
 

1.  INLEIDING 

  Die jaar het op ’n uitsonderlike akademiese noot afgeskop. Vir die tweede keer in die geskiedenis van 
die skool lewer ons die topkandidaat in Suid-Afrika op. Janke van Dyk behaal ’n ongelooflike 98,3 % in 
die eindeksamen. Sy en Eugene Fouché word ook deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement vereer 
vir hul prestasie om onder die top-50 presteerders in die Wes-Kaap te eindig. Die Hoërskool Bellville 
het vir die vyfde agtereenvolgende jaar ’n 100% slaagsyfer en ’n 99.5% toelating tot tersiêre studies. 

 
 Op sport en kultuurgebied handhaaf die Hoërskool Bellville weereens hoë standaarde. Op die gebied 

van tennis, krieket, rugby, netbal en hokkie, bly ons kompeterend in die noordelike voorstede. Die 
skool het vanjaar 72 WP-sportmanne en -vroue, 15 Wes-Kaap en 8 leerders wat Suid-Afrika 
verteenwoordig het, opgelewer. Die orkes het soos van ouds alle opposisie uit die pad gevee en 
weereens tydens die Tygerbergse Eisteddfod met die hoogste lof weggestap. 

 
 Die vlagskip van die Hoërskool Bellville – die Nasionale Toneelspelkompetisie – het weer bevestig dat 

ons reeds vir die afgelope 29 jaar wat die kompetisie bestaan, toneelspelers van formaat oplewer.  
JW Loubser en Damien de Villiers dring deur na die finaal van die Nasionale Toneelspelkompetisie en 
Damian slaan ook ’n rol in die sepie “Suidooster” los. 

 
 Nog ’n vlagskip van die skool is die Johann Vos-musiekkompetisie wat sedert die neëntigerjare deur ’n 

vriend en beskermheer van die Hoërskool Bellville geborg word, nl. mnr. Johann Vos. Vanjaar is dit die 
derde agtereenvolgende jaar dat ’n leerder van ons skool ’n afdeling in die kompetisie wen. Theresa 
van der Merwe wen vanjaar die senior klavierkompetisie nadat sy die vorige jaar die junior 
klavierafdeling gewen het. 

 
 Dit is egter ons koor wat ons vanjaar baie trots gemaak het. Wat ’n belewenis was dit nie om die 

euforie en blydskap van leerders te sien toe die Hoërskool Bellville gemengde koor as die wenners van 
die ope-kategorie vir gemengde jeugkore by die Wêreldkoorspele in Pretoria aangekondig is nie. 

  “Waar Tafelberg sy skadu’s werp 
  van kruine groot en skerp. 
  Aan Kaapse vlak se noordegrens- 
  die vrug van hartewens. 
  Pryk stewig soos ’n vaste rots 
  ons Alma Mater trots...” 
  het nog nooit so mooi geklink in die majestueuse saal met oor die 2000 koorsangers nie. 
 
  Alhoewel die skool ’n ryke tradisie opgebou het oor die afgelope 81 jaar, het ons egter nie tred verloor 

 met die nuutste tegnieke in die onderwys nie. 
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  Daar is daadwerklike poging deur die beheerliggaam en bestuurspan van stapel gestuur om die

 Hoërskool Bellville op die voorpunt te plaas van onderwys. 
 
 Vanjaar het die skool gefokus op infrastruktuur en opleiding. Daarvoor sal ons internet en Wifi in 2019 

op so standaard wees dat leerders en onderwysers ten volle gebruik sal maak van Office 365, moodle 
en verskeie ander e-leerprogramme. Die Hoërskool Bellville gee ook nie net die toon aan as ’n 
denkskool nie, maar ook as ’n waardegedrewe skool. 

 
  Hierdie prestasies sou nooit bereik kon word as dit nie was vir passievolle onderwysers en 

 entoesiastiese ouers nie. Hulle is onlosmaaklik deel van die Hoërskool Bellville-geskiedenis. 
 
  Ek wil egter graag melding maak van twee legendes wat na 36 jaar/37 jaar onderskeidelik by die 

 Hoërskool Bellville uittree. Margaret Pansegrouw en Suzette Vermeulen het diep spore in die skool 
 se geskiedenis getrap. Hulle werkywer en passie vir die skool sal moeilik geëwenaar word. Die 
 Hoërskool Bellville was bevoorreg om hulle as onderwyser, sportorganiseerder en mentor te hê. 

 
  Ons kan dus opreg sê dat die skool deur die jaar geseën is met pragtige uitslae. Die skool is egter ook 

 geseën met ouers, oud-leerders en leerders wat die belange van die skool op die hart gedra het.  
 Daarom kan ons opreg sê: “Aan God alleen die eer.”  

 

Paratus ad Omnia. 

2. PERSONEEL 

2.1 Lief en Leed  

  Me. C Engelbrecht het haar pa aan die dood afgestaan en me. J Carstens het verloof geraak. 

 2.2 Nuwe Personeel 

Die volgende personeel het hierdie jaar by ons aangesluit: mev. S Botha (Afrikaans); me. C Brink 
(Afrikaans); me. M Bornman (Rekeningkunde); mnr. W de Klerk (EBW); mnr. L Franken 
(Sportkondisineerder), me. B Klopper (Afrikaans); mev. C Matthee (Engels); mev. H Pretorius 
(Afrikaans). 
 
Me. H van Lill (Bemarker) en me. A Steyn (Administratiewebeampte) het die tweede kwartaal by ons 
aangesluit. 
 
Me. A Badenhorst, me. P Neethling (EBW) en mnr. A de Bruyn is in aflosposte. 

 Me. S Vermeulen het aan die einde van die eerste kwartaal, na 37 jaar en 3 maande by die Hoërskool 
 Bellville, afgetree.  
 
 Aan die einde van die jaar verlaat die volgende personeel ons: 
 Me. L Rossouw (Afrikaans), me. L Cloete (Engels), me. B Klopper (Afrikaans), me. S Brand en mnr. W 
 Burger (Wiskunde). 
  
2.3 WKOD- en Beheerliggaamposte 

 Ons het een WKOD-pos verloor en staan op 31 WKOD-poste. Daar is op die oomblik 28
 Beheerliggaamposte.  
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 Ons slaag beslis daarin om die klasgroottes te beperk en effektiewe onderrig te bevorder. As voor-
 aanstaande Afrikaansmedium skool is ons onderwyser-leerder verhouding vergelykbaar met 
 topskole in die land.  
 
2.4 Administratiewe personeel 

Dit is met groot dank dat ons hulde bring aan hierdie personeel wat die skool se eerste gesig is en ’n 
moeilike taak verrig. Die volgende personeel is nog steeds in diens van die skool: Mev. L Pottas (Hoof 
se sekretaresse); mev. B Mong (Algemene sekretaresse en ontvangs); mev. C Kotzé (Finansies); mev. S 
Rose (Rekenmeester), mev. E Smit (Debiteure Klerk); mev. A Steyn (Algemene sekretaresse, CEMIS en 
SASPAC); mev. R Fabricius (Hulp, administrasie); mev. M Pansegrouw (Sportorganiseerder), mnr. N 
Britz (Dissipline en afwesighede); mev. Amor du Toit (Bibliotekaresse); mnr. P Nagel (Krieket- en 
Hokkie-organiseerder) en mnr. G Theron (Oudbond en foto’s).   
 
