
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een delegatie van
Chinese ondernemers op Cura-
çao heeft onlangs met het mi-

nisterie van Economische Ont-
wikkeling afgesproken zich aan
de hier geldende regels te hou-
den om hun nering te drijven.
Tijdens de ontmoeting zijn de
openingstijden voor de winkels
besproken. 

Ook heeft het ministerie het
gesprek benut om aan te geven
dat winkeliers slechts die pro-
ducten mogen verkopen waar zij
toestemming voor hebben. 

Beide partijen verklaarden na
afloop van het onderhoud tevre-
den te zijn met het resultaat. De
lokale economie is volgens de
Chinese ondernemers en MEO
gebaat bij transparante econo-
mische activiteiten waarbij de re-
gels worden nageleefd.

Bij 2.078 leerlingen van groep
8 van het funderend onderwijs
(fo) wordt de eindtoets afgeno-
men waarna bepaald wordt of zij
kunnen doorstromen naar het
voorbereidend secundair be-
roeps onderwijs (vsbo), het ho-
ger algemeen voortgezet onder-
wijs (havo) of het arbeidsgericht
onderwijs (ago), ook wel praktij-
konderwijs genoemd. Het gaat
om bijna 100 leerlingen minder
dan vorig jaar (2.170). Dit jaar
zullen 57 scholen, waarvan 95
klassen, deelnemen aan de efo-
toets. Op 7 en 8 mei en vervol-
gens op 13, 14 en 15 mei.

De toets bestaat uit drie delen:
Papiaments (spelling, woorden-
schat en begrijpend lezen),
Nederlands (idem) en Reke-
nen/Wiskunde (vaardigheden
en bewerkingen, meten, geld,
tijd en geometrie en verhoudin-
gen, breuken, procenten en
kommagetallen). Voor alle
onderdelen wordt de meerkeu-
zevraagvorm gebruikt met vier
opties.

Wat gebruikte taal bij Reke-
nen betreft doet zich iets opmer-
kelijks voor. De scholen hebben
afhankelijk van de instructietaal
die zij hanteren de keuze om
hun leerlingen dit in het Neder-
lands of Papiaments te laten ma-
ken. Verreweg de meeste scho-
len hebben Papiaments als in-
structietaal. Toch maken van de
2.078 leerlingen er 1.929 de
toets rekening in het Nederlands
en slechts 149 in het Papia-
ments. Aldus het Expertisecen-
trum voor Toetsen & Examens
(ETE).

De resultaten van de eindtoets
fo worden op 9 juni aan de
schoolbesturen overhandigd.

Nadat vorig schooljaar het
sterke vermoeden bestond dat er
gefraudeerd was met de eind-
toetsen op een bepaalde school,
is dit jaar besloten in elk geval de

leerkrachten van de verschillen-
de groepen binnen een school
om te wisselen. 

De leerlingen krijgen dus niet
hun eigen leerkracht voor zich,
maar die van een parallelklas in
de school. Waren er voorheen
ook plannen om de enveloppen
op te halen op een centraal punt,
daar is om logistieke redenen
van afgestapt, zo legt directeur
Lisette van Lamoen-Garmers
van het Rooms Katholiek Cen-
traal Schoolbestuur, dat de
meeste scholen onder zich
heeft, uit. 

De procedures verlopen dus
precies als voorgaande jaren: de
schoolbesturen krijgen de hoe-
veelheid enveloppen uitgereikt
van het Expertisecentrum voor
Toetsontwikkeling en Examens
(ETE). De scholen moeten ver-
volgens het benodigde aantal en-
veloppen op een vastgesteld tijd-
stip ophalen bij het betreffende
schoolbestuur en daarna daar
weer terugbrengen. Daarbij
moet het aantal formulieren pre-
cies afgeteld worden, zowel bij
ophalen als bij inleveren. De en-
veloppen worden door de
schooldirecteur geopend en er
wordt een proces-verbaal opge-
maakt. 

De leerlingen krijgen een op
naam voorbedrukt antwoord-
blad met een eigen barcode. De
antwoordkeuze moeten de leer-
lingen met potlood invullen,
met een speciaal aangeleverd
potlood en gum. De antwoord-
bladen worden later digitaal ver-
werkt door ETE. Het ETE geeft
overigens geen advies uit over
het vervolgonderwijs. Dit ge-
beurt door de schoolbesturen.
Leerlingen met dyslexie- of een
slechtziendheidsverklaring mo-
gen 15 minuten langer doen over
de toets. 

Het totaal aantal leerlingen is
verspreid over zeven schoolbe-

sturen, inclusief de leerlingen
van de Schroederschool, Pepita
en Klein College. Onder het
RKCS vallen 1.119 leerlingen.
Voor het vak rekenen mogen
scholen kiezen deze af te nemen
in het Papiaments. Van La-
moen-Garmers legt uit dat het
om een beperkt aantal scholen
gaat dat hiervoor - Papiaments -
kiest. Morgen beginnen de leer-
lingen met Papiaments, de dag
erna ook. Volgende week op
woensdag, donderdag en vrijdag
krijgen de leerlingen om en om
Rekenen en Nederlands.
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De delegatie van Chinese ondernemers op bezoek bij het ministerie
van Economische Ontwikkeling. De Chinese ondernemers waren
door het bestuur van hun vereniging van zakenlieden vertegenwoor-
digd. FOTO MEO

Afspraken Chinese
ondernemers en MEO

Rekeningen
van UTS
weer op tijd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Klanten van UTS
zullen weer, zoals normaal, hun
rekeningen ontvangen. Het pro-
bleem, waardoor de rekeningen
van UTS veel later bij hun klan-
ten terechtkwamen, is volledig
opgelost, zo laat het telecombe-
drijf weten.

Het bedrijf had problemen
met de invoering van een nieuw
factureringsysteem. Hierdoor
kwamen de rekeningen te laat
bij klanten terecht. Het pro-
bleem is nu opgelost en daarom
zullen binnenkort de rekenin-
gen weer op tijd op de mat val-
len. 

Het telecombedrijf biedt haar
excuses aan voor het probleem,
dat al vanaf september vorig jaar
speelde. Maar tegelijkertijd be-
dankt het bedrijf haar klanten
omdat ze het geduld hebben ge-
had en hebben meegewerkt met
de overgang naar het nieuwe
systeem.

In de startblokken
voor de efo-toets
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eindtoets funderend onderwijs (efo-toets) op Curaçao gaat morgen
van start. Dit jaar is het voor de vijfde keer dat de eindtoets fo wordt afgenomen.

Dit is een van de nieuw ingevoerd methodes in het rooms-katholiek
onderwijs waarmee goede resultaten behaald worden. 
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