinas guardar, 
las capas protectoras, trabajar en parejas en el laboratorio. Y al final 
apagar los equipos, y regresar en orden al aula de clase. 
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Los cosas que tú puedes  
 

- Conocer algunas herramientas para mantener todo el equipo 
funcionando, sin interrupción. 

- Mostrar a los niños mas imágenes atreves de una memoria  con 
contenidos de la historia y como se iniciaron los primeros avances es 

-  Tecnológicos, y los últimos avances es hasta nuestra actualidad. 
- También  es importante que yo realice un estudio más profesionalizado 

de computación para aprender mejores técnicas 
- Para aprender más y tener más dominio y en el futuro también imparta 

clases de secundaria cuando tengamos una aquí en el centro Maaswaal. 
 

Vertaling  

Aanpak 

- De verbetering van de lessen van Juf Christian Liseth Mora Guzmàn. Dit is 

opgesplitst in weken.  Niet alle dagen heb ik mij bemoeid met de lessen van Juf 

Christian Liseth Mora Guzmàn. Dit komt mede omdat ik niet wil dat Juf 

Christian Liseth Mora Guzmàn aan mij gaat hangen en naderhand niet zonder 

hulp les kan geven. Ik begeleid haar op een manier waardoor ze zelf initiatief 

moet gaan nemen. Indien ze iets niet weet dat ze het eerst moet navragen. 

Maar wel in combinatie met het controleren van lesplannen en haar na de les te 

corrigeren op haar fouten en verbeteringspunten aan te geven. 
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Activiteiten eerste week 

Lessen maandag 4 oktober 

- Een les wiskunde van de 2e klas. 

Hier kwamen de verschillende munten van de Cordoba.  Een les waar geen structuur in 

te vinden is, in vergelijking met Nederland.  Opvallend was het tijdens de les dat de 

centen van de Cordoba in gehele cijfers werd opgeschreven, dit wordt nader 

beschreven. Terwijl de Cordobas ook in gewone cijfers stonden. Zoals hieronder te zien 

valt.  

5, 10, 25, 0.50,  1, 2, 5 

Het schijnt heel normaal te zijn om de 0.50 zo te schrijven, ik ben er niet zeker van of 

dat is omdat het landelijk zo wordt aangeleerd of omdat de leerlingen meer eenvoud te 

geven. 

 

Lessen dinsdag 5 oktober 

- Een les gym van de eerste klas, gegeven door Juf Maria Teresa Flores Ramírez. 

De gymles wordt niet dagelijks gegeven, heb ik vernomen van Vera. Maar vandaag 

werd het gegeven in de volle zon. De lesopbouw bestaat uit een warming-up van 20 

minuten. Veel tijd kost het om de leerlingen te plaatsen. De leerlingen werden in 2 

cirkels geplaatst. De gehele klas was actief en betrokken met de activiteit.  

Na de warming-up werden de leerlingen in tweeën gesplitst, toen er een bal 

tevoorschijn kwam waren alle leerlingen door hun dolle heen. Heerlijk om te zien. 

Vervolgens wilde ze een andere activiteit met de bal gaan doen. Dat de leerlingen naar 

de bal moesten rennen, dus de bal lag op afstand. Kwamen er leerlingen van de 5e de 

bal pakken. Maar door twee keer naar ze te kijken legde ze de bal weer terug en 

konden ze het spel spelen. 

Na de les moesten ze allen hun handen wassen en liepen vervolgens in 

slakkengangetje terug naar de klas. Dit gebeurde behoorlijk gestructureerd.  

*aanschaf stoepkrijt 

- Een les Engels van de 4e klas, gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn. 

De les wordt geopend door te zingen in het Spaans, dit is een goed begin van de les 

want werkt meteen activerend. Maar aangezien het een les Engels is, kan ze beter een 

engels liedje zingen. Morgen wordt er een liedjesles Engels gegeven; aldus Vera. 

Nadat er gezongen was, lagen alle tafels nog vol met de lesboeken van de voorgaande 

les. Leerlingen zijn druk. Er wordt veel gelopen door de klas. 

*aanschaf muziekinstallatie 
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- Een les gym van de 6e, gegeven door Meester Orlando Mendoza Brenes 

Tijdens deze les waren er 2 leerlingen die ´ziek´ waren. Deze hebben privéles Engels 

gehad. Hierdoor is hun woordenschat in 20 minuten erg verhoogd en snappen ze hoe 

ze zinnen kunnen vertalen. 

Lessen woensdag 6 oktober 2010  

- Een les wiskunde van de zesde klas, gegeven door Meester Orlando Mendoza 

Brenes 

De les verloopt vlekkeloos, is niks op aan te merken. Tijdens de les werd het 

bomendiagram behandeld. Nadat ze hier zelf 3 opdrachten voor hebben moeten 

maken, werd het zelfs door de buurman nagekeken. Iets wat ik in de andere lessen 

niet kan voorstellen. 

*klokken in het lokaal 

*dichtmaken muur tussen 4e en 5e klas 

- Een les Engels van de vierde klas, gegeven door Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn 

De vierde is een nette klas, Juf Christian Liseth Mora Guzmàn legt de regels uit met de 

consequenties van de daden. Vervolgens schrijft ze het nummer van “London bridge is 

falling down” op het bord. Hierin heeft ze fouten gemaakt met het kopiëren van de 

tekst op het bord. 

*dichtmaken wand 4e en 5e veel geluidsoverlast 

Lessen donderdag 7 oktober 2010 

- Engels 3e klas, gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

De derde klas is een nette klas, maar ze had de groep nog niet helemaal onder 

controle. Daarbij heeft ze diverse fouten op het bord gemaakt. Iets wat niet moet 

kunnen. Cofe en piza. Om maar een voorbeeld te geven. Tevens moesten ze twee 

zinnen overschrijven. You are beautify en de andere zin was he is run in the park. 

- Engels 4e klas, gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

De vierde klas heeft ze dezelfde les gegeven. Deze keer heeft ze dezelfde fouten 

gemaakt op het bord. Iets wat toch niet zou moeten mogen. Na de les feedback 

gegeven, hier kwam ze er zelf ook al achter dat er fouten in de zinnen stonden. Ik kan 

niet meer doen dan eventuele leuke onderwerpen voor de les bedenken en haar 

verbeteren op haar Engels schrijven en spreken. 

- Computers 

De computers worden gedurende de lessen niet gebruikt veel leerlingen weten ook 

niks van computers. Vandaag heb ik twee leerlingen van de kleuterklas (0e klas) les 
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gegeven. Eerst wilde ik ze een spel laten spelen, wat niet goed functioneerde op de 

computer, de instellingen van het pinball op de computer stonden niet goed. 

Vervolgens heb ik ze het alfabet laten typen iets wat de een sneller onder de knie had 

dan de ander. 

Lessen vrijdag 8 oktober 2010 

- Gym, kleuterklas ( 0e klas), gegeven door Juf Maria Teresa Flores Ramírez 

Veel vooruitgang na vorige les. Vandaag werd de les op dezelfde wijze gegeven als 

voorgaande gymles. Eerst een warming-up, de kinderen wisten deze keer wat er zou 

komen. Dus waren rustiger. De warming-up duurde ditmaal de helft van de tijd. 

