
 

 

 

 

7 Augustus 2018  

OMSENDBRIEF INTERSKOLE 2018 

Geagte ouers 

Die derde kwartaal het met ongelooflike hoogtepunte afgeskop.  Ons is besonder dankbaar dat ons hierdie 
wonderlike prestasies met u kan deel.  Ons wil u graag in hierdie nuusbrief weer herinner aan die nuwe 
veiligheidsprosedures wat vanaf 20 Augustus 2018 in werking tree.  Maak asseblief seker dat u op hoogte is 
van al die nuwe prosedures. 
 

HOËRSKOOL BELLVILLE IS EEN VAN DIE TOP STAATSKOLE IN DIE LAND 
(U KRY WAARDE VIR U GELD) 

 
AKADEMIE 
Volgens ‘n nuwe artikel wat deur ‘n toonaangewende webtuiste gepubliseer is, word die Hoërskool Bellville as 
een van die toppresterende skole in die land beskou. BusinessTech is een van die grootste webtuistes in Suid-
Afrika wat op tegnologiese en sakenuus fokus. Die webtuiste het op akademiese gebied, ’n vergelyking getref 
tussen top skole (privaat en departementeel) en veral skoolfonds en prestasies vergelyk. Die Hoërskool Bellville 
is gelys as een van die top departementele skole wat op akademiese gebied dieselfde kwaliteit onderwys as van 
Suid-Afrika se duurste privaatskole kan bied teen ’n breukdeel van die kostes. 

School 
# Matrics 

2017 
Bachelor Pass # of BD Pass 

Annual 
Tuition 

Hoërskool Waterkloof 339 88% 298 R26 880 

Hoërskool Garsfontein 321 85% 273 Not available* 

Durban Girls High 236 98% 231 Not Available* 

Hoërskool Noordheuwel 285 80% 228 R24 970 

Westville Girls High 220 98% 216 R30 330 

Bellville High School 221 84% 186 R22 220 

Afrikaans Hoër Meisieskool 187 98% 183 Not Available* 

Westerford High School 178 99% 176 R37 420 

Rustenburg Girls High School 171 99% 169 R41 730 

Hoërskool Nelspruit 231 70% 162 
R19 650 
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Rondebosch Boys High School 161 98% 158 R49 000 

Eunice Secondary School 165 95% 157 R24 000 

Bloemhof High School 147 99% 146 R28 300 

Clarendon Girls High School 141 98% 138 R19 960 

Hoërskool Jim Fouche 169 78% 132 Not Available* 

Average 211 90% 190 R29 500 

 
Die skakel na die artikel: https://businesstech.co.za/news/lifestyle/258621/top-private-and-public-schools-in-
south-africa-cost-vs-performance/ 
 

HOËRSKOOL BELLVILLE SE SPORTSTERRE PRESTEER OP NASIONALE VLAK 

 

OUDSKOLIERE PRESTEER OP SPORTGEBIED 

RUGBY  
Carlu Sadie (2015) maak sy debuut vir die Stormers gedurende die Super Rugby 2018-toernooi. 
Xavier Haupt (2017) maak sy buiging vir die 0.19 Blou Bullespan teen die 0.19 Leeuspan. 
 
LANDLOOP 
Zani Kruger (2014) is in die Suid-Afrikaanse Universiteitspan ingesluit wat in Botswana teen al die SADEK-lande 
deelgeneem het. Sy het by hierdie byeenkoms 'n silwermedalje verower. Dit was 'n byeenkoms waaraan 10 
Afrikalande deelgeneem het. 
 
HUIDIGE LEERDERS: SPORTPRESTASIES 

NETBAL 
Zulaine Huisamen en Lida Botha word gekies vir die SA 0.18-netbaloefengroep. 

PRESTASIES VAN LEERDERS WAT GEDURENDE DIE VAKANSIE WP/WES-KAAP VERTEENWOORDIG HET 

RUGBY 
Xavier Adams – WP 0.18 Akademiespan wen die Akademieweektoernooi.  
 
