
 

Verslag van werkzaamheden van Lidy Steeman bij Lusulu High en Primary School in 

juli 201 

 

Lusulu 30 juni t/m 1 augustus 2014 
  

In 2013 ben ik begonnen met mijn vrijwilligerswerk in Lusulu. 

Centraal stond 

 de opzet van een financieel informatiesysteem in excel (Student Payment File) om 

zicht te krijgen op de betalingen van studenten van Lusulu High (LHS) 

 het schrijven van een excel manual ter ondersteuning hiervan 

 het schrijven van instructies voor de Student Payment File 

  

In 2014 is hiermee doorgegaan en is in overleg met de Headmaster (HM) van LHS de 

aandacht meer gericht op implementatie en kennisoverdracht. 

Naast LHS is ook de Primary School (LPS) betrokken bij de activiteiten en zijn 2 

projectgroepjes samengesteld bestaande uit ieder 3 personen. 

  

T.b.v. de implementatie bij LHS is aangegeven dat automatisering organisatieverandering tot 

gevolg heeft, dat het infosysteem ingebed dient te worden in de organisatie en dat de 

verschillende verantwoordelijkheden helder dienen te zijn. 

Ter ondersteuning hiervan is een organogram van LHS en een stroomdiagram (flowchart) 

gemaakt (beiden m.b.v. Powerpoint) en zijn de instructies aangepast en uitgebreid. 

  

T.b.v. de kennisoverdracht is de excel manual aangepast tot een 2014-versie, is de in 2013 

ontworpen LHS-staff-/personnel-list i.o.m. de HM verder uitgebreid en is een LPS-personnel-

list gemaakt. 

De deelnemers van beide projectgroepjes hebben met behulp hiervan excel-training gekregen 

en hun eigen lijsten gemaakt. Ter ondersteuning van de lessen is gebruik gemaakt van de 

excel manual. 

Bijzondere bijkomstigheid was dat de deelnemers gebruik hebben kunnen maken van de 

laptops van het E-learning project (versie excel 2013!). 

De training van het LPS-projectgroepje vond plaats in de computerroom van LHS, vanwege 

de beschikbaarheid van elektriciteit op Lusulu High. 

  

Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn op verzoek van de HM afspraken gemaakt met de 

Heads en Deputy Heads of Departments om de behoefte aan administratieve ondersteuning te 

inventariseren. 

Dit was voor mij zeer interessant, omdat ik daardoor de diverse heads beter leerde kennen, 

hun kennis van excel e.d. kon peilen, het schoolsysteem beter leerde kennen etc. 

De resultaten van de inventarisatie zal ik apart op papier zetten, omdat deze een schat aan 

informatie over Lusulu High bevat. 

Het was de bedoeling om de uitkomsten van de inventarisatie te gebruiken voor excel-training 

aan de heads. Daar was echter door diverse omstandigheden geen tijd meer voor. 

  

N.a.v. de contacten en gesprekken met de diverse betrokkenen is aan de HM voorgesteld een 

projectgroepje te formeren van stafleden met al enige basiskennis van excel. Een dergelijke 

projectgroep kan dan als trekker fungeren voor kennisoverdracht aan anderen gedurende het 

schooljaar. 



Aan deze stafleden (enkele leidinggevenden en enkele heads of departement) zijn de 

diverse stukken overhandigd en toegelicht (Student Payment File, Organogram, Flowchart, 

Instructions, Excel manual) en in die zin te beschouwen als onderdeel van de implementatie. 

  

Om twee redenen is het resultaat van de werkzaamheden onder mijn verwachtingen gebleven. 

Omdat er aardig wat power failures waren (met name de laatste week), kon met behulp van de 

generator alleen in de computerroom gewerkt worden (en ook niet altijd). Daarnaast was het 

examen-tijd en hadden de docenten de reguliere laptops, waarvan er 1 ook door mij werd 

gebruikt, nodig voor de examens. 

Mooie bijkomstigheid was wel dat daardoor meer contacten buiten de school zijn gelegd dat 

resulteerde in muziek en dans i.s.m. een van de docenten, buiten eten bij het houtvuur, liedjes 

zingen met de buurtkinderen (nederlands, engels, zimbabwiaans) etc. 

Al met al was mijn verblijf in Lusulu weer een verrijkende ervaring, waar ik met plezier en 

dankbaarheid aan terug denk. 

  

  
Lidy Steeman 
Rotterdam, januari 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Onderwerp: Samenvatting inventarisatie LHS-Departments (concept) 

 

Inleiding 
Onderstaande is een samenvatting van de gesprekken die medio 2014 zijn gevoerd met 

diverse Heads en Deputy Heads van de Departments van Lusulu High School (LHS). 

Doel van de inventarisatie was om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteunende 

administraties t.b.v. de leidinggevenden van de Departments en hoe 'educational records' 

geregistreerd kunnen worden. 

N.a.v. de gesprekken zijn enkele concept-spreadsheet ontworpen (niet in onderstaande 

opgenomen). 

  

 

Algemene info LHS 
Lessen 

07.15 - 10.00 

10.25 - 13.20 

14.00 - 15.30 

Afternoon activities (sports e.d.). 

  

Aantal leerlingen in 2014: 644 

Kleinste klas: 5e met 10 leerlingen (mogelijke pilot voor Student Paymens File). 

De 6e klas heeft 25 leerlingen. 