Tevens het spel met het doorgeven van de bal werd begrepen, de leerlingen werden er 

enthousiast van. Iets wat Juf Maria Teresa Flores Ramírez opvat als de klas minder 

onder controle hebben. 

- Educatie les, de eerste klas, gegeven door Juf Elsa Veanell del Castillo Narváez 

Het thema van de dag was familie, waardoor er ook veel gevraagd werd hoe mijn 

familie eruit ziet. Een les die goed klassikaal verliep. De uitleg familie; zijn mensen in 

de buurt/ in ons huis wonen / die belangrijk zijn. Vervolgens moesten ze hun favoriete 

moment met de familie tekenen. Iedereen kreeg een tekenvel en begon te tekenen. Bij 

het controleren van de tekeningen, viel mij op dat er veel verschil zat tussen de 

tekenkunsten van de leerlingen. 

- Aardrijkskunde, de vijfde klas, gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Het thema was midden Amerika. Welke landen waar lagen. De klas was een grote 

ramp. Kinderen liepen overal. De hele les van Juf Christian Liseth Mora Guzmàn werd 

volledig verstoord. 
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Lessen week 2 

Lessen vrijdag 15 oktober 2010 

- Begrijpend lezen gegeven door Juf Maria Auxiliadora Hernández 

Geeft goed les, vingers opsteken, staan als ze iets mogen zeggen. Krijgt de klas stil 

terwijl ze schriften nakijkt. Hierop volgde een schrijfopdracht van 2 pagina´s. Weinig 

kinderen in de klas, omdat een gedeelte te moe was. Mede omdat er de donderdag 

geen lessen waren maar de andere activiteiten. 

- Wiskunde gegeven door Juf Maria Auxiliadora Hernández 

Repaso diviciones, dinamica compentencia. De klas was in 2-en gesplitst en streden in 

teams. De opdracht was om 4 gedeeld door sommen te maken. Als die af waren moest 

je jouw schrift omhoog houden. 

22.324/22 

84.965/36 

82.946/72 

98.456/42 

De helft van de klas snapt het gedeeld door nog niet. Dus hierdoor was dit spelletje te 

vroeg ingezet. 
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Lessen week 3 

Maandag 18 oktober, geen lessen geobserveerd. Dit was de dag dat Vera namelijk 

terug naar Nederland vertrok. 

Lessen dinsdag 19 oktober  

De lessen deze week heb ik samen met haar voorbesproken en uitgevoerd per klas. 

Deze les is verschillende malen herhaald deze week. Dit was om te proberen om 

hierdoor de lessen van hoger niveau te maken zodat de leerlingen de woorden 

meerdere malen in een week horen en dus daardoor een betere woordenschat 

opbouwen. 

- Engels 3e gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Uitvoerig een lesplan over family uitgewerkt en besproken. 

Vervolgens begint ze met het opschrijven van de een woordenrijtje. Wat bleek ze had 

hier geen tijd meer om les te geven, want dat kwam bij Juf Elsa Veanell del Castillo 

Narváez niet uit. Dus hierdoor alleen het gehele bord volgeschreven. 

Brother - hermano 

Sister  - hermana 

Father  - papá 

Mother  - mama 

Uncle  - tio 

Aunt  -  tia 

Cousin  - primos 

Baby  - bébé 

Grandfather -  abuelo 

Grandmother - abuela 

Son  - hijo 

Children - niños o hijos 

Niece  - sobrina 

Nephew -  sobrino 

How do you have relatives? 

Cuantos parientes tienes? 
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Tijdens de les luistert een gedeelte van de klas niet, waarom doet ze niet wat in het 

plan staat. Ik had in eerste instantie niet door dat deze les zo kort was. Soms heeft ze 

volgens mij zelf ook niet in de gaten hoeveel tijd ze heeft en hoeveel tijd ze nodig 

heeft.  

- Engels 4e gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Ze begint de les met drie vragen op het bord te zetten. 

1 Do you have brothers? 

2 Do you have sisters? 

3 Do you have childrens? 

De vragen die ook in het plan stonden. Vervolgens moesten ze daar op antwoorden 

met yes, l have or no, l don´t have. Hier werd ook een rommeltje van gemaakt. No, l 

have not do. In het plan stond. Si tengo _____ als idee van ja ik heb 3 zussen. Zodat 

men de fout zou maken, ja ik heb 1 zussen. Maar dit had Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn niet door. Vervolgens had ze weer een woordenlijst op het bord geschreven 

met fouten mother-in-law; ze maakte er mother in low van.  

De uitspraak is slecht, ditmaal de woorden mother in low, cousin, niece. 

Volgt het plan niet op. 

- Engels 1e klas gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Liedjes over familie, in het Spaans gezongen. Tevens was ze een liedje kwijt, kan 

gebeuren. Vervolgens had ze heel leuk gezichtjes getekend op het bord, met de 

namen grandfather – abuelo. Vervolgens zegt ze niemand bij het bord en allemaal 

zitten. Maar blijft er altijd een staan.* deze keer heeft ze baby in een keer goed 

geschreven.  

Ze blijft veel voor het bord staan, waardoor de kinderen het minder goed kunnen 

overschrijven in hun schrift. Tevens weet ze het verschil niet tussen brother en 

brothers, tevens cousin – primo (a) en cousins – primos. 

- Engels 2e klas gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Ze begint de les weer met een liedje,  ´are you sleeping brother bear´ een combinatie 

met liedjes in het Spaans. 

Aangegeven aandachtspunt: geen fouten op het bord schrijven en de woorden volledig 

uitspreken.  

Lessen dindag 20 oktober 

- Computerles die vervangen werd door een les engels aan de 3e klas. 
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De les begon met het liedje ´London bridge is falling down´ met fouten in de 

uitspraak, de woorden Bend, down and falling, worden anders uitgesproken. 

Vervolgens zingen ze bear en bells verkeerd, bij een ander liedje. ´are you sleeping 

brother bear´ 

Zegt engels woord en ze vertellen het Spaanse woord, aunt wordt verkeerd 

uitgesproken. 

Vervolgens een nieuwe opdracht, translate the word of the sentence in spanish. 

1 my mother es bonita 

2 I love a grandmother 

Ik heb er maar 2 van de 8 overgeschreven, het werd een beetje warm in de oven. 

- Engels aan de 4e klas gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn. 

Er wordt weer begonnen met het liedje ´are you sleeping, brother bear´. Morning bells 

are ringing. 

Vervolgens wordt er een boomdiagram op het bord getekend en ingevuld met 

familieleden. Wat ze verkeerd invult waardoor het lijkt dat de oom en de moeder een 

stel zijn met kinderen en de tante en de vader. Het is een rumoerige les, de klas is 

gewend om met vingers te werken. Iets wat niet door Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn wordt opgepakt. 

