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Eindexamens

Transport perikelen

Pas in september j.l. kwam, zoals gebruikelijk, de uitslag:
Net zoals vorig jaar is iedereen geslaagd! We hopen vurig
dat het de komende jaren net zo goed blijft gaan. Aan de
inzet van de docenten zal het niet liggen.
Er hebben 23 leerlingen meegedaan, en inmiddels hebben
ze allemaal een plek gevonden voor het vervolgonderwijs.
Ze moeten dan wel naar een grotere stad; in Wenchi zijn
geen goede scholen voor voortgezet onderwijs.
Computers:
Vanwege de aanhoudende problemen met het busvervoer
van de kinderen is besloten per 1 januari een “transportmanager” aan te stellen. Die moet er op toezien dat het
nodige onderhoud van de twee eigen bussen tijdig wordt
uitgevoerd en dat de opstapplaatsen goed over de routes
verdeeld zijn. Bij sommige haltes komen teveel, bij andere
weer te weinig kinderen. Ieder trimester moet dat opnieuw
bekeken worden op grond van de woonplaats-administratie
die nu goed loopt.
We hadden nog maar zes werkende PC’s. Nu zijn er tien
tweedehandse bijgekocht. Maar 16 is nog steeds te weinig
dus nogmaals: Oude desk– en laptops gevraagd*
De PTA vergadering van 10 November

In deze ouders – docenten vergadering (3 x per jaar) zijn
o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
 “Teachers motivation”:geld inzamelen voor de docenten.
Goede docenten zijn belangrijk, en om ze voor de school te
behouden doneren ouders geld om de salarissen wat op te
krikken. Wel hebben de docenten gratis vervoer van en
naar school, ontbijt en lunch maar met hun loon van 80 à
100 euro per maand mag dat ook wel.
 Boekenlijst. De ouders krijgen een toelichting op de boeken die ze straks voor hun kinderen moeten aanschaffen.
Soms mogen ze kiezen (als er iets te kiezen valt).
 Eindexamenresultaten: ouders willen graag horen hoe
goed hun kinderen zijn geweest. Engels, wiskunde en
science worden het belangrijkst gevonden en uitgebreid
besproken. Deze resultaten zijn erg belangrijk voor de
beeldvorming van de school in de stad.
*Computers? Bel 020-4611727 of mail Patrick: parken45@gmail.com

Naaimachines: Een half jaar geleden is door een onzer
sponsors een oude elektrische naaimachine gedoneerd. Die
hebben we voor €30 laten reviseren ten behoeve van het
Kids Palace, ons kinderdagverblijf.
Deze machine wordt gebruikt voor het herstellen van de
schooluniformpjes van de kleintjes. Er is een vaste naaister
aangesteld die de vele kleerscheuren van de 300 kleuters te
lijf moet. We willen onze school graag uitbreiden met een
naaiklas zodat mensen hier hun brood mee kunnen gaan
verdienen dan wel voor de eigen familie het gewone
herstelwerk kunnen doen. Dit zou het begin kunnen zijn
van meer beroepsgerichte opleidingen binnen het brede
Western Link Educational Complex (WELEC)
Wie thuis nog een ongebruikte naaimachine heeft staan,
Oude naaimachines gevraagd!*

Klaar terwijl u wacht
*Naaimachines? Bel 020-4611727 of mail Patrick: parken45@gmail.com