Mev. J Crafford het aan die einde van die eerste kwartaal bedank en mev. A Steyn is in haar plek 
aangestel. 
 
Me. M Pansegrouw (Sportorganiseerder en oudonderwyser) verlaat ons aan die einde van die jaar na 
36 jaar. 
 

2.5  Skoonmaakpersoneel en Terreinwerkers 

Ons omvangryke geboue en terrein maak dat hierdie persone ‘n baie groot taak het om te verrig.   
Weens die deeglikheid, trots en lojaliteit waarmee hulle die werk doen, kan ons spog met een van die 
mooiste terreine en geboue in die Wes-Kaap. Daarom sê ons ‘n groot dankie aan mnr. N Bothma, ons 
terreinbestuurder, ons werkers, Jo-Anna Galant, Iris Flotman, Helen Masupae asook mnre. Petrus 
Boesak, Anthony Primo, Jason Stephens en Kenneth Johnson . Baie dankie ook aan ons sekuriteits-
beampte Theuns Pieterse, asook Avril Johnson wat vir die afrolwerk verantwoordelik is. 

 

3. LEERDERS   

3.1 Getalle 

Die getalle by die skool is stadig maar seker besig om te styg. Ons het vanjaar leerders in gr. 8 uit 16 
verskillende laerskole ontvang. Daar is egter bewese en aggressiewe bemarkingspogings van verskeie 
skole om leerders te lok! Ons sal in die toekoms baie hard moet werk aan ons bemarking vir gr. 8’s.  
Ons is steeds die naaste Afrikaansmedium skool vir baie laerskole in die Oostelike Voorstede. 
 
Die getalle soos op 10 Desember 2018 

 2018 Verwagte getalle 2019 

Gr. 8 240 265 

Gr. 9 220 238 

Gr. 10 203 224 

Gr. 11 212 207 

Gr. 12 217 206 

Totaal 1092 1140 
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3.2 Meegevoel 

Ons opregte meegevoel met die volgende leerders wat die afgelope jaar dierbares aan die dood 
afgestaan het: Anika Bernhardt Gr. 10 (Moeder); Jamey Coetzee Gr. 9 (Broer); Ridwaan Sylvester Gr. 
10 (Moeder); Danika Burger Gr. 8 (Pa); Mias Olivier Gr. 10 (Pa); Lian Esterhuizen Gr. 8 (Moeder);  
Mariska Theart Gr. 9 (Pa) en Kyla Grobbelaar Gr. 12 (Pa).  
 

3.3. Seniorleiers 

Die lede vir 2018 was: 

  GR. 11: Meisies: Kayla Burger, Zani du Toit, Ané Kotze, Leandri Martin, Amoré Olivier, Caitlin 
      Winterbach. 

  Seuns: Tiaan Combrink, Wiehann Pretrorius, Sian Rall, Ruben Taylor, Kyle Vermeulen.  
  

      GR. 12:  Meisies: Hanli Aarstma, Jané Baard, Mieke Eefting, Danika Eksteen, Zulaine Huisamen, 
     Zanita Louw, Karla Theunissen, Nicole van Tonder, Andria Weppenaar, Francél 
     Wessels. 
    Seuns: Bevan Gordon, Armand Horak, Luan Kilian, Elihanó Kleinhans, Martiens Kotzé, 

    Nelius Liebl, Stefan van der Merwe, Wynand van der Merwe, Divan Veer, Lohan 
    Visser. 
 
Baie dankie aan ons leiers wat op hierdie wyse ons skool gedien het. 

3.4 Raad van Leerders (Graadleiers) 

Die graadleiers vir 2018 was: 

Graad 8 :   Francois Bezuidenhout, Henry Pieters, Mia Kretschmer en Elcke Pio. 
Graad 9 : Stefan Gouws, Carlo Louw, Leila Engelbrecht en Lise Visagie. 

Graad 10 : Hoffmann du Toit, Jaco Oosthuizen, Marzanne Fivaz en Ané Trautman. 

Graad 11 : Bennie Gibbons, Johan Olivier, Montana Heyns en Adri-Jo Waterboer. 

Graad 12 :  Adriaan Lourens (Hoofleier), Lydia Branders (Hoofleier), Leana Pietersen (Onder- 

   hoofleier) en JW Loubser (Onderhoofleier). 

 

‘n Verslag oor die werksaamhede van ons leiers is aan die einde van hierdie verslag aangeheg. 

3.5 Seksieleiers  

Die 66 seksieleiers het deur opleiding en hulle betrokkenheid by ons ander leiers ‘n belangrike deel van 
die leiersgroep in ons skool geword. Boonop staan hulle veral ons registeronderwysers by en kom hier 
‘n groot administratiewe verpligting na. Vanjaar het hulle weer die SANTA “Shoebox”-projek saam 
met die registerklasse aangepak.  
 

4. OUER-SKOOLVERHOUDING 

4.1 Beheerliggaam 

 Groot dank word oorgedra aan die Beheerliggaam vir hulle onbaatsugtige diens aan die skool. Daar is 
veral op finansiële gebied asook die terrein groot werk verrig.   

 
 
 



5 
 
 Lede:  
 Ouers (7) 

Voorsitter    :  Mnr. NJ Grobbelaar (db)  
Ondervoorsitter   : Mnr. M Fivaz (Dagbestuur (db) 
Tesourier     : Dr. N Nel (db) 
Sekretaris (Opvoeder 1)   :  Mev. M du Plessis (db) 
Opvoeder (1)   :  Mnr. P Stofberg   
Nie-opvoeder (1)   : Mev. H van Lill      
Lede     : Mevv. A van Zyl, T du Toit-Smit en mnr. D Eksteen  
 
Skoolhoof    : Mnr. GJJ du Plessis (db)       
Leerderlede    :   Adriaan Lourens, Lydia Branders  
Gekoöpteerde lede    :  Mnre. P Anker (Adjunkhoof), E Jansen van Rensburg (Adjunkhoof) (db), 

    mnr. G Visser (Finansies), mev. V Da Costa (OOV) en M Scott (Leeuklub) 

 Die Beheerliggaam bestaan uit die volgende komitees: Dagbestuur, Terrein, Bemarking, Kultuur, 
 Finansies, Menslike hulpbronne, Buitemuurse aktiwiteite, Dissiplinêr en OOV/Leeuklub-skakeling. 

‘n Kort verslag oor die Beheerliggaam se werksaamhede is aan die einde van hierdie verslag 
aangeheg. 
 

4.2 Ouer-Onderwysersvereniging 

Onder die voorsitterskap van Vanessa da Costa het die OOV vanjaar ongelooflike werk verrig. 
Baie dankie aan die volgende persone wat beslis die OOV maak werk: Mev. E Augustyn, Greta du Toit, 
Johan Brand, Liezel Bezuidenhout, Ewald Rossouw, Arné Müller. 
 
Dankie aan mev. Adéle Swart vir haar diens gelewer aan die OOV. Dankie aan mevv. Vanessa Da 
Costa en Lucille Strauss wat die snoepie bestuur. 
 