- Computerles aan Juf Elsa Veanell del Castillo Narváez 

Juf Elsa Veanell del Castillo Narváez kan redelijk met de computer overweg, ze kan 

word al opstarten iets wat ik al veel vind hier. Tevens weet ze waar de meeste toetsen 

zich bevinden. Ik maak er een beetje een spelletje van. Door haar elke vraag die ze 

stelt te laten vertalen naar het engels. Hierdoor heeft ze een kleine basis. 

- Computerles aan Directrice Ángela Maria Chavarría 

Een boek uitgezocht die ze kan gaan overtypen. Tevens help ik haar met het vertalen 

van sommige zinnen naar het engels. Hierdoor heb ik telkens twee vliegen in een klap. 

 

 

Afspraken met Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

- Vera Velthuizen (stagiaire vanuit de HAN lerarenopleiding Nederlands) heeft de 

afspraak gehad ik vertel niet alles wat ze verkeerd doet maar noem maar een 

drietal punten die ze dan verbeterd moet hebben. Nadat ik de 19e de klassen 

heb gevolgd, heb ik alles meegeschreven en heb ik alles besproken wat er fout 

gaat. Dit is het begin, deze week heb ik haar op alle punten verbeterd. In 
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combinatie met de rust in de klas behouden. Iets wat ze zelf al aangaf dat ze 

dat fijn vond. Dit ga ik niet dagelijks doen, ze moet het, als ik weer in 

Nederland ben, ook zelf doen. Zodat ze veel punten heeft waar ze deze week 

aan kan werken. De week erna ga ik haar een tweetal punten geven waar ze 

aan moet werken.  

 

Lessen donderdag 21 oktober  

- Een les wiskunde van de 6e klas, gegeven door Meester Orlando Mendoza 

Brenes 

3/7 + 5/14  = 3(14) + 5 (7) /7* 14  =77/98  

1/10 + 3/5 + 1 /2     = 12/10 

3 /4 – 1 /2     = 1 /4 

5/7 -  3/14     =1 /2 

9/11 – 1/22 + 4/33    = 57/66 

5/8 + 7/16 – 5/32    =29/32 

1 /2 + 2 /3     =7/6 = 1 1/6 

 

De sommen werden op het bord gezet, deze moesten ze zelf maken. Dit deden ze door 

zoals bovenstaand (14) + 5 (7) /7* 14 terwijl er toch voor deze voorbeelden een 

makkelijkere manier is. Ook bij de eerste som stond er al een foutje op het bord, want 

77/98 is nog te vereenvoudigen tot 11/14. Tevens ook de 12/10 die vereenvoudigd kan 

worden tot 1 1/5.  

 

Lessen vrijdag 22 oktober 

-  De derde klas gegeven voor Nicky ondersteund door Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn.  

Dit was bijna een prive les. Er waren namelijk maar 4 leerlingen. Deze hebben engelse 

les gekregen. Een les gegeven over fruit en nummers.  

Door fruit op het bord te tekenen en daar de naam van te vragen aan de vier 

leerlingen. Die wisten het heel goed te zeggen wat het fruit in het Spaans is maar 

engels, uhm, geen idee. Mede omdat ze geen uitspraak oefenen. Dit gebeurt alleen 

klassikaal en dan worden ze niet verbeterd op hun uitspraak. 



 

Nicky Eggink, 1553381 

Minorverslag Nicaragua 2010 

De uitspraak is iets waar ik op het gehamerd. Tevens heb ik op het bord veel woorden 

fout geschreven zodat Juf Christian Liseth Mora Guzmàn mij daarop zou gaan 

corrigeren.  

Op het bord heb ik een appel, peer, ananas, banaan, sinaasappel getekend. Met het 

getal 1 en een hoger getal erbij.  Vervolgens een rijtje met de getallen van 1 t/m 10 in 

het Engels erbij geschreven.  

Hierdoor konden ze 8 appels makkelijk vertalen. Ook een leerpuntje zowel voor Juf 

Christian Liseth Mora Guzmàn was het feit dat het geen 8 appel is maar 8 appels. Die –

s wordt niet uitgesproken of geschreven. 

 

Lessen vrijdag 22 oktober  

Naar het huis van Juf Christian Liseth Mora Guzmàn geweest om een engelse 

lesvoorbereiding te maken.  

Een afspraak gemaakt dat de week van 25 oktober is het onderwerp fruit. 

Vrijdag 30 oktober een gehele dag Engelse les voor de 6e klas. 

De week van 3 november is het onderwerp tijd. 

Dit heb ik gedaan inclusief een globale planning van de dag voor de 6e.Tevens heb ik 

gevraagd of ze deze op maandag klaar wil hebben. 

 

 

Lessen week 4 

Lessen maandag 25 oktober 

- ´s Ochtends gevraagd voor het lesplan van de zesde, had ze nog niet gemaakt. 

Juf Christian Liseth Mora Guzmàn gaf de 4e en 5e klas. Dit was twee maal dezelfde les 

over eten, in combinatie met herhaling van de woorden die de kinderen al moesten 

weten van de vorige week. De lesopbouw was heel goed. Tijdens de lessen heeft ze 

uitspraak fouten gemaakt in de woorden milk en potatoes. Hier maakte ze *miel en 

*patadas van. In de les gebruikt ze me om de klas onder controle te krijgen, omdat 

anders alle kinderen over haar heen lopen. Ze neemt weinig initatief, ze maakt een 

lesplan omdat ik er naar vraag.  

Lessen dinsdag 26 oktober 

- De eerste dag dat ik computerles bij heb gewoond. Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn snapt zelf niks van de computers, schuilt dan achter het feit dat ze er 

nooit tijd voor heeft. Terwijl ze 5 dagen in de week op school is maar 4 dagen 
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les heeft. Ze vindt het sociale contact met docenten belangrijker dan de lessen 

geven. Tijdens de les wist ze niet waar word op de computer stond dus opende 

ze maar wordpad. Leerlingen die iets niet snapte moest ik maar helpen, daar 

heb ik meteen tegen gezegt dat ik de docent niet ben en dat ze Juf Christian 

Liseth Mora Guzmàn maar moesten vragen. Indien Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn iets niet weet vraagt ze niet, dan probeert ze er zelf achter te komen. 

Iets wat veel tijd kost. 

 

Lessen donderdag 28 oktober 

- Juf Christian Liseth Mora Guzmàn niet aanwezig. Hierdoor heb ik les 

geobserveerd bij Juf Maria Teresa Flores Ramírez, de kleuterklas een hele 

rustige klas ondanks dat de gemiddelde leeftijd er 5 jaar is. De leerlingen die 

pauze krijgen lopen zelfs rustig naar de deur toe in een rijtje, zonder duwen en 

trekken. De leerlingen die hun stoel niet hebben aangeschoven komen terug 

om hun stoel aan te schuiven. Heel geordend. 

 

Lessen vrijdag 29 oktober 

- Geen lessen wegens een meeting voor alle docenten van de basisschool voor 

de maand november. Het schooljaar loopt hier namelijk van januari tot 

december. Dus in de maand november moet er worden begonnen met het 

afsluiten van het jaar. In deze meeting is besproken hoe het toetsniveau moet 

zijn van de klassen. 

