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Vanafprijs p.p. incl. luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen,

excl. andere toeslagen. Reizen tussen 5 jul. en 9 aug. 2014 met 

terugvlucht in aug. 2014. Onder voorbehoud van wijzigingen en 

beschikbaarheid. Vraag naar de voorwaarden. Op=op.

Ervaar het nieuwe vliegen
met de Boeing 787 Dreamliner 

Ga naar het Arkefly Sales Office, bel ons op +5999 7361100 of ga naar uw lokale travel agent

  ANG 1379∏Vlieg met de Dreamliner
naar Amsterdam al vanaf

p.p.

Grote belangstelling voor banendag politie

In de memorie van toelich-
ting (MvT) op de suppletoire be-
groting 2014 wordt door de rege-
ring uitgelegd hoe dit bedrag tot
stand gekomen is. De regering
geeft hiermee antwoord op kriti-
sche vragen, gesteld door de
Raad van Advies (RvA). 

Er zitten nu 18.000 kinderen
in het funderend onderwijs (fo)
en secundair onderwijs (so) en
er wordt uitgegaan van een lap-
top/device van ongeveer 235 dol-
lar per stuk. Dit komt in de eer-
ste 4 jaren neer op ongeveer 8
miljoen gulden. ,,Elk volgend
begrotingsjaar is er ongeveer 1
miljoen gulden nodig voor de
aanvulling van nieuwe lap-
tops/devices voor nieuwe leer-
lingen”, aldus de regering. 

Het verstrekken van de lap-
tops gebeurt niet in één keer
maar verspreid over 4 jaar. 
Na 4 jaar heeft ieder kind een
‘Learning Tool’. Na de eerste 4
jaar worden voor de ongeveer
3.000 ‘instromers’ elk jaar nieu-

we laptops/devices gekocht. In
de memorie van toelichting
geeft de regering er blijk van
zich bewust te zijn van de geva-
ren die schuilen in het project
waar het gaat om het gebruik
van de computers. Aangegeven
wordt dat er vooral lering getrok-
ken moet worden uit de ervaring
met verschillende pilot-projec-
ten op Curaçao zelf zoals de
iPad-klas op de International
School, een Windows Tablet-
klas op een Nederlandstalige
school en de OLPC-laptopklas
op de Prins Bernhard School.
Ook zijn er buitenlandse OLPC-
projecten waarvan geleerd kan
worden. Het gaat hier dan om de
vraag of de kinderen de compu-
ters mee naar huis mogen ne-
men, hoe er met het materiaal
wordt omgegaan en de regelin-
gen rond reparatie van de appa-
ratuur. 

25 Scholen voorrang

In het buitenland doen al vele scholen mee aan het OLPC-project.
Curaçao kan van de uitvoering aldaar leren. 
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19,5 Miljoen
voor laptop-
project
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het One Laptop Per Child-project
(OLPC) is 19,5 miljoen gulden op de onderwijsbegroting
uitgetrokken. 

Groot was de belangstelling afgelopen zaterdag tij-
dens de banendag van de politie die op het terrein
van het politiebureau te Rio Canario werd gehouden.
Veel jongeren kwamen op de bijeenkomst af en leken
interesse te hebben in een toekomstige baan binnen
het politiekorps van Curaçao. In de straat zag het
zwart van de auto’s en al snel moest men, wegens de
drukte, een eind verderop parkeren om vervolgens
naar het politiebureau te lopen. Er werden verschil-
lende workshops gehouden, lezingen en demonstra-
ties gegeven. Geïnteresseerden konden folders met
meer informatie meenemen. Minister Nelson
Navarro van Justitie kondigde vorige week al aan dat
de politieschool op Curaçao weer gaat beginnen. De
minister sprak de hoop uit in juli de eerste klas te
kunnen ontvangen.                       FOTO’S JEU OLIMPIO