WP NETBAL 

Michaela Williams, 0.15 Disaspan wen goud; Biance Martin 0.14 Disaspan wen goud;  
Leandri Martin, 0.17 Doves 5de; Caitlin Winterbach, 0.17 Disaspan wen goud;  
Karla Vermeulen, 0.18 Doves wen silwer 
 
WES-KAAP 
0.18 - Zulaine Huisamen (kaptein van die Cedars) ontvang die silwermedalje, Lida Botha (Oaks) behaal 
9de plek. 
0.17 - Nadine Hyman (Oaks) ontvang ’n bronsmedalje. 
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HOKKIE: INTERPROVINSIALE TOERNOOI 

WP IPT 0.16A eindig 3de waarin Doné Brand gespeel het.  
Sa’diyah Harmse en Inge Eksteen het die WP IPT 0.16B verteenwoordig en eindig 4de. 

STREEKSTOERNOOI 

Elrike Grobler en Zenita Louw het die WP 0.18- sonespan in Bloemfontein verteenwoordig gedurende die 
streekstoernooi. Hulle span het 3de geëindig. Melissa Brand het die WP 0.16-sonespan verteenwoordig en 
haar span het 2de geëindig. 

Jacques le Roux het die WP 0.18-Zebras B-span verteenwoordig en eindig 3de. 

TENNIS 

Riaan Westman verteenwoordig WP 0/18 tydens ‘n toernooi in die Oos-Kaap en hulle span wen die toernooi. 

PRESTASIES VIR 3DE KWARTAAL 

INTERNATIONAL CAPE TOWN HOCKEY FESTIVAL 

Die Premierdogtershokkiespan wen hul afdeling en verwerf ’n goue medalje; Doné Brand word as die speelster 

van die fees aangewys. 

LANDLOOP: NOORDSONE - KAMPIOENSKAPPE 

Die 0.19 en 0.14 meisiespanne wen die spankompetisies. Hulle was 1ste uit 28 skole uit die Noordelike Distrik. 
Die 0.17 meisies het ‘n 3de plek behaal. 
 
SKAAK – TOPSKOLE KOMPETISIE 

Die Skaakspan eindig derde, maar die verskil tussen die TOP drie is slegs 1 punt. 

HOËRSKOOL BELLVILLE SE KULTUUR IS DUIDELIK IN ’N ANDER KLAS 

 
KOOR WEN BY WÊRELDKOORSPELE 

Die Hoërskool Bellville se gemengde koor, onder leiding van Hannelize du Plessis, het by die Wêreldkoorspele in 
Tshwane, Gauteng, met die louere as een van die beste gemengde jeugkore weggestap. Meer as 300 
internasionale en nasionale kore het in Julie aan dié spele deelgeneem wat die grootste koorspele in die wêreld 
is. Dit was die eerste keer dat die Wêreldkoorspele in Afrika gehou is. Die toejuiging was oorweldigend toe die 
Bellville-koor deur top internasionale beoordelaars as die wenner van Kategorie O5 – Gemengde Jeugkore (Ope 
afdeling) aangewys is. Die koor het met die ontvangs van ‘n goue diploma die 12 ander internasionale  en 
nasionale kore in die finale rondte uitgestof. Die koorlede het nié net die beoordelaars met hul meelewende 
sang bekoor nie, maar ook met die besondere gekoördineerde handeklapbewegings in een van die werke wat 
hul gedurende die optrede in die finale rondte uitgevoer het. Die koor se puik vordering word toegeskryf aan die 
professionele leiding van hul dirigent, mev. Du Plessis, wat ook deur die artistieke komitee van die 
Wêreldkoorspele genooi is om hul paneel van topbeoordelaars te dien. 
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SIMFONIESE BLAASORKES HET NIE SY GELYKE NIE 

 
ORKES 

Die senior en juniororkeste het hul weer oortref by die Tygerberg Eisteddfod en albei het hoogste lof behaal. 
Riaan van Wyk, die dirigent vir beide orkeste, was baie tevrede met die optredes en die terugvoer van die 
beoordelaar het verwys na die orkeste se afgeronde uitvoering van ’n hoë standaard repertorium. Die simfoniese 
blaasorkes het hierdie maand ook ’n geskiedkundige optrede in die Groote Kerk, die oudste kerk in die land, in 
Kaapstad gehad. Die orkes was deel van die “First Thursdays Cape Town”-inisiatief en is genooi om volgende jaar 
weer deel te neem.  
 

