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Terugblik: 
Welec heeft er nu vier volledige schooljaren op zitten. 

Het gemiddelde leerlingen aantal was 400. Het verloop 

was vrij groot (normaal in Ghana) door verhuizingen of 

overplaatsing naar een goedkopere (openbare) school. In 

het laatste geval bleken onze ex-leerlingen steeds tot de 

besten van de nieuwe school te horen, gevolg van ons 

goede onderwijs. Ook is Welec de enige school in de 

wijde omgeving, waar uitsluitend Engels wordt gespro-

ken. Dat geeft de kinderen een enorme voorsprong. 

En Welec is de enige school in Wenchi met een internaat. 

Graduation Day: 

  
Ter afsluiting van het 

schooljaar werd 7 augustus 

de jaarlijkse Graduation Day 

georganiseerd, waarop de 

entree naar de Primary– en 

naar de Junior High school 

wordt gevierd. Deze dag is 

dé dag waarop de school 

zich aan de regio presenteert: 

heel belangrijk voor de naam 

van de school. Op het pro-

gramma (te) veel toespraken, 

zang en dans en de diploma 

uitreiking aan de graduates 

in plechtig kostuum. 

 

Zomerklassen Kids Palace: 
Op verzoek van een aantal ouders is deze maand besloten 

tot extra klassen in de zomervakantie in het Kids Palace. 

Zo’n 45 ouders waren bereid hiervoor extra te betalen, 

zodat de eerste twee weken van de zomervakantie op 

beperkte schaal het onderwijs gewoon doorging. 

Ouders raken gewend aan het uitbesteden van hun peu-

ters. Ze kunnen ze in de zomer niet zomaar een maand 

over de (werk)vloer hebben want op de markt of in de 

winkel wordt gewerkt en niet steeds op ze gepast. 

Onstuimige groei van Kids Palace: 
Door de grote toeloop naar de voorschool (voor de 4 en 5 

jarigen) is alweer een nieuwe (laatste) verdieping op de 

vorig jaar gestarte nieuwbouw gezet, zodat weer twee 

klassen kunnen worden toegevoegd. Deze grote toeloop 

bedreigt wel de kwaliteit van deze vorm van onderwijs, 

door de te grote klassen. Er komt een wachtlijst. 

  
De eindexamens; toelating tot de Senior High School: 
In september worden pas de resultaten van de examens 

bekend. Te laat om nog in deze nieuwsbrief te melden. 

De tien kandidaten wachten hoopvol af. 
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