
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
  

NUUSBRIEF #8 
6 Maart 2020 

DIE HUIS-SKOOL VENNOOTSKAP IN DIE BEVORDERING VAN OPVOEDING
Die primêre rol van die skool is om kinders op te voed en ‘n waardes-gedrewe skool soos ons s’n mik om 

holisties op te voed. Dit beteken dat ons moet seker maak dat ons kinders groei en ontwikkel in alle aspekte 

- fisies, emosioneel en geestelik. 

 

Die belangrikste bestanddeel vir positiewe opvoeding is die verhouding tussen die kind en sy/haar 

onderwyser. As die beduidende volwassenes in ons kinders se lewens is dit ons verantwoordelikheid om 

hierdie verhouding te bevorder en te koester want wanneer daar ‘n verhouding van vertroue tussen die 

kinders en hulle onderwysers is, sal ons kinders floreer. 

 

Sonder hierdie noodsaaklike verhouding van vertroue sal die opvoedingsproses verswak. 

 

‘n Skool is ‘n sosiale omgewing en dit word deur mense bestuur wie almal in verwantskap is. Ons 

onderwysers mag foute maak, net soos ander mense foute maak, maar hulle is ook goed gekwalifiseerde, 

gemotiveerde mense wat gekies het om hulle lewens te wy daaraan om dit vir kinders moontlik te maak 

om hulle potensiaal te bereik. Onderwys is ‘n roeping. Dit is ook ‘n professie, en moet as sulks erken word. 

Ek is op die oomblik bekommerd dat die angstigheid van ouers, wat dikwels lei tot mikro-bestuur, ‘n impak 

het op die verhouding van vertroue tussen baie van ons kinders en hulle onderwysers en dit het ‘n 

negatiewe effek op die proses van opvoeding. Ons verwelkom betrokkenheid in die gewaad van 

ondersteuning. Ons is ook bewus dat daar baie gevalle sal wees wanneer een van ons onderwysers ‘n 

onaangename dag gehad het en as gevolg daarvan ‘n bietjie te streng is, of hulle mag dalk ‘n besluit 

geneem het wat onregverdig is, net soos ons as ouers op sekere tye vir ons kinders ‘harde’ besluite neem.  

As ‘n onderwyser ‘n besluit neem wat ‘n negatiewe impak op die vertrouens-verhouding tussen hom/haar 

en hom/haar leerlinge het, moet dit definitief aangespreek word. 

 

Maar dit kan nie op ‘n nie-offisiële ouer WA groep aangespreek word nie. Ons het baie duidelike prosesse 

om kwessies te hanteer: 

 Gesels direk en van aangesig tot aangesig met die onderwyser as u voel dat daar iets skort. Gee 

die onderwysers u ondersteuning deur hulle die tyd en spasie te gun om dit “reg te maak” as die 

onderwyser-kind verhouding beskadig is. 

 As u voel dat die situasie na ‘n gesprek met die onderwyser nie voldoende aangespreek is nie, 

kontak asseblief die HOD van die Fase om u te help. 

 Indien dit ‘n baie ernstige kwessie is of u voel dat dit nie voldoende aangespreek is nie, voel vry 

om die Hoof om hulp te vra. 

 

‘n Onderwyser moet voel dat die ouers van die kinders wat sy onderrig haar ondersteun, asook deur haar 

HOD en die Hoof, om die selfvertroue te hê om die beste praktisyn moontlik in haar eie onderrig ruimte te 

wees. 

 

Dit is onder my aandag gebring dat baie van die inligting en boodskappe op hierdie informele WA groepe 

op ‘n persoonlike vlak met ons onderwysers in gesprek tree. Sal ons die moed hê om die ander 

professionele wat aan ons ‘n diens lewer, dieselfde te behandel? Ons mediese praktisyns, finansiële 

raadgewers, prokureurs? 



 
  

 

  

 

    Daar is ook wan-inligting wat op sommige groepe versprei word. Die WA groep is nie die platvorm om u 

besorgdheid oor u kind aan die lig te bring nie want alhoewel ons voel dat daar veiligheid in getalle is, verskil 

elke kind se reaksie op situasies. As u kind sukkel of ‘n probleem met ‘n onderwyser ondervind, neem asseblief 

die tyd om met daardie onderwyser te gesels en saam te werk om dit op te los. Konsekwente kritiek op 

onderwysers, hulle metodes, die manier waarop hulle merk, hulle besluite en wan-inligting oor hoe de-meriete 

toegedeel word en werk gemerk word, ondermyn die selfvertroue van sommige van ons onderwysers. Maar 

veel erger as dit - dit verbrokkel die verhouding van vertroue wat so belangrik is vir opvoeding om plaas te 

vind. Dit is ook ‘n bedreiging vir die gesagsrol van die onderwysers. As die ouers hulle onderwysers openlik kan 

bespreek en boodskappe pos oor hoe hulle “verkeerd” is, hoe kan ons kinders die onderwysers respekteer en 

hulle gehoorsaam? Sonder respek vir hulle onderwysers en die gewilligheid om instruksies te gehoorsaam, 

hoe kan ons van ons onderwysers verwag om kinders te onderrig? 

 

Ek doen ‘n beroep op ons om terug te keer na die belangrikste rol wat ons as beduidende volwassenes in 

die lewens van ons kinders speel naamlik die bouers van verhoudings wat die lewens van ons kinders verbeter. 

