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Nieuwsbrief #4
2010: een nieuw jaar, nieuwe leerlingen, nieuwe plannen!
Nu de feestdagen weer achter de rug zijn, wordt er in Recife hard gewerkt aan de voorbereidingen voor
een nieuw schooljaar. In oktober is de selectieprocedure voor een nieuwe lichting leerlingen van start
gegaan en momenteel wordt er hard gewerkt aan de laatste selectie. De deelname aan de selectietoets
was hoog: de tweehonderd plaatsen waren snel vergeven. Zestig van de beste leerlingen worden
uitgenodigd voor een gesprek en van hen gaan er 45 door naar het eerste jaar. Voor hen wordt 2010 een
jaar van hard studeren. Aan hun motivatie zal het niet liggen.
En natuurlijk volgt de eerste lichting ook dit jaar bijlessen. Voor hen wordt dit ook een jaar van hard
studeren want in 2010 zullen ze deelnemen aan het vestibular. Drie hebben hun status van leerling
inmiddels omgeruild voor die van student. Daar zijn we apetrots op.
In deze nieuwsbrief lees je het verslag van Sanders reis naar Recife in augustus. Toen werden de
voorbereidingen al getroffen en de plannen voor het nieuwe schooljaar afgestemd met de partners ter
plekke.
In 2010 hopen we je ook te ontmoeten op een van onze activiteiten. Binnenkort plannen we bijvoorbeeld
een datum voor een vrienden van Equal Education-dag. Hou de website en je mail goed in de gaten voor
meer nieuws uit Brazilië en uit Nederland.
We wensen je een heel inspirerend en succesvol nieuw jaar toe!
Bestuur Equal Education

Sander, Viola, Vincent, Jan en Karla

P.S. Koop eens een boek via Youbedo.nl! Die zorgen ervoor dat een deel van het aankoopbedrag
naar een goed doel van jouw keuze gaat. Keuze? Equal Education natuurlijk!

Plannen voor een nieuw schooljaar!
In augustus reisde Sander af naar Recife om met de projectmedewerker en Contato (de bijlesschool)
voorbereidingen te treffen voor een nieuw schooljaar. Joao Carlos, Sanders derde gastvader uit de tijd dat
hij in Recife woonde en een van zijn vaste verblijfsadressen, heeft besloten om zich meer met de stichting
te bemoeien. Hij heeft als consultant voor de overheid gewerkt en met zijn ervaring is hij een welkome
kracht. Tijdens Sanders reis vergezelde hij hem op een aantal belangrijke meetings. Joao is bereid om op
vrijwillige basis problemen op te lossen of Equal Education waar mogelijk te representeren.
In een week tijd konden alle plannen voor 2010 op rol worden gezet. Een verslag van de plannen.

In de krant!
Op maandag beginnen we de dag met een gesprek met een journalist van de belangrijkste krant in Recife:
de Jornal de Commercio. Samen met Joao had ik van tevoren een mediastrategie bedacht die ons zou
moeten helpen om genoeg leerlingen aan de start van het volgend jaar te krijgen en bekendheid te
verwerven onder de bedrijven hier. Tijdens het gesprek met de journalist in Recife ontstaat de gedachte om
in augustus een artikel te publiceren over Equal Education en de voortgang tot nu toe. Dat is ook gebeurd:
in de krant wordt een oproep geplaatst aan nieuwe leerlingen. En ook wordt vermeld dat Equal Education
op termijn een volledig Braziliaans project moet gaan worden dat gedragen wordt door Braziliaanse
donateurs, bedrijven en instellingen.
Half september verschijnt er opnieuw een melding en wordt bovendien een interview geplaatst met de twee
leerlingen die het Vestibular al gehaald hebben. Na de test (op 17 en 18 oktober) blijft de krant de nieuwe
klas volgen.