 

Lessen week 5 

Lessen maandag 1 november 

- 5e Juf Maria Auxiliadora Hernández voorlezen en brainstoren 

Tijdens het voorlezen is degene die leest niet verstaanbaar voor de klas alleen voor Juf 

Maria Auxiliadora Hernández die op een meter afstand staat. De klas kan het geduld 

niet opbrengen om testil te zijn, tevens durft degene die voorleest zijn stem niet te 

verheffen.  

- 5e Juf Christian Liseth Mora Guzmàn engels 

Lesson: Citizenship – information and travel in train 
Information de vuelos y viajes en tren 
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Woman:  yes 
Mujer:  si? 
Diana:  Two tikects to Chicago, please? 
  2 boletas a chicago por favor 
Diana:  This is the line for Chicago? 
  Esta es la linea para chicago 
Woman: That´s over there window number 4 
  Esta ahi en la ventana numero 4 
Woman:  Thank you 
Diana:  What´s your adress in the Chicago? 
  Cual es tu direction en Chicago 
Woman: Five block in north, in front of movie Carry 

5 cuadros al north el frente del cine carry 
 
Adress  direccion 
Block  cuadra 
Line  linea 
Window ventana 
Tikects boletas 
Please  por favor 
Numbers numeros 
 
Homework: 
Write you adress of your home! 
Escribe tu direccion de tu casa! 
 
North  norte 
South  sur 
West  oeste 
East  este 
 
De les heeft een goede opbouw, ze moet het plan alleen wel van te voren oefenen. 
Oefenen in het feit van goed schrijven en een goede uitspraak hebben. 
 

 

 

- Engels 3e gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Lesson information of travel  

Exercise write the following vocablary and sentences. 
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Airport, fly, train, bus, drive, car, line, station, passport, tickets 

1. When´s the next train 

Cuando el proximo tren 

2. I have two tickets for maimi 

Yo tengo 2 boletas para maimi 

3. You are welcome a train 

Sea bienvenido al tren 

4. This is your suitcases 

Estas son sus maletas 

5. They are going to fly to texas 

Ellos van a volar a texas 

6. We are going to drive the car 

Vamos a managar el carro 

7. There were in New York 

Ellos esteban an Neuve York 

8. He is go to fly now for Nicaragua 

El va a volar a hora para Nicaragua 

 

Huiswerk: beschrijf je adres, kwam bij mij een beetje uit het niks aanzetten. 

 

- Engels 4e gegeven door Juf Christian Liseth Mora Guzmàn 

Deze klas was gelijk aan die van het voorgaande uur. Ondanks dat ik verteld heb dat 

er fouten in de zinnen stonden. 

 

De week van 15 november  

In deze wordt er nauwelijks les gegeven, mede door het afronden van het schooljaar. 

Deze week wordt voornamelijk ingevuld met het invoeren van de cijfers, het 

controleren van schriften. De lessen die al gegeven worden zijn om het lesboek uit te 

krijgen. Dus in sneltrein vaart toch informatie er over door te geven. Dit gebeurt door 

de leerlingen het boek over te laten schrijven. Mede ook omdat ze dan iets te doen 

hebben terwijl de docent de schriften aan het controleren is. 
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Eindgesprekken:  

22 november 2010 

Juf Christian Liseth Mora Guzmàn: 

La ayuda que he recibido de nicky es muy valiosa  porque con ella he mejorado mucho 
mi gramática y la pronunciación del idioma inglés, pues me ha orientado 
correctamente ejercicios prácticos para  realizarlos en el aula de clase con los niños, 
estas técnicas han dado mucho resultado ,despertado el interés por el idioma inglés en 
los niños, utilizando nuevo vocabulario cada día, también ella ha interactuado 
directamente con los niños, despertando un gran aprecio y cariño en toda la 
comunidad escolar.   
 
Que tú has aprendido de mi? 
 
Pienso que debo de aprender que es una joven muy disciplinada, cumple con los 
objetivos trazados en tiempo y forma, traza sus parámetros para la evaluación y los 
aplica. Lo cual debo mejorar porque con este método se obtiene resultados más 
eficaces es en cada jornada de clases, esto fue una gran lección para mí que tendré en 
cuenta a la hora de realizar la clase.  
 
Que piensas, si los elementos que tienes ahora son mejor que antes. 
 

Mantener la disciplina 
Determinar los objetivos específicos correctamente.  
Cumplir con todas las actividades programadas en tiempo y forma   
Retomar los contenidos en los que los niños muestran dificultades 
Seleccionar temas relevantes relacionados con la vida diaria. 

 
Y las lecciones de computación que haces. 
 

- Organizar que grupos van al laboratorio cada día que le corresponde 
- Enseñar a darle el uso adecuado al equipo. Cuidarlo.  
- Escoger  los contenidos de acuerdo al nivel de cada grado. 
- Explicar teoría y práctica del contenido a abordar.  
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Como estas pensando de mi, a un recomendación? 

Sin duda ella  es una joven que tiene un gran potencial, buenas cualidades, como, 

compañerismo, honestidad, solidaridad, respeto, confianza. Que la hacen merecedora 

de participar en este proyecto educativo. Pues su colaboración es indispensable para el 

desarrollo tecnológico, de infraestructura con la ampliación del centro escolar y la 

comunidad educativa de la cual estamos muy agradecidos por los beneficios que traerá  

a las futuras generaciones en nuestro país. 

Que estas pensando son los cosas malos de mis observaciones de clases?.  

Bueno pienso que no se dio ninguna anomalía, pues de forma ordenada y programada 

se realizo la observación cumpliéndose en tiempo y forma, tomando en cuenta la 

sugerencia de la observadora, para realizar la clase con más cientificidad, y 

objetividad. Esto trajo como resultado un mejor promedio en las calificaciones en los 

niños que los años anteriores. Fue una experiencia interesante y formadora tanto para 

el docente como para los estudiantes.  

 

Yo  prometo el próximo año hablar mejor ingles por que ahorita voy a estudiar un 

curso intensivo de ingles en vacaciones para quitar el temor de pronunciar mal asi 

cuando vengan de nuevop otros holandeses  yo podre comunicarme mejor sin la ayuda 

de la profesora Juf Conny Alejandrina Jeff .espero tu comprensión porque yo cumpliré 

con mi promesa. Muchas gracias. 

How and where are you following your course English? 

De 12 niveles que dura un año y puedes aprender ha hablarlo y ha escribirlo 

correctamente con cd interactivo y audiovisuales además de folletos escritos. Comienzo 

en diciembre dos veces a la semana.y el próximo año hasta noviembre. En el centro 

educativo llamado corneston. 

Why aren´t you following the course at the university? 

 Por ahora no puedo ir a la Universidad por que es un poco caro pero este curso es en 

un centro reconocido como de calidad  que maneja el idioma ingles. Y es menos 

tiempo. 

What is expensive? What is the price you are paying for the course? 

