
PASS nieuwsbrief 2 – Januari 2020, 

Woensdag 16 januari 2020 begon de Prince Albert Skills School aan het 4e schooljaar in zijn 

bestaan, hoog tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief. 

2019 afsluiten met een goede noot, dat wouden we doen met een geslaagde schooluitstap. 

De Skills School is niet zomaar een school waar het schoolbestuur beslist en waar de 

leerlingen moeten luisteren. Bij elke school- en lesactiviteit wordt de mening van de 

leerlingen gevraagd. Eind november was het al heel warm, de eerste suggesties waren dus 

zeker niet verrassend, op de schooluitstap moest en zou er gezwommen worden. Ook waren 

er heel wat studenten die graag eens een safari wouden doen, of op zijn minst de dieren 

waar iedereen voor naar Zuid-Afrika komt eens in het echt zien. Na wat rond bellen en 

mailen kwamen we terecht bij Wildlife ranch in Oudtshoorn, een ZOO die onze school gratis 

toegang wou verlenen. Dankzij de ideeën van de leerlingen en de steun van de gemeente en 

de dierentuin reden we eerst een goede 100 km richting Oudtshoorn om Wildlife ranch te 

bezoeken. In het terugrijden stopten we aan de watervallen in de ‘Meiringspoort’ waar de 

jongens hun laatste klassikale duik van het schooljaar konden nemen. De dag afsluiten 

deden we met een primeur, voor het eerst in het 3 jarig bestaan kregen onze brave 

studenten een rapport mee naar huis. Iedereen geslaagd, iedereen tevreden!  

Wat al een tijdje in de lucht hing gebeurde dan ook in begin december vorig jaar, de 

oprichtster van de Skills School Hélène Smit verhuisde definitief. De werking van de school 

blijft net hetzelfde, alleen heten de schoolbestuurders nu Sien Bolsens en Roel Noens. We 

helpen allemaal om de school en de leerlingen elke dag beter te maken. Elke vrijdag belt 

Hélène met de jongeren in de school om te vragen hoe het met hun gaat en hoe de week 

was, er wordt altijd mooi en beleefd geantwoord en ook gevraagd hoe het met de voormalige 

directrice gaat maar er is één opvallende vraag die altijd terug komt ‘Tannie kan ons 

asseblief weer die bakkie by die skool kry?’ (Mevrouw, kunnen we alstublieft de pick-up terug  

in de school krijgen?). Jammer genoeg nam Hélène de pick-up die de school kon gebruiken 

voor buitenschoolse activiteiten zoals zwemmen, afval rapen, de bib bezoeken mee naar 

haar nieuwe thuis. Hierdoor moet er nu veel meer gewandeld worden, waar het nodige 

tijdverlies mee gepaard gaat of kunnen er sommige activiteiten niet doorgaan. Daarom is de 

school wanhopig op zoek naar een nieuw vervoermiddel, maar vanwege onze financiële 

beperking is dit niet zo’n éénvoudige opdracht.   

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de persoonlijke doelen die we voor de 

leerlingen in de PASS probeerden op te stellen. Elke leerling in de school zit op een ander 

niveau en door persoonlijke doelen kunnen ze sneller vooruitgang boeken. Daarom hebben 

we dit schooljaar wat veranderingen aangebracht in het weekverloop. Zowel de lerares als 

de leerlingen gaven aan dat er nood was aan meer structuur in de school en dat is de reden 

waarom we een lessenrooster hebben ontworpen. In de lessenrooster staat de ontwikkeling 

van onze leerlingen centraal, 2x per dag krijgen ze de mogelijkheid om aan de doelen, die ze 

allemaal op papier mee kregen, te werken. Ook geeft Rodine, de lerares, elke dag een les 

Afrikaans, Engels of wiskunde, komt er een vrijwilligster en wordt er een buitenschoolse 

activiteit gedaan. Omdat het niet meer haalbaar was om op zo een uitgebreide manier te 

differentiëren in 1 klaslokaal werd er besloten om aan de school een afdak te bouwen. Na de 

eerste week kunnen we al vaststellen dat dit een grote meerwaarde is. De groep kan 

opgesplitst worden en iedereen kan in alle rust werken. De jongens geven aan dat ze graag 

naar school komen, dat ze meer leren en dat ze heel blij zijn om zo hard ondersteund te 

worden. Dat het goed gaat in de school kunnen we niet alleen afleiden uit de feedback die 

we krijgen, ook is in tegenstelling met vorige jaren elke dag bijna iedereen aanwezig.  

 



Een schoolbord met daarop 6 schoolregels, daarachter de punten die je kunt verdienen als je 

de regel respecteert en de punten die je kwijt raakt als de regel wordt verbroken. Een grote 

tabel op het bord met alle namen en de verdiende punten. Dit was tot voorheen zowel het 

schoolreglement en het puntensysteem in de school. Jongeren die slechte punten wegvegen 

en goede punten bijzetten, wie zou het niet doen? Rodine had geen computer ter 

beschikking, daarom namen wij uit België een ‘schootrekenaar’ mee die ze nu kan gebruiken 

voor lesvoorbereidingen, rapporten,… . Om haar te helpen ontwierpen we een Excel, hierin 

kan ze dagelijks de aanwezigheden en de punten invullen en dit wordt automatisch in een 

rapport verwerkt. Op één van onze vergaderingen schreven we ook alle waarden en normen 

neer waar we belang aan hechten in de school. Hieruit kon het eerste Prince Albert Skills 

School schoolreglement opgemaakt worden. Om de ouders meer bij de school te betrekken 

wordt er regelmatig een ouderavond georganiseerd. Op het eerste oudercontact van het 

schooljaar werd het schoolreglement toegelicht, hierin staan niet alleen de schoolregels, ook 

staat er bijvoorbeeld in uitgelegd hoe een schoolweek er uitziet, de verschillende vakantie 

dagen staan er in en ook de afwezigheidsbriefjes staan achteraan in het boekje. 

 

 



We willen vermijden dat de school na het vertrek van Sien en Roel in een zwart gat valt. 

Daarom hebben we onlangs een vacature opgesteld, in deze vacature staat neergeschreven 

welke kwaliteiten je nodig hebt om deze job over te nemen. We willen zo snel mogelijk 

iemand vinden. Op deze manier hebben we de nodige tijd om onze nieuwe werkkracht op te 

leiden tot een volleerde schoolbestuurder.  

Afsluiten doen we het liefst met goed nieuws, en dat is ook deze keer weer mogelijk. De vele 

publiciteit die we rond de school proberen te maken begint zijn vruchten af te werpen. Er 

bieden zich regelmatig nieuwe sponsors en vrijwilligers aan die interesse tonen in het 

project, ook pikten afgelopen maanden twee filmploegen het Skills School project op. Zij 

zagen op Facebook de filmpjes van de school verschijnen en namen daarom contact op met 

de school. We zijn heel blij dat we zo veel ondersteuning krijgen. Zondag 2 januari komen er 

10 Belgische studenten toe in Prince Albert, 2 van hen zijn gemotiveerde studenten 

hout/techniek. Zij zullen de komende maanden ons team versterken, we kijken alvast enorm 

uit naar hun komst en motivatie. 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=KhHC2u2aHWM 

 

Samen proberen we iedereen een betere toekomst te geven. 

Bedankt voor uw steun, 

De Prince Albert Skills School 

 

U kan ons ook steunen door een bedrag te storten op de rekening van de school:  

BE27 0689 0875 8873 

https://www.youtube.com/watch?v=KhHC2u2aHWM