 

Kom ons probeer om op te hou om skuld te gee. Wanneer dingetjies nie so goed soos wat ons sou verkies, vir 

ons kinders gaan nie, is dit as gevolg van iets wat hulle dalk nie gedoen het nie, of verkeerd gedoen het. Kom 

ons help ons kinders om verantwoordelikheid te neem vir hulle keuses en prestasies - goed of nie-so-goed nie. 

Deur konstant die feit dat ons kinders nie behaal het wat ons graag sou wou gehad het hulle moes nie - beter 

punte in assesserings, ‘n plek in die bo-range van die kolfbeurt - op die beduidende volwassenes in hulle lewens 

te blameer, ontneem hulle van die geleentheid om deur die foute wat hulle dalk gemaak het, te leer. Die 

konstante blamering van ‘n onderwyser se besluit oor die dissiplinering van ‘n kind, of die wyse waarop punte 

toegeken word, verbrokkel die verhouding tussen onderwyser en kind en wat  die verhouding selfs meer 

beskadig, is die feit dat ons ‘n boodskap aan ons kinders stuur dat hulle nie aan ons vereistes voldoen nie en 

dat ons teleurgesteld is omdat hulle nie die kolfbeurt vir elke wedstryd open nie, of 4de kolf, of dat hulle nie A’s 

in al hulle assesserings behaal nie. 

 

Ons moet terugkeer na die basiese beginsels en erken dat as ouers en onderwysers ons ‘n doel in gemeen het 

- om ons kinders te help om die beste te wees wat hulle kan wees en hulle te help om verantwoordelike, 

deernisvolle, bemagtigde jongmense te word wat ‘n positiewe bydrae tot die gemeenskap kan maak - en om 

dit te doen het hulle hulle ouers se ondersteuning nodig en vir ons om ons belangrike rol in die lewens van ons 

kinders te kan vervul, het ons u hulp nodig. 

 
 
 

CORONA VIRUS COVID-19 
Met die eerste bevestigde geval van die Corona-Virus in 

Suid-Afrika, is ons almal bewus van die feit dat ons versigtig 

en kundig moet wees vir ons eie veiligheid en die van ons 

kinders. Maar ons moet ook nie oorreageer nie en om 

ingelig te wees help ons om dinge in perspektief te hou. 

Ek gaan ‘n geskrewe brief van klaring van ‘n mediese 

praktisyn aanvra, vir enige kind wat oorsee gereis het, wat 

die kind gesond verklaar om terug te keer skool toe. Ek het 

myself op hoogte gehou met die jongste nuus, wat ek 

seker is baie mense doen. Die volgende webtuistes is deur 

‘n mediese praktisyn aanbeveel: 

NICD (Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes) 

1. WHO / Opgedateerde WHO aanbevelings vir 

internasionale verkeer in verband met COVID-19 

https://www.who.int/ith/2019-nCoV 

_advice_for_international_traffic-rev/en/ 

2. WHO (Algemene voorsorgmaatreëls 

https://www.who.int/ith/precautions/en/ 

 
 
 

SELF-TOEDIENING VAN 
MEDIKASIE BY DIE SKOOL 

Dit het onder my aandag gekom dat daar 

kinders is wat medisyne by hulle het en dit 

gedurende die skooldag neem. Wees asseblief 

bewus daarvan dat ons nie kinders van enige 

ouderdom toelaat om hulle eie medikasie te 

neem nie. As u kind deur die loop van die dag 

medisyne op voorskrif nodig het, bring dit 

asseblief - met duidelike instruksies - onder die 

onderwyser se aandag. ‘n Skool mag nie 

medikasie sonder ouers se toestemming toedien 

nie, en dan slegs voorgeskrewe medisyne. Geen 

oor-die-toonbank medisyne mag deur die skool 

personeel gegee word of in enige kind se besit 

LET ASB. OP:  Hand-ontsmettingsmiddels is beskikbaar 
in alle klaskamers. 



 

 
 
 

WAT VOORLÊ 

Vrydag, 6 Maart: 

Tshwane C-Liga Gala B-Span by Hillcrest 

Saterdag, 7 Maart: 

Ope-Dag 09:00 – 11:00 

Camp Discovery Seuns Sokker Oefening 

09:00 – 11:00 

Camp Raloka Dogters Netbal Oefening 09:00 – 

11:00 

Swem/’Splash’ Polo oefening 09:00 – 11:00 

Gr 4 – 7 

Maandag, 9 Maart: 

Tennis Liga 

Dogters Ope 

Seuns Ope vs PTA Oos by Rietondale 

O11 Seuns vs Danie Malan by St Paulus 

Woensdag, 11 Maart: 

Hoofde Wegbreek by Good Shepherd Retreat 

Centre 

Donderdag, 12 Maart: 

Individuele Foto-Dag 

Pretoria Hoofde Middagete 

Skaakwedstryde vs LSQ by LSQ 

O9, O11, O13 

Vrydag, 13 Maart: 

O10 – O13 Dogters Hokkie vs DSG 

Saterdag, 14 Maart: 

Mini-Krieket by St Paulus 

Arriveer om 07:00 - begin om 07:30 

08:30 klaar 

Maandag, 16 Maart: 

Voorskool – Graad 7 Ouer/Onderwyser 

Vergaderings 14:30 – 18:30 

Tennis Liga 

MAG U ‘N VREDEVOLLE, 

BESONDERSE NAWEEK 

SAAM MET U KINDERS 

DEURBRING. 

 
 
 ST PAULUS 

MUSIEKSKOOL KONSERT

Die St Paulus Musiekskool Konsert sal 

op Vrydag, 13 Maart om 14:00 in die 

Skoolsaal plaasvind. 


