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Beste Ouers 

 

Met ons President wat die nasie twee keer toegespreek het, was dit ‘n besige week, en alhoewel die strengste 
beperkings nog in plek is, is daar die afwagting van die opheffing van sommige van hierdie beperkings in ons 

verskuiwing na Vlak 4. 

 

Daar was baie bespiegeling oor die heropening van skole en die wyse waarop dit bestuur sal word, maar 

aangesien daar tot op hede nog geen amptelike aankondigings gemaak is nie, kan ek nog nie iets by hierdie 

bespiegelinge voeg nie. 

 

Wat sonder voorbehoud gestel moet word, is ons baie skerp bewustheid van die emosionele eise wat dit aan 

ons kinders gestel het, en dat emosionele welstand ‘n prioriteit vir al ons leerlinge sal wees, asook vir die 
personeel. Ons het onvermoeid gewerk en ek het ‘n aantal ‘webinare’ en besprekings-groepe wat deur 

onafhanklike organisasies, tersiêre instellings, Hoofde Forums en ISASA aangebied is, oor watter maatreëls in 

plek moet wees en hoe ons ons dae en ons programme moet struktureer – welke programme anders sal moet 

lyk en wees, en hoe ons assesserings na die afsonderings-tydperk sal benader. 

 

Ons implementeer huidiglik alreeds al die nodige gesondheids- en veiligheidsprotokolle, en het vir alle 

personeel gesig skerms gekoop – hulle bied beter beskerming as maskers, vir volwassenes in aksie, wat die 

kinders in staat sal stel om hulle onderwysers te sien, die onderwyser of personeellid sal verhoef om aan hulle 

gesigte te vat, en hulle in staat te stel om onbelemmerd te praat. Ons het ook ekstra sanitiseerders, afvee-

doekies (“wipes”), skoonmaakmiddels en sproeibottels bestel en alhoewel daar sanitiseerders in al die 
klaskamers is, het ons maatreëls verdubbel vir hierdie belangrike reinigingsprotokol. Ons het ook infrarooi 

termometers aangekoop. Sosiale afstandhouding sal ‘n prioriteit wees en ons sal orals maatstawee in plek stel 
om seker te maak dat ons almal ten volle aan hierdie beperkings voldoen. 

 

The Shop het alreeds begin om materiaal maskers vir ons kinders te maak. Elke kind sal ‘n masker kry as hulle 

terugkom. As jy meer as een wil hê kan jy direk van The Shop vir R35 koop. 

 

Na al hierdie dinge in plek is, sal ons die “nuwe normaliteit” adresseer en alles in ons vermoë doen om ons 
kinders te laat ontspan, hulle vrese te verminder en aan hulle ‘n volledige skool ondervinding te gee. 

Daar word wel beplan om fisiese oefening en sport vir ons kinders in te sluit, aangesien die meerderheid van 

hulle nie die ruimte of geleentheid gehad het om oefening te kry nie. Alhoewel alle beperkings ter wille van 

ons kinders se veiligheid streng en noukeurig afgedwing sal word, is daar vele kreatiewe wyses waarop daar 

aan kinders sport geleenthede gegee kan word. 

 

Sodra ons meer amptelike inligting het wat betref die opheffing van die inperkingstyd op skole, sal dit 

onmiddellik gekommunikeer word. 



 
 

 
 
 

 
Maar die belangrikste van alles is dat almal moet erken dat ons benadering tot assessering vir 2020 op ‘n 
ander wyse bestuur sal moet word. Ek wil ouers ook die versekering gee dat ons kundiges in ons veld is – 

ons weet hoe om op te voed en hoe om seker te maak dat al die belangrike boustene in plek is. Ons 

gaan, veral wanneer almal terug is, redelike streng Diagnostiese Toetsing doen sodat ons in ‘n posisie sal 
wees om areas en vaardighede wat weer aangeleer moet word, te identifiseer. Daar word ook 

Basislynassesserings aan die begin van elke akademiese jaar as deel van ons beste praktyk afgelê. Dit sal 

ook streng uitgevoer word sodat onderwysers onmiddellik bewus kan raak van enige gapings wat 

bestaan en sodat hierdie pro-aktief aangespreek word. 

 

Selfs belangriker is dat die onderwysers voortgegaan het om tydens die afsonderings-periode kurrikulum-

gebaseerde materiaal vir ons kinders te skep en baie van die werk, spesifiek op Intersenfase vlak, is 

geassesseer. Al die werk is ontwerp om dele van die kurrikulum te dek spesifiek met die doel om dat dit 

nie tydmors was nie, maar goed benut is vir onderrig. 

 

Ek wil ouers die versekering gee dat ons onderwysers optimal werk om afstands-onderrig te verskaf. Dit is 

‘n nuwe konsep waarby hulle almal geredelik aangepas het, en ek bedank hulle. Teenstrydig met 
sommige mense se siening, is aanlyn onderwys baie tydrowend en ons onderwysers werk regtig 

ongelooflik hard, en vir lang ure. En hulle moet ook dieselfde uitdagings as enige ander Suid-Afrikaanse 

gesin oorkom – vir sommige ‘n kleiner inkomste, die skep van onderrig spasies vir hulle eie kinders en ook 
om hulle huishoudings aan die gang te hou. Ons moet op ouers kan staatmaak om behulpsaam te wees 

en seker te maak dat ons kinders ‘n onderrig spasie by die huis het. Wat ouers onder omstandighede 
verplig is om te doen, is om ons te help en dit word “Leer by die Huis” genoem. Dit is nie “Tuis-Onderrig” 
nie. Die skool verskaf, bedink en skep die onderrig materiaal. 

 

Ek wil weer eens ons onderwysers bedank vir hulle toewyding, optimisme en entoesiasme, en hulle 

bereidwilligheid om by aksies aan te pas. Net soos ons, het hulle hulle eie vrese en bekommernisse en 

word deur verandering uitgedaag – maar hulle het volgehou om konsekwent ons kinders se beste 

belange op die hart te dra en hulle kwyt hulle ongelooflik goed van hulle taak. Dankie! En dankie aan 

ons ouers vir u bystand en bemoediging. Dit word werklik baie waardeer. 

 

Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om u alle seën toe te wens, u te vra om voort te gaan om 

met ons saam te werk in hierdie baie moeilike tye, en u uit te nooi om ons te help, te ondersteun en die 

paadjie saam met ons te stap in ons beplanning en implementering van die heropening van ons skole 

op so ‘n ander manier en met baie kreatiewe balle om in die lug te hou. Aan die buitekant mag dit dalk 
baie anders lyk, maar onder die oppervlak sou niks verander het nie: Elke besluit wat ons neem sal ons 

kinders prioritiseer, ons sal voortgaan om God in die kern van alles wat ons doen, te plaas en sal in woord 

en daad: 

 

Diens aan God in diens van God se kinders. 

 

Die lewe soos ons dit ken is so anders dat ons moontlik ons baie belangrike Publieke 

Vakansiedae wat in volgende week val, kan miskyk. Mag ons diegene onthou wat op 

Vryheidsdag soveel prysgegee het in hulle stryd vir geregtigheid en demokrasie. Beide 

Vryheidsdag en Werkersdag neem ook hierdie jaar verskillende nuanses aan in ons lot 

teen die COVID-10 pandemie. 