Ons wil die hoop uitspreek dat meer ouers hulle bereid sal verklaar om hulle dienste vir die skool aan 
te bied. Al wat ons van u vra, is een uur van u tyd! 
 
Die Gholfdag op 8 November was ‘n baie groot sukses – dankie aan elkeen wat dit ondersteun het. 
 

4.3 Leeuklub (Ondersteunersklub) 

 Die Leeuklub het hierdie jaar onder nuwe bestuur wondere verrig. Nie net het die ledegetalle drasties 
gestyg nie, maar is talle projekte aangepak. Die skool is ongelooflik dankbaar vir die wonderlike werk 
wat deur die Leeuklub gedoen word.  

 
5. AKADEMIE 

Die uitdaging in akademie is om ’n werksetiek by leerders te vestig. Daar word ook hard gewerk om 
leerders beter te laat presteer. Ons mik as skool na ’n 90% Baccalaureus toelating (dus meer as 50% in 
vier goedgekeurde vakke). Kyk na die rapport vir gr. 10 – 12 -veral na die promosievereistes nl.  
Baccalaureus graad, Diploma en Hoër Sertifikaat.  
 
Projek 51+ word ook volgende jaar in werking gestel om die werksetiek verder in die skool te verbeter. 
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Wiskunde: 

  1.  Die Ad-Maths-program werk uitstekend en ten minste 120 leerders volg hierdie program. 
  2. Die CAMI-Wiskundeprogram om begrippe vas te lê, is suksesvol geïmplimenteer, maar kan
   nog meer effektief deur leerders gebruik word. 
 

Tale: 

1.  Die “Readers are leaders”-program is aangekoop en die eerste suksesse kan nou al  
 waargeneem word. Alhoewel ons met die rekenaars gesukkel het, is alles weer opdreef na ’n 
 nuwe stelsel geïnstalleer is. 

      2. Personeel is ook hierdie jaar deeglik opgelei t.o.v. tegnologie: die E-leer in die klaskamer.   
  3. Die WiFi word in 2019 volledig beskikbaar gemaak deur die skoolgebou en E-leer behoort 

volledig in klasse toegepas te word. 
  4. Vanjaar het “Thinking Schools International” ook by ons geïnkorporeer. Alhoewel dit groeipyne

gehad het, het die meeste klasse dit geïnkorporeer in hulle sillabusse. 
   
5.1 Nasionale Senior Sertifikaatuitslae 2017 

 Ons is besonder trots op die matriekgroep van 2017.   

Teen hierdie tyd weet almal al van Janke van Dyk se ongelooflike prestasie. Ons is Leeutrots op 
hierdie topkandidaat in Suid-Afrika. 
 
Wat hierdie prestasies so besonders maak vir die Hoërskool Bellville is dat dit die tweede keer in 
die geskiedenis is dat so ’n prestasie bereik word. Jaanri Koch is ook in 2005 as die topkandidaat in 
die land aangewys. 
 
Eugene Fouché is ook tydens die Wes-Kaapse Merietefunksie as een van die topkandidate in die 
Wes-Kaap aangewys. 
 
Die skool het vir die 5de agtereenvolgende jaar ’n 100%-slaagsyfer. (Die enigste skool in die 
Noordelike Voorstede). Daar is ook 42 kandidate met ’n A-gemiddeld of 4 onderskeidings.  
99.5% van ons leerders kan aan Tersiêre inrigtings gaan studeer. 
Dit is egter die gehalte van ons uitslae wat ons onderskei. 

 76% van ons kandidate het ’n gemiddeld bokant 60% 
 67% (14) van die 21 vakke wat die skool aanbied se vakgemiddeld is bokant 68% 
 Daar is 360 A-vakgemiddeldes (1.6 onderskeiding per leerder) 
 Daar is 397 B-vakgemiddeldes 
 9 Vakgemiddeldes bo 70% 
 9 Vakgemiddeldes bo 60% 
 Leerders met 8 A’s: Janke van Dyk, Eugene Fouché, Michael Mariano, Corine Raath 
 Leerders met 7 A’s: Kevin Brand, Jaco du Plessis, Teana Engelbrecht, Lisa Maas, Pierre 

Labuschagne, Adriaan Minnaar, Nico Olivier, Antoinette Theron, Telisha Voges, Hanro Rossouw         
  Leerders met 6 A’s: Chante Bacher, Elrike Blomerus, Corne Grobler, Marnel Oncke, Mariane 

Liebenberg, Divan Schönfeldt, Zandri van Speyk, Annerike du Plessis, Marilé Paulsen 
 Leerders met 5 A’s: Esmarie Botha, Caitlynn Bradford, Rinus Oosthuizen, Anine Toua, Marika van 

Jaarsveld, Simoné Visser 
 Leerders met 4 A’s: Janneke Alberts, Johanka Begemann, Marc Januarie, Dewaldt Krüger, Sonay 

Lane, Bianca Loubser, MéJean Louw, Monique Mangiagalli, Chrismari van Schalkwyk, Ann-Marie 
Waterboer, Chamonie Maas, Johann Myburgh. 
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 Top presteerders in die WKOD was:  
 Janke van Dyk: 4de in Rekeningkunde (100%) / 5de in Afrikaans Huistaal (97%) / 2de in Engels Eerste 
 Addisionele Taal (98%) / 1ste in Lewensoriëntering (98%) / 2de in Lewenswetenskappe (98%) / 
 6de in Wiskunde (99%) 
 
 Eugene Fouché:  1ste in Lewenswetenskappe (98%) 
       Michael Mariano 7de in Besigheidstudies (95%), MéJean Louw 9de in Engels Eerste Addisionele Taal 
 (96%), Marilé Paulsen 2de in Toerisme (99%)   
                                             
5.2 Kandidate vir die Senior Sertifikaateksamen: 2018 

  Ons koester soos gewoonlik hoë verwagtinge vir ons Gr. 12’s in die eindeksamen. Ons vertrou dat 
  daar weer ‘n hele aantal A-kandidate sal wees. Ons is egter baie bekommerd oor verskeie Gr. 12’s  
  wat ten spyte van alle pogings nie hulle kant gebring het nie en as gevolg daarvan, kan druip. Hierdie 
  leerders het ’n traak-my-nie-agtige houding en was ook dikwels afwesig.  
 
  Verskeie gesprekke met leerders, ouers en onderwysers is gevoer. Sommige het die erns van die saak 
  besef, maar daar is nog steeds leerders wat nie begin leer het nie. 

 

5.3 Graad 8 - 11 

Alhoewel daar hard deur die personeel gewerk word om by leerders ‘n werksetiek vas te lê, is daar 
nog te veel leerders wat nie huiswerk doen of hulle take inhandig nie en te veel afwesig is.  
Dit veroorsaak dat daar te veel leerders is wat druip. Ondersteuning van ouers in hierdie verband en 
harde werk van leerders kan steeds sorg dat leerders aan die einde van die jaar deurkom.  
Skouer aan die wiel! 

