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Grassroots Curaçao

Het gebruiken van ICT in het dagelijks onderwijs, dat is wat Grassroots Curaçao wil beogen. 

GrassRoots Curaçao Foundation biedt leerkrachten de mogelijkheid om op laagdrem-

pelige wijze onderwijsprojecten met ICT te starten samen met leerlingen en/of collega’s. 

Solirenne Henriëtta van één van de pilotscholen in het funderend onderwijs vertelt.

Grassroots gaat als 
de brandweer!

Ook funderend onderwijs op Curaçao
aan de slag met ICT 

lijk. Toch slagen zij erin om de school 

een veilige en vertrouwde omgeving 

te laten zijn voor de kinderen. En ze 

 brengen de  leerlingen in contact met 

ICT en  computers. De ouders zijn 

 zonder  uitzondering laag opgeleid 

en bij bijna geen enkel kind staat 

er een computer thuis. Maar kennis 

van de computer en computervaardig

heden zijn nood zakelijk straks: in het 

voort gezet  onderwijs en om later mee 

te kunnen doen in het arbeidsproces.

APS ITdiensten is in september 

2010 toegetreden tot de Grassroots 

Curaçao Foundation. Deze organisatie, 

waar ook SLBdiensten deel van uit

maakt, zet zich in voor ICT binnen 

het onderwijs op Curaçao. Grassroots 

is een  benaming voor kleinschalige, 

 particuliere initia tieven op het 

gebied van wonen, werk, milieu en 

onderwijs. Vorig jaar speelde het 

 project zich nog voornamelijk af 

in het voortgezet onderwijs, maar 

 dankzij de participatie van APS IT 

diensten, is Grassroots ook beschik

baar geworden voor het funderend 

onder wijs (primair onderwijs). De 

 aanpak en werkwijze van Grassroots 

Curaçao zijn heel nuchter en concreet. 

Grassroots wil juist leerkrachten de 

mogelijkheid bieden om samen met 

hun leerlingen op een laagdrempelige 

manier een  ICTproject te starten. 

Ingewikkelde  projectplannen zijn 

niet nodig.

Wat ’n motivatie
De school is voortvarend aan de slag 

gegaan met de nieuwe ICTmiddelen. 

Het eerste project op Kolegio Dodo 

Palm is inmiddels afgerond. Leer

lingen van groep 8 gingen een kijkje 

nemen bij de brandweer, gewapend 

met  fotocamera, videorecorder en 

 voice recorder. Ze interviewden 

brandweer lieden en maakten met 

het materiaal een PowerPoint

presentatie. Dat ging natuurlijk niet 

vanzelf, maar dankzij de hulp van de 

ICTcoördinatoren op school kwamen 

ze toch een heel eind en leerden ze 

vooral de apparatuur bedienen en 

 raakten ermee vertrouwd. Dat is ook 

in lijn met de filosofie van Grassroots: 

leerlingen kunnen samenwerken 

met leerkrachten aan een inhoudelijk 

project. Zoals bij alle  projecten, bleken 

ook dit keer de leer lingen en leer

krachten sterk gemotiveerd.

Kolegio Dodo Palm heeft inmiddels 

een ICTambassadeur benoemd, en 

men is bezig met het uitstippelen 

van een ICTleerlijn zodat het ICT

onderwijs structureel kan worden 

 opgezet en een vaste plek kan krijgen 

in het onderwijs.

Dit schooljaar starten ook andere 

scholen in het funderend onder

wijs en speciaal onderwijs met 

Grassrootsprojecten.  ❙❙

Meer informatie:

www.grassrootscuracao.com

Kolegio Dodo Palm is een basis

school in Willemstad, Curaçao. De 

school ligt in een wijk waar de sociale 

problemen groot zijn. De leerkrachten 

zijn enthousiast en onvermoeibaar, 

maar de omstandigheden waaronder 

ze moeten werken zijn niet gemakke

‘Leerkrachten de 
mogelijkheid 
bieden om op een 
laagdrempelige 
manier een ICT-
project te starten.’