Yo voy ha pagar un curso que cuesta 50 dolares la mensualidad y en la Universidad 

uca cuesta 100 dolares cada mes y mi salario es de 150 dolares por mes y no alcanzo 

pagra la Universidad. 

If you had the money do you prefer to study overthere? 

Si es de muy alta calidad y puedo aprender exelente el ingles. 

What are you offering to study at the UCA? 
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Seria para mi un placer poder estudiar en la Universidad por que enseñaria ha niños 

mejor ingles y tambien puedo mostrar titulo y puedo trabajar para la fundación por 

mas de cinco años si es posible,a la fundacion hollandesa ademas puedo colaborar con 

la fundacion de la siguiente forma,  

cuando vengan estudiantes quedarse mi casa si asi lo desean no tengo muchas 

condiciones pero eso puedo ofrecele. 

 

 

 

Juf Christian Liseth Mora Guzmàn lisseth mora guzman  (profesora 

.ingles y computacion)                                                                             
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Eigen evaluatie: 

Ik heb het idee dat de helft van de informatie niet is aangekomen. Dat ze andere 

dingen doet dan zegt. Net als dat ze verteld dat ze het fijn vindt om met een lesplan te 

werken maar indien ik er niet om vraag ze geen lesplan maakt. Dat ze te verlegen is 

om alles in het engels te vragen, waardoor de voertaal Spaans is. De toekomstige 

studenten toch gesprekken in het engels moeten voeren met Juf Christian Liseth Mora 

Guzmàn, dat Juf Conny Alejandrina Jeff hierbij buiten schot blijft mede omdat haar 

engels beter is dan dat van Juf Christian Liseth Mora Guzmàn. Juf Conny Alejandrina 

Jeff wil niet de engelse docent zijn omdat het gezien wordt als een minder gewild 

baantje omdat je namelijk geen eigen klas en leerlingen hebt. 

Het engels van Juf Christian Liseth Mora Guzmàn is wel verbeterd op punten als 

werkwoorden en meervoudsvormen.  

Ze snapt nu af en toe wat ze aan het vertalen is met de werkwoorden, wanneer een 

zin echt fout is.  

Qua meervoudsvormen weet ze nu het verschil tussen één appel en twee appels.  

Hierdoor is haar uitspraak van haar engels iets vooruit gegaan, mede omdat ze 

hierdoor beter nadenkt hoe spreek ik dit woord uit. In het begin vergat ze namelijk de 

laatste letters van woorden of maakte ze er letters bij. 

 

Commentaar op mijn evaluatie 

Ze vindt zelf: 

´Met mijn hulp gaat het beter, uitspraak beter. Ze wil hierdoor beter engels leren. Is 

heel belangrijk om haar werk goed uit te voeren. Tevens ook voor de toekomst van de 

kinderen. Nu maak ik een plan voor elke dag en weet hierdoor beter hoe ik in de les 

moet praten. Ik kan beter de werkwoorden gebruiken en ik heb meer gramatica 

geleerd. Ik hoop dat volgend jaar dat ik de hulp van Juf Conny Alejandrina Jeff niet 

nodig heb om engels te praten, want ik ga het studeren.´  
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Punten van verandering in mijn aanpak: 

In mijn plan van aanpak zou ik zelf ook lessen gaan geven. Dit heb ik ook gedaan 

maar waren op een hand te tellen. Ik heb meer voorgedaan hoe ik verwacht dat het 

gaat. Zodat er meer uitspraak wordt geoefend er meer in kleine groepjes op uitspraak 

gecorrigeerd wordt. 

 

Meegeven aan volgende studenten qua leerstof: 
 

- Het formuleren van vragen doormiddel van gebruik van het werkwoord to do. 
- Meer uitspraak oefenen met alleen een gedeelte van de klas. Hiermee wil ik 

zeggen dat ze niet klassikaal alles moet laten nazeggen. Hierdoor hoort ze 
namelijk niet als sommige leerlingen het fout zeggen. Maar meer met rijen 
werken. Waarschijnlijk ook handiger als ze gaan staan als ze uitspraak oefenen. 

- Makkelijke Engelse liedjes meenemen in uitgeprinte tekst inclusief een CD 
ervan.  

- Hou Juf Conny Alejandrina Jeff buiten schot om dingen te laten vertalen naar 
het engels. Hierdoor gaat ze hier achter schuilen, waardoor ze het zelf niet 
meer probeert. 
 

Meegeven aan volgende studenten qua materiaal: 
 

- Juf Maria Auxiliadora Hernández een zak stroopwafels geven, andere docenten 
vinden ze ook lekker. 

- Liedboekjes met Engelse kinderliedjes in combinatie met een CD. 
- Een kleurboek met sinterklaas tekeningen 
- Een kleurboek/kinderboek met het figuur dat in is als dora, spongebob etc. 
- Een grijze tape, van die stevige want is niet te verkrijgen hier in Nicaragua. 
- Een kleurencirkel in combinatie met gekleurde potloden. In een verpakking 

die langer te gebruiken is.  
- Geometricos, linialen van metaal. 
- Als cadeau voor de docenten een broche met de het logo van Colegio 

Mondial. Uitgevoerd in een groot citcherige speld. Die gebruikt kan worden 
tijdens activiteiten op de school en erbuiten. 

 
Meegeven aan de stichting 
 

- Linialen voor de docenten om op het whiteboard een lijn te trekken. 
- Geld om te kopieën te maken voor de leerlingen of alleen voor de kosten 

van het inbinden ervan. Dit is een kostenpost voor de maand februari.  
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Docenten en betrokken partijen 

Pre escolar, kleuteronderwijs  Juf Maria Teresa Flores Ramírez 

Eerste klas     Juf Elsa Veanell del Castillo Narváez 

Tweede klas  Juf Reyna Isabel Alvarado Chararri 

Alvarado 

Derde klas  Juf Cleotilde del Carmen Alvarado 

Chavarría  

Vierde klas    Juf Conny Alejandrina Jeff 

Vijfde klas     Juf Maria Auxiliadora Hernández 

Zesde klas     Meester Orlando Mendoza Brenes 

Docent engels en computerles  Juf Christian Liseth Mora Guzmàn  

Secretaresse    Meyling Odile Narváez Silva 

Directrice     Directrise Ángela Maria Chavarría 

Verdere werkende op de school:   

Deurwachter overdag  Raguel Meza Macis 

  Deurwachter ’s nachts Ulices Antonio Urritia Rivera 

  Schoonmaker   Luiba Jasuara Alegría Jiménez (3 maanden) 

  Kantinebeheerder  Isaac Laguna Obasndo 

      Rosa Iris Navarrete Laguna 

      Elver Josué Macis Meza 

      Gladys Meza 

 

Aanspreekpunt St. Salto Adelante Nicaragua Bart van der Meulen 

Aanspreekpunt St. Salto Adelante Nederland Jan Hein Hoftijzer 

Stagiaire HAN, Nederlandse lerarenopleiding Vera Velthuizen 

Stagiaire HAN, Nederlandse lerarenopleiding Evy Verbeek 
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Activiteiten buiten de school 

Buiten het dagelijkse schoolprogramma heb ik ook activiteiten ondernomen. 