 5.4 Vakprestasies 

 5.4.1  Tygerberg internasionale eisteddfod 

Die volgende leerders het pragtig presteer by die Tygerberg Internasionale Eisteddfod en trofeë 
verower: 

 Zani Brand: Gr. 8       4 trofeë vir Afrikaanse en Engelse voordrag en vir gedramatiseerde 

      prosa 

 Mia Hough:  Gr. 9  2 trofeë vir solosang 

 Shareen Vermeulen: Gr 10  trofee vir fluitspel 

Praktiese musiekuitslae 

Baie geluk aan die volgende leerders wat eksterne musiekeksamens afgelê het. Ons is trots op elke 
leerder wat hard werk en sy grense verskuif deur hierdie aktiwiteite aan te pak. 
 
Tineke Meijering: Gr. 12  Slaag graad 8-klaviereksamen van Trinity College en verwerf 
      erekleure 
Theresa Van Der Merwe: Gr. 11 Slaag graad 8-klarineteksamen van Trinity College met 89% en 
      verwerf erekleure 
 
Shareen Vermeulen: Gr. 10  Slaag graad 7-viooleksamen van UNISA met lof en verwerf  
      erekleure 
Nathan Huysamen: Gr. 11  Slaag graad 7-klarineteksamen van Trinity College met 84% 
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Leandri Louw: Gr. 12   Slaag graad 6-klarineteksamen van UNISA met eervolle  
      vermelding 
Nathan Huysamen: Gr. 11  Slaag graad 6-klarineteksamen van UNISA met lof 
 
Michelle Maas: Gr. 10   Slaag graad 5-slagwerkeksamen van Trinity College met 85%  
Imaney Janse van Rensburg: Gr. 12 Slaag graad 5-fluiteksamen van UNISA met eervolle vermelding 
Tee-Jay Jack: Gr. 11   Slaag graad 5-saxofooneksamen van ABRSM met eervolle  
      vermelding 
Daniel Van Rooy: Gr. 10  Slaag graad 5-slagwerkeksamen van Trinity College met 80%  
Bianca Meintjes: Gr. 11  Slaag graad 5-fluiteksamen van Trinity College met 68% 
 
Salomien van der Linden: Gr. 10     Slaag graad 4-saxofooneksamen van UNISA met eervolle 

vermelding 
Thinus Smuts: Gr. 9                 Slaag graad 4-klaviereksamen van Trinity met 90% en word 
 uitgenooi om op die pryswennerskonsert te speel 
Bianca Meintjes: Gr. 11  Slaag graad 4-fluiteksamen van UNISA met eervolle vermelding 
Emily Snyman: Gr. 9   Slaag graad 4-klaviereksamen van ABRSM  
Willem Grobler: Gr. 10  Slaag graad 4-slagwerkeksamen van Trinity College met 84% 
Arco Klapwijk: Gr. 10   Slaag graad 4-drumkit-eksamen van Trinity College met 92% 
Madelein Barnard: Gr. 11  Slaag graad 4-fluiteksamen van Trinity College met 75% 
Emily Snyman: Gr. 9   Slaag graad 4-fluiteksamen van Trinity College met 80% 
 
Raoul De Villiers: Gr. 9   Slaag graad 3-klaviereksamen van ABRSM met eervolle  

vermelding 
Adriaan Steyn: Gr. 9   Slaag graad 3-slagwerkeksamen van Trinity College met 84% 
 
Jemuel Laubscher: Gr. 9   Slaag graad 2-klaviereksamen van ABRSM  
Karlo Grobbelaar: Gr. 9  Slaag graad 2-klarineteksamen van UNISA met lof 
Ruben Botha: Gr. 8   Slaag graad 2-slagwerkeksamen met 80%  
Francois Roos: Gr. 9   Slaag graad 2-drumkit-eksamen met 83% 
Cayla Moag: Gr. 9   Slaag graad 2-fluiteksamen van Trinity College met 83% 
Ruan Van Zyl: Gr. 9   Slaag graad 2-kitaareksamen van Trinity College met 81% 
Henri Victor: Gr. 9   Slaag graad 2-kitaareksamen van Trinity College met 76% 
 
Elcke Pio: Gr. 8    Slaag graad 1-kitaareksamen van Trinity College met 85% 
Rueben Botha: Gr. 8   Slaag graad 1-slagwerkeksamen met 84% 
 

 5.4.2 Streekskompetisie: Ekspo vir jong Wetenskaplikes  

Die volgende leerders het aan die Streeks- en Internasionale kompetisie van die Eskom Ekspo vir Jong 
Wetenskaplikes deelgeneem. Baie geluk aan die leerders wat medaljes verwerf het. 
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Streekskompetisie: Expo vir jong Wetenskaplikes 

 
Internasionale kompetisie: Expo vir jong Wetenskaplikes 

Leerder Gr. Projektitel Medalje en uitslag 

Afdeling: Chemie en Biochemie: 

Lené Swart 10 O fluid, You’re tense! BRONS   

Leerder Gr. Projektitel Medalje en uitslag 

Afdeling: Fisika, Astronomie en Ruimte Wetenskap: 
Deandré-Lee Stolsie 10 The almighty book BRONS 

Afdeling: Energie doeltreffendheid en energiebewaring (doeltreffende gebruik van energie en maniere om 
energieverbruik te verminder): 

Tinus Breedt 10 Rethink reducing SILWER 

Afdeling: Mediese Wetenskappe (Anatomie, Genetika, Fisiologie) en Gesondheidsorg (Higiëne en 
Lewenstyl: 

René Scott 10 
Embrace the shortness / knuckle 
down 

BRONS 

Jana Groenewald 10 Is right always right? BRONS 

Anica Duncan 10 Seepglad en silwerskoon? BRONS 

Simone Ras 10 Now you see me, now you don’t! SILWER 

Afdeling: Voedselwetenskap, Voedseltegnologie en Gesonde eetgewoontes: 

Dian du Plessis 10 The secrets to keeping food fresh SILWER: Beste navorsingsprojek wat 
handel oor Voedsel en Voedsel 
Tegnologie in die seniorafdeling. 

Afdeling: Mikrobiologie en Siektes: 

Doné Brand 10 Ballooning with yeast SILWER: Beste navorsingsprojek wat 
handel oor Mikrobiologie en Siektes 
in die seniorafdeling. 

Afdeling: Chemie en Biochemie: 

Schani Lane 10 Vitamin C gives energy! BRONS 

Lené Swart 10 O vloeistof, jy’s gespanne! SILWER: Beste navorsingsprojek wat 
handel oor Chemie en Biochemie in 
die seniorafdeling. 

Afdeling: Dierwetenskappe en Veeartsenykunde, insluitende Mariene Wetenskappe: 

Dané Erwee 10 Oorinfeksie by viervoetige vriende BRONS 

Omgewingsbestuur: Studie van menslike interaksie met die omgewing (bv. Afvalbestuur, Ontbossing, 
Grondbestuur en Bioremediëring) 

Doné Brand & Adel 
van den Bergh 

10 
To stick or not to stick? SILWER 

Daniël Johannes van 
Rooy & Günther Tonitz 

10 
WH2OA GOUD 

Afdeling: Omgewingswetenskap: Veranderinge in die omgewing (bv. Besoedeling, Klimaatsverandering, 
Koolstofvrystellings en Ekologie) 

Salomien vd Linden & 
Lise-Mari Burger 

10 
Homo aqua flora BRONS 

Afdeling: Plantwetenskappe insluitend mariene plante 

Juria Brand 10 Diary of a quiver tree BRONS 

Afdeling: Sosiale en Psigologiese Wetenskappe 

Jean-Pierre Burger 10 Verstand se keuses BRONS 

Afdeling: Sportwetenskap 

Lize-Mari Snyman 10 Move with music BRONS 
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6. ADMINISTRASIE EN ORGANISASIE 

6.1 Finansies 

Daar is ’n besliste verbetering in ons finansiële stelsel en debiteure. 