NUWE SEKURITEITSPROSEDURES BY DIE HOËRSKOOL BELLVILLE 

 

SEKURITEIT BY DIE HOËRSKOOL BELLVILLE 

Skole het sagte teikens geword en die beskerming van ons leerders, personeel en bates van die skool het 
prioriteit geword.  Om hierdie doel te bereik word die volgende prosedures vanaf 20/08/2018 in plek gestel.  

GEDURENDE SKOOLURE:  07:00 – 14:30 

 07:00 – 14:30  Die hoofhek is oop vir personeelvoertuie met die Bellvilleskyfie op. 

 07:00 – 07:30 Die astrohek is oop vir personeelvoertuie met die Bellvilleskyfie op. 

 07:00 – 07:35 Die voetgangershek is oop vir leerders.(Astro- en Rugbyhek). 

 07:35  Alle toegangsroetes word gesluit. 

 07:35 – 14:30  Toegang kan slegs deur die hoofhek verkry word.  
           Ouers en besoekers moet buite parkeer en by die hek inteken.  
           (’n Besoekerskaartjie sal aan u verskaf word.) 

    Afleweringsvoertuie moet inteken.  (’n Besoekerskaartjie sal aan die betrokke persone 
 verskaf word.) 

          By die hoofingang van die skool sal u met die vertoon van die besoekerskaartjie toegang 
   tot die skool verkry. 

                           Indien ’n leerder so siek is dat hy nie kan loop nie, moet ’n ouer mnr. Nico Britz skakel.  
   Hy sal dan met die hekwag en mev. Bets Mong reël dat u toegang tot die skool verkry. 

            Ouerskyfies is nie geldig tydens skoolure nie. 

NA SKOOLURE 15:00 – 07:00 

 14:30 – 15:00 -   Voetgangershekke word oopgesluit. (Rugby- en astrohekke) 
            (Slegs uitgaande en ingaande leerders met skoolklere sal toegelaat word). 

 15:00 – 07:00 - Alle hekke word gesluit. 

  Toegang is slegs deur die hoofhek moontlik. 

 Alle voetgangers moet by die hoofhek inbeweeg. 

 Alle voertuie moet buite parkeer en ouers moet inteken met instap. 

 Ouers kan wel inry (vanaf 15:00 tot 24:00 weeksdae) indien hulle in besit is van ’n parkeerskyfie wat by die 
skool gekoop kan word teen R120.00. 

 Skyfies word aangekoop by finansies, waarna u ’n kwitansie ontvang. 

 Skyfies word afgehaal by ontvangs met bewys van betaling.  U moet die registrasie, fabrikaat en kleur van u 
voertuig as inligting verskaf, aangesien die skyfie daaraan gekoppel word. 
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NAWEEKSPORT  

 Hekke word deur die OOV beman; slegs voertuie en persone wat toegang betaal, word toegelaat. 

 Dit is nie nodig om in te teken wanneer die OOV in beheer is nie. 

 Ouerskyfies is nie geldig tydens sportbyeenkomste nie. 

 

           

 Oudleerders kan slegs nà ure of naweke op die sportterrein toegelaat word indien hulle by die  Leeuklub 
 aangesluit het en in besit is van ’n lidmaatskapkaart asook ’n  parkeerskyfie wat teen R120.00 by die skool 
 aangekoop is. 

 

 

 Toestemming kan by mnr. P. Nagel d.m.v. ’n WhatsApp (0823946257) gekry word. 
- Mnr. Nagel sal via WhatsApp toestemming gee.  Die WhatsApp moet dan aan die wag by die hek 

getoon word. 
- Geen persoon sal sonder ’n WhatsApp van hom toegelaat word nie. 
- Geen toestemming sal vir Sondae gegee word nie.  

 

 

 Slegs lede met ’n parkeerskyfie sal met voertuie op ’n Sondag tydens dienstye toegelaat word. 