  

Kosten studenten: 45 $ per schoolperiod, 

60 $ voor boarders 

  

 

Department of Sports 
(Physical Education & Sports) 

 

Supervisors: 

- Mkonto Temba (Head) 

- Moyo Preacher (Deputy) 

Trainers (coaches): all teachers 

  

Facilities, disciplines, training programs: 

- Football Pitch 

- Athletic Track (improvised) 

- Netball (meisjes) 

- Handball 

- Volleyball 

(Wishes: tennis, cricket, basketball) 

  

Sports is an afternoon activity (after school, after lunch): 14.00 - 16.00 

1st schoolperiod: athletics (rainy season) 

2nd schoolperiod: ballgames (winter) 

  

Administrative support needed: 

- Supervisor Time Table (presently made by Mkonto) 



   Per training program (sport, discipline, sports activity): 

   time, age group, m/f coaches, place 

   (which court; for example athletics: elephant, impala, cheetah, buffalo), 

   equipment (how many balls etc.) 

- Sport outings (1st and 2nd school period) 

   Costs, students, compound, other schools etc. 

  

Educational records 

No exams, but certificats for excellence, competency, achievement. 

Certificats for the best boy/girl in competitions (1st, 2nd term). 

+ 40 students 

  

  

Department of Practicals 
  

Head of Department: Madimba Suknoluhle 

Deputy Head: Sibanda Simange (SK) 

  

Practicals (Form 1, 2, 3, 4): 

- Art 

- Agriculture 

- Fashion & Fabrics 

- Building 

  

Administrative support needed: 

- Time Table (there is a written one made by Mudimba) 

- Textbooks per subject 

- Inventories 

   F&F: sewing machines, scissors, fixing tools (screwdrivers etc.), materials, 

            threads, tables/ chairs etc. 

   Building: tools (+ 10), 

                   projects (start, end, nr. of students) 

   Art: materials (paint, brushes, pencils etc.) 

   Agriculture: tools (+ 10), projects 

  

Educational records 

- Exams per schoolperiod, 2 schoolteachers -----> 2 per schoolperiod, 

   per student (+ 150 students) 

   Certificates at the end of the year 

   1st, 2nd: marks 1 (good) -----> 9 (bad) 

   3rd, 4th: A, B, C, D, E, U (ungraded = < 34 points) 

   5th, 6th: A, B, C, D, E, O (= ordinary), F (= failed) 

- Progress record, Mark List 

   Career of the student: results Primary School, 1st, 2nd, 3rd period etc. 

  

  

Department of Sciences 
  

Head of Department: Mugande Progress 

  



Subjects: 

- Math: Form 1, 2, 3, 4, 5, 6 

- Biology: Form 3, 4 

- Physical Sc: Form 3, 4 

- Integrated Sc: Form 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  

Administrative support needed: 

- Teachers per subject 

  

Educational records 

- Results per schoolperiod per year 

3 schoolperiods + final certification 

  

  

Department of Commercials 
  

Head of Department: Charakupa, Alois 

Deputy Head: Gumbu, Prince 

  

Subjects: 

- Accounting: Form 3, 4 (Head) 

- Commerce: Form 1, 2, 3, 4 (Head, Deputy Head) 

- Business: Form 5, 6 (Advanced) (Deputy) 

- Economics: Form 3, 4, 5, 6 (Head, Deputy) 

  

Administrative support needed: 

- Time Table: teachers, students per subject 

   In Word (table) in laptop 

- Inventories: textbooks, assets (tables, chairs, shelves) etc. 

  

Educational records 

Exams (= Department of Practicals) 

Spreadsheet (example: concept spreadsheet Department of Sciences) 

  

  

Department of Humanities 
  

Head of Department: Ngwenga, Bonani 

  

Subjects: 

- Geography: Form 1, 2 3, 4, 5, 6 (Bonani) 

- History: Form 1, 2, 3, 4, 5, 6 

- Divinity: Form 5, 6 

- Religion & Morality Education: Form 3, 4 

  

Administrative support needed: 

- Staffmembers-list: 

   8 teachers, EC nr., ID nr., Qualification, subject(s), nr of classes, 

   nr of lessons per schoolperiod 

- Calender of events, meetings: 



   date, event, teachers, students, time schedule 

- Supervision timetable: 

   date, teacher, object of supervision 

- Inventories: 

  . teacher, student, booknr, date borrowed, date returned 

  . tables, chairs, shelves, bookcabins 

- Themes, objectives (aims) per subject per schoolperiod 

- Timetable per subject, teacher, time, classes 

  

Educational records 

Results per schoolperiod (= Department of Practicals; example: concept 

spreadsheet Department of Sciences) 

No year certification. 

  

  

Department of Languages 
  

Head of Departmant: Mloyi, Benjamin 

  

Subjects: 

- English: Form 1, 2, 3, 4 (Benjamin) 

- Tonga: Form 1, 2, 3, 4 

- Ndbele: Form 1, 2, 3, 4, 5, 6 

- Literature: Form 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Benjamin) 

  

Administrative support needed: 

- Asset inventory: 

   tables, shelves, chairs etc., 

   books, past exams (questions) 

- Time table incl. nr of schoolperiods 

- Table of events, meeting 

- Supervision timetable 

  

Educational results / Result analysis 

= Department of Practicals 

3 schoolperiods. 

No certification 

   

 