Die ouditeureverslag was dan ook besonder gunstig. ’n Groot dank moet aan mevv. Rose, Smith en 
Kotzé oorgedra word vir hulle besondere harde werk. Daar moet ook melding gemaak word van die 
Finansiële Komitee van die Beheerliggaam se insette onder leiding van dr. N Nel en mnr. G Visser.  
 

6.2 Motorkompetisie 

Ons motorkompetisie is vir ons ’n belangrike bron van bykomende inkomste en dra elke jaar daartoe 
by dat ons boeke klop. Ons is baie dankbaar teenoor ons lojale inskrywers van oor die hele Suid-
Afrika. Die motorkompetisie het deur die jare al hoe meer gesukkel. Daar is besluit om die kompetisie 
na 29 jaar te laat vaar. (Ek is persoonlik baie hartseer hieroor). 
 

6.3 Fondsinsamelings 

Die skool het fondsinsamelingsprojekte broodnodig. Die Beheerliggaam en ouers het verskeie fonds-
insamelingsprojekte van stapel gestuur, naamlik (1) ‘n Pretloop en (2) Gholfdag . Baie dankie vir almal 
se insette en hulp. 

 

6.4 Administrasie 

  Die administrasiestelsel is nou volledig opgegradeer. Alhoewel alles nog nie 100% verloop nie, is ons 
hard besig om daaraan te werk. Dit het verseker dat die kontrole en algemene administrasie verbeter.   

   
  Die afwesigheidskontrole van SASPAC werk baie effektief en die SASPAC-Globalprogram is ook 

bekendgestel. Ons sukkel nog met effektiewe skakeling met ouers. 
  

  SASPAC het ook die finansiëlesisteem oorgeneem en ons hoop dat dit die baie administratiewe 
rondslomp sal uitskakel. 

 
 6.5 Kommunikasie 

6.5.1 Oueraande 

Ons oueraande is een van die belangrikste kommunikasiekanale tussen ouers en opvoeders. Ons is 
dankbaar vir elke ouer wat ons besoek om oor hulle kinders te gesels. Alhoewel heelwat ouers hierdie 
kans benut, is daar tog ouers wat hierdie ideale gespreksgeleentheid misloop. Dikwels is dit juis die 
ouers van kinders wat akademies sukkel. 

 
 Ons nooi u daarom weereens hartlik uit om in u kind se belang met ons te kom gesels. 

Besoeke hoef nie net tot hierdie aande beperk te wees nie. Dit is belangrik dat u ons ook deur die loop 
van die jaar sal kontak t.o.v. enige saak wat u kind raak. Ons hoop dat u ons dan met ‘n positiewe 
gesindheid van samewerking sal nader. Die skool is meer as ooit tevore afhanklik van die ouers se 
steun en samewerking in belang van ons kinders. 
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6.5.2 Omsendbriewe en nuusbriewe 

Die kwartaallikse en spesiale omsendbriewe hou ouers op hoogte van alle sake wat hulle raak. Baie 
dankie aan elke ouer wat hierdie omsendbriewe noukeurig deurlees en stiptelik daarop reageer. Ons 
wil die ouers wat dit nie doen nie, sterk aanmoedig om dit wel te doen. U moet seker maak dat u aan 
die einde van elke kwartaal ’n nuusbrief ontvang. Dikwels kom omsendbriewe per e-pos weer terug of 
u kind oorhandig nie altyd die omsendbrief aan u nie. 
 

6.5.3 Kommunikeerder 

Die skoolkommunikeerder werk baie goed. Die doel van die program is om u op hoogte te hou van 
nuus, gebeure, belangrike datums, ens. Agter die skerms is daar egter personeel wat hard werk om 
hierdie kommunikasiemiddel suksesvol te laat werk. Dankie aan mev. L Scott en mnr. S Olckers. 
  

6.5.4 Webbladsy 

 Die webbladsy word gedurig opdateer. Die oudbondleerders kan nou dadelik hulle inligting inlees.  
Daar is ook nou ’n manier waarop ouers en voornemende ouers direk met die skool kan kommunikeer 
indien hulle iets wil weet. Die skool het ook sy eie APP in 2017 bekendgestel.   

 
6.5.5 Sosiale Media 

 Baie dankie aan mev. H van Lill (Bemarker) wat groot werk gedoen het om die Hoërskool Bellville op 
die sosiale platforms meer sigbaar te maak. 

 
6.5.6 Mediasentrum 

 Voorraad: 132 nuwe titels is tot die voorraad toegevoeg hierdie jaar. Hoewel daar enkele 

 skenkings was, is fiksie en vaklektuur hoofsaaklik uit die skoolfonds teen ’n bedrag van R6962.00 

 aangekoop.  

 Benutting van bronne: Leerders gebruik hoofsaaklik die internet vir die opspoor van inligting, 
 maar hulle word  aangemoedig om hierdie inligting te rugsteun deur van gedrukte bronne vir 
 projekte, die wetenskap-ekspo, redenaarskompetisie, en eisteddfoddeelname gebruik te maak. 
  Vaklektuur is aangekoop om die kurrikulum te ondersteun, algemene kennis te verbreed en 
 leerlinge se diverse belangstellings te prikkel. 
  Die gr. 8 en gr. 9-leerders is die ywerigste lesers van fiksie, maar daar is ook leerders van gr. 10–
 12 wat gereeld kom leesstof soek. Ons probeer om ’n kultuur van lees te ondersteun deur goeie 
 jeuglektuur te koop en gewilde reekse gereeld aan te vul. Om keuses te vergemaklik, is daar 
 ’n aantal leeslyste van Afrikaanse en Engelse lekkerleestitels, met kort opsommings van die 
 verhale, opgestel. Hierdie lyste word periodiek aan die taalonderwysers deurgegee en dit is 
 beskikbaar vir leerders in die Mediasentrum. 
 Mediakomitee: Die getroue lede van ons Mediakomitee is ’n groot hulp; veral pouses en op die 
 dae wat die bibliotekaresse nie by die skool is nie. Hierdie jaar neem ons afskeid van 5 staat-
 makers wat nou matriek skryf en reeds vanaf graad 9 lede van die Mediakomitee was. Dankie vir 
 julle getroue diens. 

 Voorraadopname: Om te verseker dat die biblioteekvoorraad resent en bruikbaar bly, word ’n 
voorraadopname in November gedoen. Beskadigde/onherstelbare en verouderde titels word 
onttrek en in Februarie 2019 word ’n lys aan die beheerliggaam voorgelê vir afskryf. 
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 Viering van SA Biblioteekweek Maart 2018: LIASA (Library Association of South Africa) het skole 
met mediasentrums aangemoedig om foto’s van hul aktiwiteite te stuur. Ons het 4 foto’s gestuur 
van leerders wat tydens pouses na die titels op ’n uitstalling kyk, wat gunstig ontvang is, en op 
LIASA se Facebook bladsy vertoon is. 

