
Kleuterscholen
in ontwikkeling

Vrijwilligerswerk in Malawi – Nkhata Bay



Malawi – The warm heart of Africa
• vriendelijke en gastvrije bevolking

• Zuidoost-Afrika

• Buurlanden: Tanzania, Zambia & 
Mozambique

• Oppervlakte: 4x België

• Officiële landstalen zijn Engels en Chichewa

• HDI: 173 (van 188 landen)

• Meer dan 65% van de bevolking leeft onder 
de armoedegrens. ($1,25/dag)



Nkhata Bay
• Noorden van Malawi

• Tegen Malawimeer

• Toeristisch dorpje met meerdere expats

• 1u. van grote stad (Mzuzu) voor 
supermarkt & bankzaken

• Ong. 8u (met bus) van hoofdstad Lilongwe.



Onderwijs in Malawi

• Kleuteronderwijs:

 Geen aanbod van regering

 Geen officiële opleiding voor kleuterleerkrachten

 Kerken en lokale initiatiefnemers starten kleuterscholen

• Lager onderwijs

 Gratis vanuit regering

 Veel kinderen op school  klassen van 100 leerlingen

 Onvoldoende leerkrachten en materiaal

 Veel kinderen gaan niet naar school en moeten thuis helpen (vooral meisjes)

• Middelbaar en universitair onderwijs

 Betalend  niet voor iedereen weggelegd



Chimwemwe Malawi
• Belgisch-Nederlandse organisatie

• Gesticht in 2010 door Tine Dewilde (BE) en Rjimke Sipma (NL)

• Bouw van Arthur nursery school (2011)

 Voordien ong. 40 kleuters les in vleugel van kerk

 Vrijwillige leerkrachten zonder opleiding

 Gegroeid naar school met meer dan 100 kleuters

 Leerkrachten kregen opleiding

 Nu = voorbeeld voor andere scholen

• Ondersteuning scholen Heart Of Joy (2012)

 Opleiding leerkrachten

 Begeleiden om financieel zelfstandig te worden



Chimwemwe Malawi
• Leerkrachten opleiden aan de hand van syllabus

• Scholen voorzien van goed onderwijsmateriaal voor kleuters

• Lokale jonge vrouwen een bron van inkomsten geven:

 Meer zelfstandigheid  minder afhankelijk van echtgenoot

 Opbouwen van lokale economie

• Verhogen van kwaliteit van kleuteronderwijs

• Opvolging van scholen & begeleiden naar
zelfstandigheid



Syllabus – Little by little
• Ontwikkeld in samenwerking met lokale kleuterleerkrachten

• Visie van Belgisch/Nederlands kleuteronderwijs

 Actieve lessen: Al spelend leren

 Kinderen betrekken bij het leerproces

• Praktisch werkbaar voor niet opgeleide kleuterleerkrachten

 Vast dagelijkse routine (kinderen weten wat volgende is en krijgen besef van tijd)

 Lesvoorbereidingen voor het hele jaar zijn voorzien

• 3 versies (level 0, level 1 en level 2)

• 4 corners – klas word opgedeeld in 4 hoeken

 Dramatic and exploring area

 Reading and art area

 Learning area

 Building area



Dagroutine syllabus
• 8.00- 8.30: Circle time

 Bidden/Begin van de dag

 Herhaling van lesstof vorige dag

 Zingen

 Nieuwe lesstof

• 8.30-10.00: Rotating in Playing Areas

 Nieuwe lesstof inoefenen in de verschillende hoeken

• 10.00-10.20: Porridge

• 10.20-10.40: Break: free playing (outside)

• 10.40-11.00: Extra activity

 Verhaal vertellen

 Muziek

 Sport en spel



2015
Jochem in Malawi
• Vrijwilligerswerk in Malawi van mei t.e.m. juli

• Begin: Syllabus beter leren kennen door 
leerkrachten te volgen

 Zelf veel geleerd van leerkrachten Arthur Nursery
School

 Meehelpen in level 0 door tekort aan leerkrachten

• Midden: opleiding nieuwe leerkrachten Heart Of Joy

 Gezamenlijke opleiding voor 6 leerkrachten

 Ervaring opdoen voor klas met bijsturing

 toewijzing van eigen klas

 Verdere opvolging

• Einde: evaluatie nieuwe leerkrachten Heart Of Joy



2017
Jochem in Malawi
• Vrijwilligerswerk in Malawi vanaf januari

• Opvolgen kleuterscholen en
meer zelfstandig maken

• Begeleiden mogelijke vrijwilligers van NL en BE

• Syllabus verspreiden naar andere
kleuterscholen in ontwikkeling

 Bezoeken kerkgemeenschappen en lokale initiatieven

 Syllabus uitleggen en opleiden leerkrachten

 Opvolging van leerkrachten en scholen

• Verdere toekomst: nieuwe kleuterschool bouwen



Interesse in Syllabus?
• €35 voor een set van 2 boeken + €9,50 verzendkosten

• Opbrengst gaat naar Chimwemwe Malawi

• rjimkesipma@gmail.com



Bedankt voor jullie interesse


