
Nu ik weet wat ik wil, 
ga ik blij op weg.

Ik streef naar welzijn
en doe echt mijn best!



Thema 2011-2013



Presenteren wij u een evaluatieverslag van het 
Kinderboekenfestival 2012 

te PARAMARIBO.



Activiteiten voortraject

Doelen:

 Weten wat talenten zijn

 Eigen talenten kennen

 Talenten positief inzetten

Lessuggesties voor 
leerkrachten:

 Onderbouw

 Bovenbouw 

Inhoudelijk:

Iedereen heeft talenten! Deze 
moet het individu helpen om te 

streven naar welzijn; 

niet enkel voor zichzelf maar ook 
voor anderen.

Lesbrief 1:
TALENTEN

Nu ik weet wat ik wil, 

ga ik blij op weg.

Ik streef naar welzijn en 

doe echt mijn best!

*Klik voor de volgende dia



Activiteiten voortraject

Doelen:
 Weten wat wensen zijn
 Eigen wensen kennen en wat 
wens je anderen toe?
 Positief toewerken naar het 
realiseren van wensen

Lessuggesties voor leerkrachten:

 Onderbouw
 Bovenbouw 

Inhoudelijk:
Wensen is een verlangen

naar iets diep van binnen. Door 
te wensen wil je steeds iets 

bereiken. 
Als je echt iets wil en dat echt 

wenst kan je enorm veel 
bereiken!

Lesbrief 2:
WENSEN
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Activiteiten voortraject

Doelen:
 De leerlingen denken na over de 

toekomst en weten dat ze er ook deel 
van uitmaken.

 De leerlingen weten dat wat ze nu 
doen invloed heeft op de toekomst.

Lessuggesties voor leerkrachten:
 Onderbouw
 Bovenbouw 

Inhoudelijk:
Toekomst is een ruim en 

onduidelijk begrip. We weten 
immers niet wat er in de toekomst 

zal gebeuren. Iedereen wil een 
mooie toekomst; een toekomst vol 

welzijn. 
Als we samen in het heden aan ons 
welzijn werken, zal onze toekomst 

er rooskleuriger uitzien. 

*Klik voor de volgende dia

Lesbrief 3:
TOEKOMST



Activiteiten voortraject

WORKSHOP

Talentontwikkeling bij kinderen
Datum: 16 februari 2012

22 februari 2012
7 maart 2012

Plaats: Cultureel Centrum 
Suriname

Inleider: Lilian Callender

Deelname: 74 leerkrachten en 
andere beroepsopvoeders

Doel: overdracht van methoden 
waarmee talenten kunnen worden 
ontdekt en gestimuleerd.

Resultaten: inzicht, het werken
in leerhoeken.

*Klik voor de volgende dia



Activiteiten voortraject

WORKSHOP

Toekomstplannen

Datum: 27 april 2012
Plaats: Buurthuis Albuflo

Inleider: Hilly Arduin

Deelname: 41 ouders, leerkrachten en 
andere beroepsopvoeders

Doel: (Beroeps)opvoeders in het 
dagelijks leven leren plannen voor de 
toekomst.

Resultaten:
1) (Beroeps)opvoeders weten wat hun 
toekomstplan is.
2) Ze weten hoe ze er naar toe moeten 
werken.
3) Ze denken na over hoe ze hun 
kinderen plannen kunnen leren maken.
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Activiteiten voortraject

Datum: 16 maart 2012
Plaats: Werkplaats ‘De Kans’ 

(Abrabroki)

Inleider: Carl Breeveld

Deelname: 9 ouders & aanstaande 
leerkrachten

Doel: het aanbieden van “tools” om 
achterstandsouders /- verzorgers te 
versterken

Resultaten:
1) Ouders zijn zich bewust van hun 

belangrijke rol bij de 
karakterontwikkeling van hun kind

2) Ze denken na over hun eigen welzijn
3) Ze weten hoe ze hun kinderen 

kunnen stimluleren om na te denken 
over hun welzijn 

WORKSHOP

WWW=Welzijn
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Activiteiten voortraject

Voorronde: 5 mei 2012

Finales: 16 & 18 mei 2012

Resultaten: 

• creatieve presentaties m.b.t. 
het thema

• actieve participatie 49
scholen

KAMPIOENEN

Declamatie:
(A) O.S. Hanna’slust & 

O.S. Flora 2

(B)  Nieuwe Christelijke school

Vertellen:
O.S. Hanna’slust

Rappen:
O.S. Hanna’slust

O.S. Flu 2

O.S. Balona

Tekenen:
O.S. Munderbuiten &

W.S.R. Ritfeldschool

Voorlezen:
Cluster Paramaribo Centrum
(A) O.S. Charlesburg
(B) Nieuwe Christelijke school

Cluster Paramaribo noord
(A) Blufpandschool
(B) Nassy Brouwerschool

Cluster Marowijne/Flora
(A) J.H.N. Polanenschool
(B) J.H.N. Polanenschool

Cluster Paramaribo zuid
(A) O.S. Bolletrie hé
(B) O.S. Hockey 1 & 

O.S. Hanna’slust
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Aantal Medewerkers

van Stichting Projekten: 32

(organisaties/personen): 45
(bouw- en 

schoonmaakpersoneel): 56
van verschillende scholen en 

opleidingen: 258

vrijwilligers: 19

TOTAAL 
410 PERSONEN
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Geregisteerd Scholenbezoek