 Vergadering: In Augustus is ’n byeenkoms van SLYSIG (School Library and Youth Services Interest 
Group) deur die bibliotekaresse bygewoon, aangebied deur LIASA by Edulis. Die onderwerp was 
die ingryping en bevordering van lees in skole. 

 Enkele voorstelle vir 2019: ’n Uitstalruimte in die vorm van ’n glaskas met rakke op ’n sigbare 

plek (miskien ook in die gang) waarin boeke wat van historiese waarde vir die skool self is, soos 

bv. ’n boek geskenk en onderteken deur elke leerder van die gr. 9-klas van 1944, sigbaar en veilig 

uitgestal kan word. Dit versterk bande met die Oudbond en behoort ook interessant te wees vir 

die huidige leerders, sowel as die personeel, ouers en besoekers aan die skool. 

  ’n Digitale teenwoordigheid deur bv. ’n ruimte te skep spesifiek vir die Mediasentrum as ’n 
onderafdeling van Kultuur op die BHS webtuiste, sodat daar op ’n gereelde grondslag nuus oor 
aktiwiteite, nuwe aankope, leeslyste, foto’s, kommentaar, aanbevelings, ens. deurgegee kan 
word.  

 
7.  KULTUUR 

7.1  Blaasorkeste  

BLAASORKESTE – Jaarverslag 2018 
Die jaar het begin met oudisies vir die seniororkes en ’n oefenkamp by Melkbos waar die basis vir die 
jaar se repertorium gevorm is. Dit sluit in: Odyssey (Chattaway), El Relicario (Padilla), Encanto (Smith), 
Jesu, Joy of Man’s Desiring (Bach), The Pahntom of the Opera (Lloyd Webber) en vele ander. 
 
Violis Francois Voges het ook telkemaal saam met die orkes opgetree met Tango, Por Una Cabeza 
(Gardel) en Fiddle Faddle (Anderson). Die juniororkes het heelwat nuwe spelers bygekry en het saam 
met die seniororkes by sommige van die volgende geleenthede opgetree: 

 Graad 7 ope-aand 

 NG Kerk Proteahoogte 

 Chrismar Villas Aftree-oord (saam met die juniororkes) 

 NG Kerk La Rochelle 

 Band Extravaganza, Endlersaal, Stellenbosch 

 Drieskole-konsert saam met Hoërskole Fairmont en Tygerberg 

 Laerskole Koorfees in die Hugo Lambrechts Auditorium 

 WindWorx Fanfare waar die orkes ’n diploma ontvang het (die juniororkes het ook hier 
 deelgeneem) 

 Laerskool Baumont in Somerset-Wes 

 Tygerberg Eisteddfod waar beide orkeste Hoogste Lof behaal het 

 Groote Kerk as deel van die Kaapstadse First Thursday-initiatief 

 Interskole-konsert saam met HS DF Malan 

 Gala-konsert (saam met die juniororkes) 

 Prysuitdeling 
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Die koor-en-orkeskombinasie was dié jaar weer eens ’n groot sukses met Do you hear the people sing 
(uit Les Miserables) en World in Union (Holst). Die orkes vier sy 30ste verjaarsdag in 2019 en beplan ’n 
feeskonsert en spogrepertorium wat onder andere die volgende sal insluit: An Outdoor Overture 
(Copland), Dubbel-trompetkonsert (Vivaldi) en Splashes of Gold (Hosay). 
 

7.2  Koor 

 Die koorjaar kan eintlik opgesom word met slegs drie woorde: World Choir Games. 

Elke koorkaktiwiteit hierdie jaar vanaf Januarie met die koorkamp, tot ons deelname aan die 
Tygerberg Eisteddfod en die jaarlikse Laerskole Koorfees by Hugo Lambrechts, was spesifiek gemik op 
voorbereiding vir ons deelname aan hierdie gesogte Internasionale koorkompetisie in Julie. 
Hierdie kompetisie word elke tweede jaar deur Interkultuur aangebied. Die kompetisie is reeds nege 
keer in Amerika, Rusland, China, Oostenryk, Latvia, Korea en Duitsland onderskeidelik aangebied. Die 
10de World Choir Games was hierdie jaar vir die eerste keer op die Afrika-kontinent aangebied, in 
Pretoria. Hierdie geleentheid kon die koor nie deur hulle vingers laat glip nie, en ten spyte van enorme 
finansiële en logistiese uitdagings, het 100 koorlede hierdie wonderlike ervaring meegemaak. 
Aangesien die koor minder ervare op internasionale gebied is, het hulle eers in ŉ kwalifiserende 
rondte deelgeneem, en daarna in die finaal van die Ope-Kategorie vir Gemengde Jeugkore. In hierdie 
kategorie ding hulle teen ander jeugkore met koorlede wat wissel tussen 14 en 25 jaar mee – nie ŉ 
maklike taak vir ŉ skoolkoor nie! 
 
Ons koor het hulle fantasties van hulle taak gekwyt en word as algehele wenners van die kategorie 
aangewys. Ons kon nie vir ŉ beter uitkoms gevra het nie en is baie trots op elke koorlid wat so baie 
opgeoffer het om hierdie prestasie ŉ moontlikheid te maak. 
 
Verder het die koor ook in September vanjaar in die finaal van die Tygerberg Eisteddfod deelgeneem. 
Ons was die enigste gemengde koor uit ŉ totaal van 90 deelnemende kore wat tot die finaal 
deurgedring het. 
 
Mag hierdie jaar se prestasies ŉ voorsmakie wees van die nuwe hoogtes wat Hoërskool Bellville se 
Gemengde Koor in die toekoms kan bereik. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.3 VCSV 

Die eerste kwartaal het ons afgeskop met ’n kringleierskamp die naweek voor die skool begin het. Hier 
kon ons lekker verhoudings bou, veral met die nuwe leiers wat bygekom het. 
  
Ons het ook ’n graad 8-dag aangebied waarby die meeste van die kringleiers betrokke was. Dit het 
ook baie gehelp om verhoudings te bou aangesien almal uit die verskillende laerskole by ons aan-
gesluit het. 
 
Dinsdae, gedurende tweede pouse, en Woensdagoggende, het ons saamgebid en God se Woord met 
mekaar gedeel. Vrydagoggende het ons altyd ’n vergadering gehad met die bestuurspanlede van die 
VCSV. Hierdie geleentheid is gebruik om besluite te neem en beplanning te doen. 
 
Ons het ook ’n baie geseënde graad 8-avontuurkamp naby Bonnievale gehou, aangebied deur Impact 
Adventures. Meer as 100 graad 8’s het dit bygewoon. 
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Die eerste kwartaal is afgesluit met die It’s Time-byeenkoms van Angus Buchan by Mitchells Plain. 

’n Hoogtepunt van die 2de Kwartaal was die jaarlike Jesusweek wat in die Skoolsaal gehou is. 
Gedurende hierdie week het Pickard Henn met die kinders kom praat het oor hoe God sy lewe 
aangeraak het. Die Donderdag het daar ook ’n band van Stellenbosch opgetree. Ons het verder ’n 
graad 8-leeukopklim en Straatwerk Kaapstad-uitreik gehad.   
 