‘Onze’ leerlingen
Dinsdags staat er een gesprek met acht van ‘onze’ leerlingen op het programma. Ze vertellen me over hun
ervaringen, hun verwachtingen en ze geven aan wat verbeterpunten zijn. In dit tweede jaar draaien ze mee
in het reguliere programma en vormen ze geen aparte klas meer. De leerlingen zijn er stuk voor stuk van
overtuigd dat ze het vestibular gaan halen. Dat is goed om te horen, hoewel Michelle, onze nieuwe
projectmedewerker er nog niet zo veel vertrouwen in heeft. Het is een van haar taken om de jongeren te
volgen, te motiveren en ze te wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Stom t-shirt
De leerlingen vertellen waar verbeterpunten liggen. Zoals het vakkenaanbod: niet alle vakken die ze nodig
hebben voor het vestibular worden tijdens het eerste jaar aangeboden en daar hebben ze nu last van. Het
programma dreigt nu wel zwaar te worden. Sommigen geven aan dat het eerste jaar wel wat moeilijker had
gemogen, maar ik spreek hier met de beste leerlingen en het programma zwaarder maken zou betekenen
dat het voor het merendeel toch te moeilijk gaat worden.
Wat al een enorme verbetering is is dat de lessen niet meer 's avonds zijn. Vanuit het oogpunt van zowel
leerling als leraar is het stukken beter dat er nu alleen 's ochtends en ’s middags les kan worden gevolgd en
gegeven. En ze zijn allemaal erg blij dat ze niet meer dat ´stomme t-shirt’ aanhoeven. De rotary ter plekke
had hen een t-shirt gegeven dat ze tijdens de lessen moesten dragen. Een beetje een rare eis en wij zijn er
ook blij om dat ze niet meer zo herkenbaar rondlopen. Het stigmatiseert toch wel een beetje.

Nieuwe projectmedewerker
’s Middags spreek ik uitgebreid met Michelle. Zij heeft onlangs de rol van Daniela overgenomen. Ze was al
eerder betrokken bij het werk van Daniela en kon het stokje zo overnemen. Michelle heeft al een lijst met
namen van de leerlingen en na onze meeting maakte ze gelijk een kort gespreksverslag. Een vliegende
start! Michelle vertelt me dat de Rotary nog steeds betrokken is bij de leerlingen die zij sponsoren. Zo
hebben ze veel eten geregeld voor de leerlingen, een aantal bustickets betaald en bovendien een aantal
excursies gezorgd. En dat niet alleen voor ´hun´ kinderen maar voor alle kinderen uit het project. Verder
denken we samen na over de selectie van volgend jaar. Dat bespreken we deze week verder met de directie
van Contato.

Gratis cursus Engels
Deze week ga ik ook meer focus leggen op bedrijfscontacten hier, wellicht samen met Joao. Helaas kan
Joao vanmiddag niet mee naar een meeting met het Nederlandse handelshuis hier. ´s Avonds heb ik nog
een gesprek op een Engelse school. Om te zorgen dat Michelle ons ook in het Engels te woord kan staan
heb ik via vrienden geregeld dat zij gratis een cursus Engels kan volgen. De Engelse school zegt ook toe een
gratis beurs aan te bieden aan de leerlingen die in 2010 het beste presteren in Engels!
Ik sluit de week af met een overleg met Joao, Michelle en de directeur van Contato. Contracten gladstrijken
en vervolgens de plannen voor het volgende jaar opzetten.

Voldaan en vol vertrouwen
Na een week Recife kom ik met een voldaan gevoel thuis in Amsterdam. Het gevoel is goed, we hebben
elkaar weer even in de ogen kunnen kijken en de neuzen staan dezelfde kant op. We hebben het eerste jaar
kunnen evalueren en met die kennis gaan we vol vertrouwen een tweede groep leerlingen klaarstomen voor
een universitaire studie. Er is werk aan de winkel!

De selectieprocedure
De selectietest is op 17 en 18 oktober afgenomen bij 200 leerlingen. Het interview in de krant bleek al gauw
vruchten af te werpen want veel scholen wisten Contato te vinden en het aantal deelnameplaatsen was al
gauw gevuld. De test duurde drie uur en bestond uit de onderdelen kennis, logica en het schrijven van een
essay. Dat laatste is een belangrijk onderdeel van het vestibular. De test is samengesteld door de docenten
van Contato en voorgelegd aan het bestuur en aan Joao.
Van de 200 deelnemers zijn we nu bezig met de selectie van de 60 beste leerlingen. Die worden
uitgenoeidigd voor een motivatiegesprek. Na deze gespreksronde worden er 45 leerlingen geselecteerd; zij
gaan door naar het eerste jaar. De andere vijftien blijven wel op een reservelijst staan, zodat bij eventuele
uitval van andere leerlingen alsnog iemand anders een kans kan krijgen.

Leerlingen in the picture

Contactgegevens

Koop een boek, steun Equal Education
Boeken kopen kun je sinds kort combineren met een gift aan Equal Education. Op YouBeDo.nl bestel je boeken
en draag je tegelijkertijd een deel van het aankoopbedrag af aan een goed doel van je eigen keuze. Dat is dus
twee vliegen in één klap. In de lijst met goede doelen kun je Equal Education vinden. Wat heb je nog in de
boekhandel te zoeken?

Contactgegevens
Stichting Equal Education
Utrechtsedwarsstraat 114 HS
1017 WJ Amsterdam
Giro 53 17 222
info@equaleducation.nl
www.equaleducation.nl
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