Veel met betrekking tot de bouw van de nieuwe school. Ik vernam dat hier al 

een start mee gemaakt was maar dat bleek niet zo te zijn. Hierdoor heb ik bij 

verschillende partijen informatie moeten halen. Voornamelijk in de laatste 

maand van mijn verblijf hier omdat de school al was afgelopen. 

Met dank aan: 

Deligado  
Alcadia 
Yoya 
Architectenbureau Habitar 
Directrice Ángela Maria Chavarría 
Bart 
Jan-Hein 
El Salvador 
William Espana 
Ariel Breek 
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 Yoya, zit in het wijkbestuur. Heeft veel connecties. Indien ik wat vraag weet 
ze hier vaak een antwoord op.  

 
Ze heeft mij een heel eind op weg geholpen, door haar ben ik erachter hoe 
ik het voor elkaar krijg om wat nodig is in de wijk. Dat dit op wijkniveau 
goed via een enquête kan gaan.  

 
Ze heeft in 1995 samen met haar echtgenoot een plan opgezet, waar ze 
steeds op wil terugvallen. Waar de kosten 300.000 cordobas voor zouden 
zijn. Dit plan was voor het gehele terrein. Omdat ze dit plan heeft opgezet 
had ze ook een brief met daarin de informatie zoals bijgevoegd in de bijlage 
XX. Hierin staat dat het gehele gebied van dit kadastrale nummer behoord 
tot de school. Dat is het gebied waar nu de school opstaat in combinatie 
met de grond achter de school. 

 
 Don Salvador, echtgenoot van Yoya en werkzaam bij de kadaster. Hij heeft 

alle informatie om de afmetingen van het gebied in kaart te zetten. Tevens 
heeft hij in beeld waar de andere educatieve en medische centra in de buurt 
zijn. 

 
 Directrice Ángela Maria Chavarría, kan goed verwoorden wat de stichting en 

ik willen. Heeft wegens haar titel als directrice veel inspraak bij de Alcadia 
en Deligado. 

 
 Alcadia, het gemeentebestuur, een organisatie die zich bezig houdt met het 

schoonhouden van de stad, in combinatie met de kosten van de stad 
Managua. De waarden van de stad in stand houdt. Hierdoor moet er 
toestemming aan dit orgaan gevraagd worden. Onderhoud van publieke 
plaatsen. 

 
 Deligado, het bestuur van de organisatie. 
 
 William España, werkzaam als politicus in de wijk. Heeft daardoor veel 

zeggenschap en tevens connecties. Met het verhaal van de grond werden 
we terug naar de deligado gestuurd, omdat zij hier ons verder over hadden 
moeten helpen. Maar had wel een contactpersoon die deze zaken wel voor 
ons wilde regelen. 

 
 Ariel Breek, wijkverantwoordelijke van de wijk Barrio Laurena Mairena. Hij 

heeft de connecties om erachter te komen wat de afspraak is met de bussen 
achter de school. Tevens kan hij via de deligado/alcadia makkelijk achter de 
bestemmingsplannen van de grond achter de school komen. Voor een 
medisch centrum is het geen goede plek, mede omdat er twee centra in de 
bijliggende wijk liggen.  

 

 Architectenbureau Habitar, zij zijn werkzaam op grote schaal. Zij hebben 
veel opdrachten vanuit het ministerie en alcadia. Zij weten de normen van 
die een onderwijsgebouw of medisch centrum moeten hebben. 
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 Hector XX; een man in de buurt die goed werkt volgens Yoya. Heeft zowel 
interesse om de badkamers, muur als de cancha op te knappen. 
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Aantekeningen: 

Coördinator wijk 

- Een oriënterend gesprek gehad, wat er nodig was in de wijk. In de wijk 

zijn ze blij met alles wat er wordt aangeboden. Hieruit maak ik al op dat 

we ervoor moeten zorgen dat we niet te veel weg geven als organisatie. 

Kwam namelijk af en toe als geldwolf op mij over. 

- De wijk heeft drie plekken waar gebouwd zou kunnen worden. 

Momenteel liggen deze terreinen braak.  

*foto´s terreinen 
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- het grootste probleem voor er gebouwd kan worden is het senso, iets met het 

aantal inwoners in de wijk en met de bestemming van het centrum. 

De schatting voor het gehele medisch centrum wordt nu geschat op 3 miljoen 

cordobas. Dit is dus 100.000 euro. Aldus Yoya.  

Iets wat in combinatie met studenten veel lager kan uitkomen, gevoelsmatig. 

 

Architectenbureau Habitar 

Geheel aan de andere kant van de stad ben ik naar een architectenbureau 

geweest. Ze werken daar om de armoede uit de stad te halen. Dus werken 

volgens mij ook voor de overheid. Hierdoor hadden ze ook genoeg tijd om mij 

uit te leggen wat er allemaal nodig te zijn om mijn plan uitgewerkt te hebben. 

 

Gesprek Bart 22 november 

Hier hebben we de status van het medisch centrum besproken. Bart gaf hier 

nadrukkelijk aan dat dit meer vanuit het initiatief van de bevolking moet 

komen. Indien de Stichting Salto Adelante dit zonder initiatief van de bevolking 

doet, nemen ze nooit het initiatief om iets te bereiken. Hierdoor moet ik dus 

alleen de bevolking aansporen om er werk van te maken. Maar dit vergt veel 

tijd. Dat het ook beter is om deze centra niet te mixen. Momenteel zit er een 

educatieve functie op het gebied. Hier moet je geen medische functie bij willen 

hebben. 
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Daarna de financiën behandeld. Zowel het kostgeld voor het gastgezin, maar 

ook het verfgeld dat dat nu wordt afgehandeld in NL.  

Actiepuntje het repareren van de speeltoestellen 

Het logo van de school; dat dit meer tijd vergt omdat de Mevrouw van de 

deligado momenteel een oogoperatie ondergaan heeft en hiervan aan het 

herstellen is. Indien ze weer werkzaam is wordt het stuk naamverandering 

besproken.   

Het opstapje bij de kantine, dit is een goede verandering. Maar moet wel goed 

worden aangekaart.  Misschien kan het meegenomen worden in een volgend 

plan. Nadat de toiletten zijn uitgebreid. 

Voor de uitbereiding van de toiletten komt er volgende week, de week van 25 

november een aannemer langs om er een kostenbegroting voor te maken. 

Meegenomen tot volgend gesprek, het bespreken van de computerlessen, 

wegens te weinig ervaring erover te hebben opgedaan. 

 

Gesprekken met Directrice Ángela Maria Chavarría 

In de week 3 – 5 veel contact gehad met Directrise Ángela Maria Chavarría, 

hierdoor weet ze waar de stichting aan wil meewerken. Heeft ze inzicht in 

welke volgorde dit het snelst gerealiseerd kan worden. In eerste instantie een 

medisch of educatief centrum, maar door de lange procedures die daaraan 

zitten. Beginnen met een kleiner project. Deze uitvoeren en het grote plan 

indienen. Zodat er verandering plaats vindt in de tijd dat ik hier ben. Het grote 

plan is veel werk maar als we de muur hebben staan is het realiseren van het 

centrum veel gemakkelijker. 