Die 3de Kwartaal het afgeskop met ons jaarlikse BHS Got Talent-kompetisie. Juf. Pretorius het die 
aand vir ons op ’n luisteryke wyse aangebied. Mia Hough is as ons finale wenner aangewys. Sy was 
daarna ook die Tygerberg Eisteddfod-wenner. Grant-Pierre Van Wyk en Enya Du Plessis, twee van ons 
oud-leerders, het as gaskunstenaars opgetree. 
 
Ons het ook die jaarlikse Interskole-aand saam met DF Malan by ons aangebied. Ons het weer ’n 
worship-band tussen die twee skole gemaak. Hierdie geleentheid is ook baie goed deur Bellville 
ondersteun. Die laaste Woensdag van die kwartaal was dit natuurlik sokkietyd saam met Desmond 
Wells en sy band. Ons ook ’n Graad 11-dag by Blouberg vir al ons graad 11-leerders aangebied. 
 
Gedurende die Septembervakansie was ons jaarlikse uitreik na Canzibe in die Transkei. Hier het ons 
elke dag lekker tyd saam met die kinders deurgebring en vriendskappe gebou wat vir ewig sal hou. 
 
Ons sê dankie aan elkeen wat deur die jaar vir ons gebid het en opreg omgegee het vir die skool. Ons 
sê ook dankie vir God vir sy genade oor die skool die afgelope jaar en ons hoop elkeen van julle het ’n 
fantastiese vakansie.  
 

7.4  Toneel 

Die jaar het afgeskop met kinderteater en vanjaar is Goue Lokkies opgevoer. Dis altyd lekker vir die 
 akteurs om voor ‘n entoesiastiese gehoor vol kinders op te tree.  

 
Gedurende die Junievakansie is daar hard gewerk aan die 3 toneelstukke wat hierdie jaar aan al die 

 toneelfeeste en –kompetisies deelgeneem het. Twee van die stukke is deur 2 graad 12-leerders, 
 Shaun Werth en Damian de Villiers, geskryf en op die planke gebring. Die ander teks was Bos deur 
 die bekroonde dramaturg Malan Steyn. 

 
In die eerste week het die stukke by die Tygerberg Eisteddfod gespeel en daarna by die skool tydens 

 die kwartaallikse toneelaand. Op 2 Augustus vertrek 15 akteurs na die Logan Toneelfees op 
 Fraserburg. Dit is die oudste toneelfees in die land en is 44 jaar gelede deur mnr. Adri Lombard (later 
 die skoolhoof van die Hoërskool Bellville) en sy vrou Jeanette begin. Die stukke is baie goed deur die 
 beoordelaars en die gehoor ontvang en al die akteurs het toekennings ontvang. 

 
Daarna neem ons ook aan die Klein Libertas Toneelfees op Stellenbosch deel, asook die Durbanville 

 Toneelfees. Die hoogtepunt van die kwartaal was die deelname aan die ATKV Toneelfees.  
 
Bos is een van die stukke wat die hoogste toekennings in die Wes-Kaap ontvang het en al die akteurs 

 is bekroon. 
 
Op 30 Oktober het 10 Graad 11-regisseurs hulle stukke op die planke gebring en die volgende 

 toekennings is gemaak: 
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Beste stuk                  Uitvoer 
Beste regisseur  Miandra Hayward 
Beste akteur   Roelf Mostert 
Beste aktrise   Ilana Bester 
Beste byspeler   Jeandré van Heerden 
Beste byspeelster  Angelique Alers 
Beste nuweling-akteur Heino de Wet 
Beste ensemblespel  Vriendekring 
Beste stelontwerp  Uitvoer 
 
Op 29 November vertrek 2 van ons graad 12-akteurs, Damian de Villiers en JW Loubser, na Ghent, 

 België waar hulle op 1 Desember in die Theater Tinnenpot optree met hulle program Man. Manner. 
 Manste.   

 
7.5 Nasionale Toneelspelkompetisie 

Die Hoërskool Bellville het vanjaar vir die 18de keer die Nasionale Toneelspelkompetisie aangebied.  
Daar was 524 inskrywings en na uitdunne regoor die land, is die finaliste gekies wat vanaf 3 tot 5 Mei 
in Kaapstad aan die eindrondtes deelgeneem het. Die Hoërskool Bellville het 6 leerders in die finale 
rondtes gehad, nl. JW Loubser, Damian de Villiers, Bennie Gibbons, Adri-Jo Waterboer, Jeandré van 
Heerden en Carlo Louw.   
 
Drie van hulle, JW, Damian en Adri-Jo, het tot in die derde rondte (top 16) gevorder. In hierdie rondte 
het hulle ‘n radiodrama-oudisie by RSG gedoen, asook ‘n kamera-oudisie op die stel van kykNET se sepie 
Suidooster. 
 
Damian de Villiers en JW Loubser het daarna gevorder na die vierde rondte (Top 8) en het die 
Saterdagaand in ‘n volgepakte Kunstekaap Teater opgetree. Damian het ook ‘n verskyning in 
Suidooster gewen. Die kompetisie het heelwat dekking in die pers, op RSG en op kykNET gekry en 
Damian en JW het die skool trots gemaak met hulle optredes en onderhoude 
 

7.6  Redenaars 

Die Wes-Kaap-streek se eerste rondte (vir hoërskole) en semi-finaal (vir laer- en hoërskole) is vanjaar 
vir die eerste keer by Hoërskool Bellville aangebied op onderskeidelik 12 – 14 Maart en 25 Mei. In die 
eerste rondte was daar in totaal 365 deelnemers uit 35 skole. Twee van ons Gr.8-leerders, Zani Hattingh 
en Francois Bezuidenhout, het deurgedring na die semi-finale rondte waar daar 159 deelnemers uit 26 
skole deelgeneem het. 

 7.7  Sapiens 

Sapiens het vier keer hierdie jaar verskyn onder leiding van ’n bekwame en entoesiastiese redaksie. 
Ons het afskeid geneem van ’n wonderlike span matriekleerders onder leiding van Jané Baard 
(Hoofredaktrise), Leandri Louw (Sub-redaktrise) en Karla van der Merwe (Senior – redaktirse ), asook 
verskeie matriek-lede. Baie dankie aan hulle vir die afgelope vyf jaar se harde werk. 
 
Die nuwe kernredaksie vir 2019 is: Montana Heyns (Hoofredkaktrise), Ané Louw (Sub-redaktrise), 
Celise Rix en Lené Swart (albei Junior Redaktrises). Vir elke lid, die joernaliste asook fotograwe, sê ons 
baie dankie vir hulle bydrae en entoesiastiese werk hierdie jaar. 
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7.8  Hands for a Bridge  

2018 was weereens ’n jaar waarin Hands for a Bridge (HFB) gegroei het. Ons het verskeie skakelings 
en projekte aangepak saam met Isilimela Comprehensive School in Langa en Roosevelt High School in 
Seattle, VSA, onder andere ’n skoleuitruilweek, open mic-aand en Minutes for Mandela strandskoon-
maakprojek. 
 
