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Van de redactie
Beste mensen,
Het Boliviaanse schooljaar zit er al weer bijna op. Dit
betekent dat het tijd is voor de eindpresentaties op de
scholen, waar de kinderen uitleggen wat ze allemaal
geleerd hebben van ons programa. Deze keer een
speciale bijdrage van Hanna Pak die ons als jurylid
ondersteund heeft bij de evaluatiebezoeken aan de
verschillende scholen.
Op zondag 25 november organiseert Stichting NME
Mundial een bijeenkomst in Utrecht waarbij
vrijwilligers vertellen over hun ervaringen uit Bolivia.
Ook worden de plannen voor 2013 gepresenteerd.

Foto van de maand
Het afgelopen semester zijn er naast groenten voor het
eerst ook bloemen ingezaaid. De kinderen zijn dol op de
zonnebloemen! Het is voor hen een extra stimulans om de
tuin goed te verzorgen. Daarnaast trekken de bloemen
nuttige insecten aan bij het bestrijden van plagen.

Aanmelden kan door een email te sturen naar
arjen.crince@nmemundial.org.

Eind oktober organiseren alle scholen die in 2012 hebben
meegedaan aan het schooltuinenproject een informatiemarkt, waar de kinderen laten zien wat ze het afgelopen
jaar hebben geleerd over de schooltuin. Aangezien deze
markt meetelt in het eindresultaat van de wedstrijd tussen
de vier deelnemende scholen is er telkens een heuse jury
van NME Mundial aanwezig. Het is dus ook in het belang
van de scholen dat de leerlingen hun beste beentje voor
zetten!

Als jurylid valt het nog niet mee om een goede beoordeling
te geven, want iedere school heeft z’n plus- en minpunten.
De ene school blinkt uit in de aankleding van de kraampjes
met lesposters, maquettes, groenten, verse mest en
verschillende grondsoorten, terwijl de andere school
inhoudelijk net wat beter is. Daarnaast is het natuurlijk leuk
om als jury allerlei zelfgemaakte presentjes en lekkere
hapjes te krijgen, maar hoe zwaar telt dat uiteindelijk in het
eindoordeel?

Op elke informatiemarkt worden de 10 basisthema’s uit het
lesprogramma van NME Mundial behandeld, zoals zaaien,
water geven, plaagbestrijding, oogsten en gezonde
voeding. De kinderen staan in kraampjes en zeggen keurig
de informatie op die bij hun thema hoort. Een enkeling is zo
zenuwachtig dat hij/zij de tekst compleet vergeet en
hulpzoekend naar de leerkracht kijkt, maar bij de meeste
leerlingen komt alles er vloeiend uit. Nadat alle leerlingen
hun bijdrage hebben geleverd stelt de jury nog een aantal
vragen. Over het algemeen worden die goed beantwoord,
al moeten de leerlingen die het eerste semester zijn bezig
geweest met de schooltuin soms net wat langer nadenken
voordat ze antwoord geven.

Één school heeft het thema ‘gezonde voeding’ overigens
niet helemaal begrepen, want de jury krijgt cola, chips,
pindas en snoepjes. Dat levert uiteraard minpunten op! Een
ander aspect wat wordt meegenomen in het oordeel van
de jury is de betrokkenheid van de directeur, leraren en
ouders. Welke school de uiteindelijke winnaar van de
scholenwedstrijd is, wordt eind dit jaar bekend gemaakt.
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