 Alle besoekende lede moet buite parkeer en inteken. 
 

 

 Soos bepaal deur die Bestuurspan, sal die terrein vir parkering oopgemaak word vir spesiale geleenthede. 
(bv. Ope-aand, Oueraande, Prysuitdeling ens.) 

  
 Die skool gaan BAIE STRENG by hierdie prosedures hou.  Ons doen ’n beroep op ouers om hulle goed van  

bostaande prosedures te vergewis en die skool in hierdie saak te ondersteun. 
 

INTERSKOLE 2018 

 
Ons wil die vertroue uitspreek dat elke leerder en ouer die interskole sal ondersteun.  Daar is min skole in die 
land wat met ’n interskoleprogram kan spog soos dié tussen die Hoërskool Bellville en die Hoërskool DF Malan. 
Ons hoop en vertrou dat alle wedstryde en optredes in die regte gees sal plaasvind.  Vir u gerief plaas ons ’n 
paar riglyne wat die Hoërskool Bellville van hulle ondersteuners verwag.  Die interskoleprogram word ook 
hierby aangeheg 
 
Verantwoordelikhede van ondersteuners 

 Om te verstaan dat die skool nie die beginsel van “wen ten alle koste” ondersteun nie, maar die waardes 
van deelname en die skep van geleenthede vir elke leerder bevorder. 

 Slegs positiewe motivering vir afrigters sowel as leerders. 

 Om te verseker dat leerders te alle tye die korrekte kleredrag dra voor, tydens en nà oefeninge en 
wedstryde. 
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OUDLEERDERS 

LEERDERS EN TOEGANG GEDURENDE VAKANSIETYE EN NAWEKE 

KERK 

UITSONDERING 



Ouers moet hulle weerhou van die volgende: 

 Negatiewe reaksies op beslissings van skeidsregters en beoordelaars. 

 Om vuil of beledigende taal of handgebare te gebruik teenoor die spelers, afrigters, skeidsregters en 
teenstanders se ouers. 

 Afrigting langs die veld. 

INTERSKOLE-PROGRAM 2018 

Maandag 13 Augustus 

15:00 Bergfiets – HS BELLVILLE SPORTGRONDE 
19:00 Musiekkonsert en voorstel van kapteine – HS BELLVILLE SAAL 
 
Dinsdag 14 Augustus 

15:00 Skaak – HS BELLVILLE GIMNASIUM 
19:00 Debat – HS BELLVILLE SKOOLSAAL 
 
Woensdag 15 Augustus 

15:30 Landloop – HS BELLVILLE SPORTGRONDE 
19:00 VCSV Praise and Worship - HS BELLVILLE SKOOLSAAL 
 
Donderdag: 16 Augustus 

18:30 Personeelfunksie – HS BELLVILLE SKOOLSAAL 

Vrydag: 17 Augustus 

11:00 Big Brag 
12:00 Skool eindig (Let op dat die skool vroeër uitkom) 
12:00 Hokkie begin  

 

 

 

 

 

 

 

Ek vertrou dat u besonder trots is op hierdie wonderlike skool.  Ons glo ook dat ons ouers in groot getalle op 

gepaste wyse ons leerders sal kom ondersteun. 

Paratus ad Omnia 

 

Deon du Plessis 
SKOOLHOOF 
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VRYDAG 17 AUGUSTUS                                 
HOËRSKOOL BELLVILLE ASTRO 

12:00 Meisies 0.14 B 

12:50 Seuns    0.16 B 

13:40 Meisies 0.16 A 

14:25 Seuns    0.16 A 

15:15 Voorstelling Meisies Premierspan 

15:30 Premier meisies 

16:30 Voorstelling Seuns 1ste - span 

16:45 Seuns 1ste - span 

SATERDAG: 18 AUGUSTUS 
HOËRSKOOL BELLVILLE ASTRO 

07:30 Meisies 0.16 C 

08:15 Meisies 0.16 B 

09:00 Meisies 0.18 B 

09:45 Meisies 0.18 A 

10:30 Seuns    0.19 B 

11:15 Meisies 0.14 A 

12:00 Seuns    0.14 A 