Peuters & 

Kleuters
Onder-

bouw

Boven-

bouw

Totaal

21 mei 1.266 1.789 2.033 5.088

22 mei 1.015 1.794 1.744 4.553

23 mei 1.214 1.829 1.769 4.812

24 mei 1.086 1.916 2.155 5.157

25 mei 1.280 1.731 1.950 4.961

Totaal 5.861 9.059 9.651 24.571

aantallen van de leerlingen in het ochtendprogramma.
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Geregistreerd Scholenbezoek

overzicht van deelname van de leerlingen (kleuters, 
onderbouw, bovenbouw) per dag van het scholenprogramma.
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Dagen Aantal
geregistreerd

Ma 21 mei – vrij 25 mei 769

Zat. 26 mei 216

Totaal: 985

± 17.000
Overige bezoekers
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Activiteiten op het festival

 Kleuters: 21
 Onderbouw: 33
 Bovenbouw: 36
 Massa: 12

 Voorlezen of zelf lezen

 Praten over lezen/ het gelezene

 Van lezen naar doen
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Activiteiten op het festival

Opening KBF 2012 Par’bo



Musical uit Apoera



KBF schrijfster v/h jaar



Aartie van IamGold!



Launch v/h lied 
‘Zit je lekker in vel!!’



Gasten van     
de Mythylschool





‘Ons Geld’ 

Uitgever: 
De Centrale Bank van Suriname



‘Laat me niet alleen’ 

Auteur:
KBF schrijfster
van het jaar!!

Indra Hu



‘Het speeltuinfeest’

Auteur:
Coby Pengel

Uitgever: Stichting Projekten



‘Miss Alida’

Auteur: 
Mariëlle Bekker



‘Draken en heksendrank’

Auteur: 
Marja Themen



‘Patrick & Bello’

Auteur:
Carla Rees

Uitgever: Stichting Projekten



‘Het kan je gebeuren’

Auteur: 
Orlando Emanuels

Uitgever: 
Stichting Projekten



‘Olize de zebrafant’

Met dank aan:
Yanka Dietvorst
Anouk Mattheeuwsen
Charlotte Meyvis
Kris Hendrickx

Uitgever: 
Stichting Projekten



Op weg naar 10 jaar
Nationale Stichting Kinderboekenfestival





Evaluatie resultaten

Ze geven o.a. aan…

o Hoe je het thema op verschillende wijze kan belichten.

o Hoe je creatieve vertelwijzen kan toepassen in de klas.

o Hoe je creatief kan zijn met de inrichting van de 
omgeving.

o Hoe je leerlingen kan stimuleren om zelf info te
zoeken en met elkaar te delen.

o Hoe je boeken meer kunt presenteren in de klas.

(boekenhoekje,  leerlingen vaker laten voorlezen).

o Dat woordspelletjes vaker toegepast moeten worden.

o Hoe je spelenderwijs algemene leerstof kan
overdragen.
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Enkele quotes uit de media

‘Het kinderboekenfestival is in de ogen van de ambassade een van 
de meest succesvolle culturele activiteiten die in Suriname worden 

georganiseerd voor de jeugd.’

Koninkrijk der Nederlanden

‘Wij waren enorm blij om als sponsor te kunnen optreden. 
En het KBF mag rekenen op onze blijvende ondersteuning, 

want het is een goede activiteit.’

Assuria

(Voor)lezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de 
ontwikkeling van elk kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert
onder meer de taal en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele

vaardigheden.

Vaco (boekhandelaar)

‘Er heerst een gezellige sfeer op het 
Kinderboekenfestival 2012, dat veel bezoekers trekt. 

Dit festival is een jaarlijks terugkerend evenement dat
voor veel scholen niet meer weg te denken is.’

Times of Suriname

‘Als man van het woord is het een verrukking
om kinderen met stapels boeken te zien lopen

of met open mond aan de lippen te zien hangen
van iemand die zit te lezen.’

Henry Carbière Falls (afkomstig uit colum)
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‘Het was leuk en leerrijk! Mensen
kunnen wat erover leren. Ikzelf ben
ook meer te weten gekomen over 

welzijn.’

Chamill
(*Archief jeugdjournaal 22-5-’12)



KBF reportages

Dagelijkse opname en reportages
Tv-uitzendingen gedurende het 

festival:

STVS – APINTIE – GARUDA - SKY

Bekijk ook de ingesloten dvd met 
rapportages van de ochtend- en 

middagprogramma’s
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Sur inaamse Overheid

Studenten van CPI ,  ACI ,  ONS e .a

Sur inaams bedr i j fs leven

Kamer van Koophandel en  Fabr ieken

De Neder landse Ambassade

Medewerkers van St icht ing Projekten

Vr i jwi l l igers



Contact

Wilt u meer weten over het 
Kinderboekenfestival, de resultaten of op 

welke wijze u kunt ondersteunen?

Neem gerust contact met ons op.

Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname

Dr. Sophie Redmondstraat 172

T: (597)477713/ 472072

www.kbf.sr.org

F: 424597



Bedankt en TOT ZIENS!