 

Met Directrice Ángela Maria Chavarría brainstorm sessies gehad, wat ze wil 

bereiken voor de school. Hieruit bleek al dat ze uitbereiding wil, maar over de 

concrete uitwerkingen was nog niet nagedacht. Dan verwacht ze wel dat het 

komt aanwaaien vanuit Nederland. Veel vragen worden dan teruggekoppeld; 

Wat denk jij? Wat denk jij dat de stichting wil. Ik help je wel met het uitvoeren 

ervan. 

Vervolgens met haar naar de Deligado geweest, het bestuur van het 

wijkcentrum. Voorheen was het district 6; maar wegens de uitbereiding van de 

buurten is er een district 7 bijgekomen waar Barrio Laureano Mairena ook bij 

hoort. We waren in die tijd in het bezit van de grondverklaring uit ’94 en ’95. 
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Deze wethouder XX verwees ons door naar een architect van het wijkcentrum. 

Daar een bezoek gebracht bij mevrouw XX. 

Tijdens dit gesprek werd geopperd dat deze documenten uit ’95 te oud waren 

en geactualiseerd moesten worden door de kadastrale, in combinatie met een 

document verkregen van William Espania, een politieke bestuurder, tot 

uitvoering gebracht zou kunnen worden.  
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Gesprek met Salvador 

Salvador is werkzaam in het district en heeft verschillende connecties met de 

Alcadia en Kadastrale. Samen met hem ervoor gezorgd dat deze documenten 

geactualiseerd werden door de heer Jason. 

Gesprek met William Espania  

Op zaterdag 7 november 2010, vertelde ons eerst dat dit geen opdracht voor 

hem was, dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de architect op het 

wijkcentrum. Maar een werknemer van hem is uit de wijk Barrio Laureano 

Mairena en die wilde en kon ons graag helpen. Dat het niet eens nodig was om 

naar de Kadastrale te gaan. 

Ook een begroting opgesteld voor de muur, zodat de toestemming helemaal 

rond te krijgen bij de Deligado en ze inzicht krijgen waar van welk materiaal de 

muur wordt gemaakt. 

De heer Ariel Breek is samen met Directrise Ángela Maria Chavarría op 9 

november 2010 naar de deligado geweest om de toestemming van de muur te 

verkrijgen. 

 

Gesprek Ariel Breek, na het verkrijgen toestemmingen van de muur. Begonnen 

met de gesprekken met het ministerie en architecten om een centrum te 

ontwerpen voor binnen de muren.  

 

Gesprek met Bart over medicijngebruik 

Door met Bart gesprekken aan te gaan is ook het medicijn probleem op tafel 

gekomen. 

 Momenteel is er namelijk een moeder van de leerling uit de eerste klas 

het aan het proberen om via de stichting aan geld te komen voor medicijnen. 

Hier gaat het om tabletten valium.  

Veel van de kinderen hebben te veel energie waardoor ze op school niet goed 

kunnen functioneren. Wordt het in hun ogen makkelijk opgelost met een tablet 

valium. Maar het meer en deel van deze energie kont uit het eten wat ze hun 

kind voorschotelen. Veel kinderen krijgen veel suikers binnen.  
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Gesprek 19 november 

Met Don Salvador, directrise Ángela Maria Chavarría en Ariel Breek. Over de 

plan van aanpak voor het verkrijgen van de grond om er een muur omheen te 

bouwen. Momenteel is Ariel Breek bij de Deligado op zoek naar de functie van 

de area, dit in combinatie met een senso. Een enquete in de buurt. In 

combinatie met de contracten die er lopen met de bussen die achter de school 

geparkeerd staan. Het schijnt dat deze toestemming hebben om hun bus hier 

te plaatsen. Terwijl Don Salvador de lengte van de area uitzoekt. Dit komt op 

een 70 * 70 meter aan grond. Hij houdt hier ook rekening met de 

rondomliggende wegen. Indien dit rond is, laat directrise Ángela Maria 

Chavarría een begroting van de muur opmaken. Vervolgens gaat deze naar de 

Alcadia. Met de toestemming van hun kan de begroting naar Bart van der 

Meulen en dan naar de stichting in Nederland. 

 

  Don Salvador, lengte gebied Ariel Breek, functie van het gebied 

  

Directrice Ángela Maria Chavarría, begroting 

 

Alcadia, goedkeuren begroting 

 

Begroting naar Nederland 

Muur 

De muur die om het gehele terrein komt te staan. Is een muur met aan de 

zuid- en de oostzijde van het gebouw een deur. Momenteel zou dan alleen de 

deur aan de oostzijde gebruikt worden. Maar in het idee voor neven activiteiten 

op het terrein in combinatie met aanvoer van materiaal. Is het praktisch om 

een tweede ingang te hebben. De muur gaat een hoogte krijgen van 2.5 meter 

aan de achterzijde van het terrein. Het terrein loopt momenteel namelijk wel 

veel af. Mede omdat het terrein veel afloopt moet er gekeken worden naar de 

waterafvoer, zodat er geen plas gaat ontstaan aan de zuidzijde van het terrein. 
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De aanpak van de begrotingen 

Voordat er iets uitgevoerd kan worden moet er een begroting worden 

opgesteld. Deze gaat naar de stichting. Veel van de klussen die ik graag wil 

hebben uitgevoerd krijg ik al snel een begroting van binnen. Dit wil zeggen na 3 

keer vragen heb ik deze binnen. Het grote nadeel is alleen wel dat een persoon 

een begroting indient zonder er verstand van te hebben.  

- Een recent voorbeeld is het vernieuwen van het basketbalnet blad, deze 

is hoognodig toe aan vernieuwing hier was voormalig hout voor gebruikt. 

Hier wilde ze ditmaal ook hout voor gebruiken waardoor de kosten 2400 

cordobas werden. Dit wil zeggen 80 euro voor 3 m2 hout. De keuze om 

dit van hout te maken is omdat ze daar makkelijk mee kunnen werken. 

Met de achterliggende reden het moet stevig zijn laten we er nu dan 

maar 3 over elkaar heenplakken. Met navraag aan Hector zou het 

achterblad ook goed van metaal uitgevoerd kunnen worden, dan heeft 

het niet eens verf nodig voor 500 cordobas, dat is nog geen 30 euro. 

- Een ander voorbeeld is dat ze op de begroting tweemaal het uurloon 

tellen en vaak ook een overdosis aan verf. 
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Begrotingen 

Begin oktober heeft het ´Colegio Maaswaal´ de begroting voor de 

speeltoestellen en de reparatie van de wc´s ingediend. 

- Speeltoestellen repareren en deze voorzien van een nieuwe laag verf. 

Kosten: 394 dollar XX 

- Het maken van de watervoorzieningen bij de toiletten, in combinatie met 

het egaliseren van de grond, kosten: 394 dollar XX. 

