
Wade G. Fennel, Position 4
Ballot Position 2

Children: 
Four

Occupation:
Retired Energy Industry Engineer

College/Degree:
Tulane University - 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 

Years lived in Klein ISD:
26 years

What do you see as the School Board’s role and responsibilities?
To make the best decisions possible to the maximum benefit of students, teachers, administrators, parents and 
the community. To foster an environment for student success during and well beyond their KISD years. Decisions 
are to be made in alignment with the districts shared vision, mission and goals, and in compliance with state and 
local laws.

What are your priorities for the district in the coming year?
My first priority would be to get the know as many teachers, administrators and other KISD staff as possible in order 
to understand what their needs and desires are. Secondly, I would like to visit all the facilities to understand their 
condition and any shortcomings. Thirdly, I would like to better understand community expectations. Once completed, I 
would have my opinion on the priorities for the district.

What positive contribution would you make as a School Board member?
My diverse personal and work experience would serve me well regarding School Board decisions. Born and raised 
in Maracaibo, Venezuela. Worked several years in West Africa. My four children, one of which has special needs, all 
attended KISD schools. During my 36 year career with Chevron, I’ve worked on projects and properties valued up to 
$7 billion. I’ve not only worked to solve many complex problems, but have constantly looked for opportunities for value 
creation.  



Wade G. Fennel, Posición 4
Posición 2 en la boleta

Hijos:
Cuatro

Ocupación:
Ingeniero de la Industria Energética      
jubilado

Universidad/Título: 
Tulane University -
Licenciatura en Ingeniería Mecánica

Años de residencia en Klein ISD:
26 años

En su opinión, ¿cuáles es el rol y cuáles son las responsabilidades de la Junta Escolar?
Tomar las mejores decisiones posibles para el máximo beneficio de los estudiantes, los docentes, los administradores, los padres 
y la comunidad. Promover un ambiente propicio para el éxito de los estudiantes durante los años en el KISD y mucho después. Se 
deben tomar las decisiones alineadas con la visión común del distrito, la misión y las metas, y en conformidad con las leyes estatales y 
locales.

Cuáles son sus prioridades para el distrito en el próximo año?
Mi primera prioridad sería conocer la mayor cantidad posible de docentes, administradores y otro plantel del KISD para poder 
entender cuáles son sus necesidades y deseos. En segundo lugar, quisiera visitar todas las instalaciones para entender su condición y 
cualquier deficiencia. En tercer lugar, quisiera entender mejor las expectativas de la comunidad. Tras completarlas, tendría mi opinión 
sobre las prioridades para el distrito

¿Qué aporte positivo quisiera hacer como miembro de la Junta Escolar?
Occidental. Todos mis cuatro hijos -uno con necesidades especiales- asistieron a escuelas del KISD. Durante mis 36 años de
antigüedad laboral en Chevron, trabajé en proyectos y propiedades valuados en hasta $7 mil millones.Además de trabajar en la 
resolución de muchos problemas complejos, constantemente busqué oportunidades para la creación de valor



Wade G. Fennel,職位4
選票職位2

子女：
4

職業：
能源產業退休工程師

大學/學位：
Tulane大學
機械工程科學學士

Klein獨立學區居住年數：
26年

您眼中的教育董事會的角色與責任是什麽？
在決策上盡可能實現學生，老師，職員，家長及社區利益最大化。為每位Klein獨立學區
學生的成功及成才提供必要環境。決策的制定將給予學區共同願景與目標合乎州法及地
方法。 

在接下來的几年，您對選區的優先要務是？
我的第一個工作是盡可能多地與廣大教師，行政管理員以及Klein獨立學區職員溝通，
並理解他們的需求。第二，我會拜訪所有部門，理解現狀以及現階段的不足。第三，我
會進一步理解整個社區的預期。完成這些工作，我才會真正知道針對整個選區的優先要
務。 
 
作爲教育董事會成員您將做出哪些積極貢獻？
我豐富的個人背景及工作經驗會幫助我在教育委員會做出更好的決策。出生於Maracai-
bo, Venezuela我在非洲西部有幾年的工作經驗。我有四個孩子，隨人其中一個有特殊需
求，但都在Klein上學。在 Chevron36年的工作生涯中，我經手的項目已估值到7億美元
我不僅僅解決過很多複雜的問題，而且不斷尋找機遇創造價值。



Wade G. Fennel, Vị Trí 4
Vị Trí Lá Phiếu 2

Con:
Bốn con 

Nghề Nghiệp:
Kỹ Sư Công Nghiệp Năng Lượng Đã 
Nghỉ Hưu 

Đại Học/Bằng Cấp:
Đại Học Tulane - Cử Nhân Khoa 
Học Kỹ Thuật Cơ Khí 

Số năm sống tại Klein ISD:
26 năm

Ông nghĩ vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường là gì?
Đưa ra những quyết định tốt nhất có thể để tối đa hóa lợi ích của học sinh, giáo viên, quản trị 
viên, phụ huynh và cộng đồng. Nuôi dưỡng một môi trường cho học sinh thành công trong 
những năm học tại KISD và cả sau đó. Đưa ra các quyết định phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và 
mục tiêu mà các học khu chia sẻ, và tuân thủ luật pháp của tiểu bang và địa phương. 
 

Ông có ưu tiên gì cho học khu trong những năm tiếp theo?
Ưu tiên đầu tiên của tôi là phải biết được càng nhiều giáo viên, quản trị viên và các nhân viên 
khác của KISD càng tốt, để từ đó hiểu được nhu cầu và nguyện vọng của họ là gì. Thứ hai, tôi 
muốn ghé thăm tất cả các cơ sở để hiểu rõ tình trạng và bất kỳ thiếu sót nào của các cơ sở này. 
Thứ ba, tôi muốn hiểu rõ hơn những mong đợi của cộng đồng. Khi hoàn thành những việc này, 
tôi sẽ có ý kiến về những ưu tiên của tôi cho học khu. 

Đóng góp tích cực nào ông sẽ thực hiện với vai trò thành viên Hội Đồng Nhà Trường?
Các kinh nghiệm cá nhân và làm việc đa dạng của tôi sẽ giúp tôi phục vụ tốt các quyết định của Hội Đồng 
Nhà Trường. Sinh ra và lớn lên ở Maracaibo, Venezuela. Đã từng làm việc vài năm ở Tây Phi. Tôi có bốn 
người con, một trong số đó có nhu cầu đặc biệt, đều theo học tại các trường của KISD. Trong 36 năm sự 
nghiệp với Chevron, tôi đã từng thực hiện nhiều dự án và giá trị lên tới 7 tỷ đô la. Tôi không chỉ làm việc 
để giải quyết các vấn đề phức tạp, mà còn liên tục tìm kiếm các cơ hội sáng tạo ra giá trị.