In de tijd dat ik hier in Managua zit zijn de begrotingen en voor verschillende 

werkzaamheden en vernieuwingen van elementen. 

 Het plaatsen van nieuwe toiletten 

- Het plaatsen van nieuwe glaspanelen  540 cordobas 

 Het plaatsen van kasten in de lokalen 10.200 cordobas 

- Het repareren van de tafels in de kleuterklas -meegenomen met ramen 

- Het bord met het logo voor aan de muur 

- Het logo op de muur beschilderen 

 De emblemen voor op het uniform 

- De muur voor om het gebied  

- Schilderwerk van het podium 

- Een trapje bij de kantine 

Deze begrotingen en afrekeningen zijn toegevoegd aan de bijlage. 

 

Afronding van mijn verblijf 

2 november 2010 Het verkrijgen van de tekeningen in definitieve staat 

inclusief een kostenplaatje. Zodat de stichting deze kan realiseren. Deze 

aan Directrise Ángela Maria Chavarría en Yoya geven zodat hier de 

toestemming voor verkregen kan worden zodat er naderhand gebouwd 

kan worden. 

 

Naamsverandering 

De vrouw van de deligado die hier over gaat, is na een goede operatie aan haar 

oog weer aan het werk gegaan. Zij heeft naar de naamsverandering 

gekeken. De papieren zijn compleet. Maar zij heeft niet het laatste woord 

hierover dat is de presidentias. Een bestuur van wijkbesturen. Een van 

de redenen dat het via de presidentias gaat is omdat er momenteel 
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meerdere naamsveranderingen aan zitten te komen. Dus een realistische 

planning is dat de naamsverandering er in een half jaar aankomt. 

 

Uitvoering begroting 

De begroting voor de kasten is goedgekeurd, deze wordt vrijdag 26 november 

uitgevoerd. Dit zijn open metale boekenkasten. 

De kasten hebben een afmeting van 900* 2000 mm. Het is een aannamede dat 

de kasten van staal gemaakt zijn. Het zou ook kunnen dat het van een 

andere legering is gemaakt. De kasten zijn behandeld tegen roesten en 

stevig. 
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Slot 

Ik heb minder bereikt dan ik zou willen bereiken. Voornamelijk wegens de 

cultuur maar ook de barrière tussen de stichting in Nederland en het 

aanspreekpunt in Nicaragua. Dat is Bart van der Meulen. Hij vond dat de 

Nederlanders hier niet het voortouw voor moeten nemen, ik heb hier de 

bevolking van de buurt geprobeerd te stimuleren om actie te ondernemen.  
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Bijlage 1 

 

CENTRO EDUCATIVO MAASWAAL “SALTO ADELANTE 

 

El señor Bart entregó a la señora Ángela Mª Chavarría la cantidad de 1,330 

dólares a cambio de 21.45 y esto hace un total de 28,528.50 para pintar la 

Escuela. 

 

Comprar varias (pintura, cener, codos, cepillo, brocha, lijas 

etc.) 

 21, 230.00 

Pago de mano de obra por pintar la Escuela   7,000.00 

Transporte de acarreo de materiales, pintura etc.      300.00 

 

TOTAL 

 

  28,530.00 

 

SALDO 

 

  1.50 

 

 
 

 

 

___________________ 

Lic. Ángela Mª Chavarría 

Directora 
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Bijlage II 

Beste Peter Martens en Henk Huitema, 
  
Op 2 september 2010 hebben we rond de tafel gezeten om mijn minorvoorstel te 
bespreken. Ik vertrek naar Nicaragua te gaan via Stichting Salto Adelante, een Nederlandse 
stichting. Hier ga ik omstreeks 1 oktober 2010 naar toe, na een maand van voorbereidingen.  
Als controle zou ik dan een verslag inleveren bij mr. Huitema, met hierin verwerkt punten als 
POP, PvA en ervaringen. Hier verdien ik dan 15 ects voor. 
Gedurende de rest van het jaar, doelend vanaf 1 januari 2011 zou ik dan een compensatie 
semester hebben. Indien het mogelijk blijkt is het dan mogelijk om 2 dagen per week stage te 
lopen, om hiermee de andere 15 ects te kunnen verdienen. Maar het voornaamste is dat ik 
mijn studiepunten behaal van mijn openstaande vakken.  
 
In semester 5 is het mogelijk om stage of minor te volgen. Ik ga een minor volgen, door de 
inzichten vanuit de studieloopbaan begeleidingen ben ik erachter gekomen dat ik het leuk vind 
om projecten op te zetten en de laatste hand aan eraan te geven. Dit zijn taken die 
overeenkomen met leidinggevende.  
  
Om kwaliteiten van een leidinggevende te verkrijgen tijdens een minor, waarbij ook een 
verbaal element voor nodig is, wil ik mijn minor richten op het overbrengen van kennis. 
Zodoende kwam ik de minor docent tegen, hierbij moet kennis worden overgebracht, de 
kennis die ik heb opgedaan. Wat zou ik leerlingen kunnen overbrengen? Hier kwam ik op het 
idee om Engelse les te gaan geven in het buitenland, voornamelijk bij minder welvarende 
landen.  
  
Daarom vertrek ik omstreeks 1 oktober naar Nicaragua. Hier staat een schoolgebouw voor 
‘basis en voortgezet’ onderwijs. Waar men behoefte heeft aan docenten Engels. Dit zou dan 
gebeuren via Stichting Salto Adelante, een Nederlandse stichting. De datum 1 oktober 2010 
heb ik hierbij ook vermeld, mede omdat de organisatoren van de stichting in oktober te 
samenkomen in Nicaragua voor een jaarlijkse activiteit. 
  
Deze stichting heeft ook de plannen om een medisch centrum te plaatsen. Dit medisch 
centrum moet nog vanaf de grond worden opgebouwd. Tot nu toe is er alleen een ruwe schets 
gemaakt met het idee vanuit de stichting, deze is besproken met de ambassade. Die heeft voor 
de bouw inmiddels toestemming gegeven. De ruwe schets moet echter nog verder worden 
uitwerkt tot daadwerkelijke bouwtekeningen. 
  
Gedurende de tijd dat ik daar ben, ga ik overdag Engelse les geven en het medisch centrum op 
poten te zetten. Hier ben ik vanaf september 2010 mee begonnen. Deze schets ga ik uitwerken 
tot werktekeningen, tevens zou ik komende maand sponsoren zoeken voor de realisatie van 
het centrum, werken aan mijn POP, PvA en contracten/contacten te Nicaragua opdoen. 
  
Momenteel heb ik er heel veel zin om met dit project te starten. 
  
  

Met vriendelijke groet, 
  
Nicky Eggink 
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Bijlage 3 

Een kopie van de grondverklaring uit 1995.  

 

Deze heeft Yoya lange tijd in bezit gehad en pas korte tijd geleden aan 

Directrice  Ángela Maria Chavarría gegeven.  
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Bijlage IV 

Plattegrond van de wijk

 