Van die hoogtepunte van die jaar was: Roosevelt High se besoek aan ons in Februarie. Sestien 
Amerikaanse leerders saam met vyf onderwysers het vir twee weke in die Langa- en Bellville-
gemeenskappe skoolgegaan, is gehuisves deur HFB-gesinne en het ons skolestelsel en lewenswyses 
ervaar. ’n Naweekkamp met al drie skole is in die Paarl gehou, en ’n kerkdiens by die Presbyterian 
Church in Gugulethu, wat deur Bellville HFB-lede, onderwysers en ouers bygewoon is. 
 
Die ander hoogtepunt van die HFB-jaar het gedurende die Septembervakansie plaasgevind toe ’n 
groep van 10 Bellville- en Isilimela-leerders en vier onderwysers Roosevelt High School in Seattle 
besoek het. Hierdie was ’n wonderlike verrykende ervaring vir almal wat nog baie lank onthou sal 
word. Vir meer inligting oor die toer, asook die ander aktiwiteite aangepak gedurende 2018, kyk gerus 
op die skool se webtuiste onder: Interkulturele Uitruilprogram. 
 

7.9 Mnr. en Mej. Bellville 

Mnr. & Mej. Bellville 2018, onder leiding van juf. Suzanne Brand en juf. Jeane-Maré Carstens, was 
weereens ’n groot sukses. Dié spoggeleentheid het op Donderdagaand, 19 April plaasgevind. Vanjaar 
se tema was Festivals en bekendes soos Marciel Hopkins en Shaun Tait het deel gevorm van die aand. 
Bennie Gibbons en Adri-Jo Waterboer het hul baie goed van hul taak gekwyt as aanbieders en die 
wenners was as volg: 
 
Mnr. & Mej. Persoonlikheid – Francois Calitz & Leana Pietersen 
Mnr. & Mej. Fotogenies – Kian Volschenk & Karla Theunissen 
Mnr. & Mej. Afrika Burn (beste uitrustings wat finaliste self moes maak) – Eduan Goosen & Chanté 
Kotze 
Finalis wat die meeste geld en pryse ingesamel het – Kayla Rose 
Tweede Prins & Prinses – Kian Volschenk & Nicole van Tonder 
Eerste Prins & Prinses – Eduan Goosen & Chanté Kotze 
Mnr. & Mej. Bellville – Francois Calitz & Leana Pietersen 
Hoërskool Bellville kon ’n enorme R12 000 aan elk van die welsynsorganisasies, naamlik Stikland 
Hospitaal, Alta du Toit Nasorg en La Belle ACVV, skenk. Ons bedank al ons borge, waaronder Bunches 
for Africa, vir hul ruim bydraes.  
 

7.10 Johann Vos Klavierkompetisie 

Die Hoërskool Bellville het op 28 Augustus 2018 die 28ste bestaansjaar van die Johann Vosmusiek-
kompetisie luisterryk gevier in die Ouditorium van die Hugo Lambrechts Musiek-sentrum. Die 
kompetisie bestaan uit drie afdelings: ’n piccolo afdeling (vir laerskoolleerders gr.6 en 7), ’n 
Blaasafdeling en ’n klavierafdeling. Die beoordelaars vir die finale rondte was: Prof. Hubert van der 
Spuy, mnr. Michael Maas en mev. Pamela Kierman. Om die finaliste aan te wys moes hul uitspeel vir 
die totale prysgeld van R23 500. 
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Altesaam 13 leerders het deurgedring na die eindrondte. Name van oudwenners wat ’n sukses in die 
musiekbedryf geword het, is onder andere Lourens Fick, Estea Kruger en Roelof Temmingh. In die 
piccolo-afdeling het Mike Wang (klavier) gewen en die naaswenner was Vivianna Pearson(klavier).  
In die junior blaasafdeling het Keon Müller (saksofoon) gewen en die naaswenner was Liam Slabbert 
(fagot). 
 
Die wenner van die senior blaasafdeling was Lisa van Wyk (dwarsfluit) en die naaswenner was Zak 
Retief (franse horing).  
 
Die junior klavierafdeling het Qden Blaauw gewen en Anita Mira was die naaswenner.  

Die wenner van die senior klavierafdeling met prysgeld van R5000, was Theresa van der Merwe en die 
naaswenner, Laura Bailie, met prysgeld van R2 500. Ons bedank mnr. Johann Vos vir sy ruim donasie. 

 

8.  SPORT 

  Baie dankie aan al die afrigters vir ure se beplanning en afrigting. Die ekstra myl wat julle vir die
 Hoërskool Bellville stap, word opreg waardeer.  
  
 Spesiale dank aan die afrigters wat ’n gedeelte van hul vakansie opoffer vir toernooie en oefenkampe.  

 Baie dankie aan al die sportdeelnemers vir hul lojaliteit, harde werk en skooltrots waarmee hulle 
 oefen en wedstryde speel. Dankie ook aan die ouers en vriende van Hoërskool Bellville vir hulle 
 ondersteuning. 
 
 Elkeen het ‘n groot bydrae gelewer tot die sukses van elke sportsoort die jaar. 

8.1  Atletiek 

 Ná ’n baie geslaagde 4de kwartaal met ’n klomp byeenkomste, het die atletiek die seisoen begin met 
 die kleurebyeenkoms op die 23ste Januarie.  
 
 Die Norman Hauzer-byeenkoms is op die 2de Februarie in Parow gehou. Dit was ’n baie geslaagde 
 byeenkoms.  
 
 MTBS is weer in die Groenpuntstadion aangebied. Ons kan baie trots wees op ons personeel en 
 kinders wat gehelp het om hierdie groot dag met al sy reëlings en baie uitdagings, suksesvol te maak. 
 Margaret Pansegrouw het, soos altyd, ’n baie groot gespeel as onganiseerder van MTBS. 
 
 Ons het goed gevaar op die dag. Ons het wel die 3de plek op die baan behaal, maar daar was puik 
 uitslae waarop ons baie trots kan wees. Ons atlete het 10 gouemedaljes, 23 silwermedaljes en 30 
 bronsmedaljes verower. Die o.19 seuns het hul afdeling gewen. Baie geluk. 
 
 70 atlete is gekies om deel te neem aan die Noordsone-byeenkoms. Hierna is 28 atlete tot die 
 Noordsonespan, wat deelgeneem het aan die WP-kampioenskappe, verkies. 17 atlete is vir die WP-
 span gekies wat die naweek aan die Wes-Kaap kampioenskappe deelgeneem het. Ons is baie trots op 
 ons diskusatlete, asook mnr. Van Rensburg, hul afrigter. Hierdie jaar het Hoërskool Bellville gespog 
 met nie minder as 8 WP-diskusatlete.  
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 Die 4de kwartaal was ’n baie besige kwartaal vir ons atlete. Verskeie medaljes is in die byeenkomste 
 verower en die atlete het die vrugte gepluk van die voorseisoen se goeie oefening en kondisionering.  
 Ons het reeds die proses om atlete te identifiseer in die 2de kwartaal begin deur potensiële atlete in 
 die FLO-klasse te identifiseer. Leerders het ’n toetsbattery gedoen wat opgestel is deur mnr. Franken. 
 Die potensiële atlete wat geïdentifiseer is, is vegelyk met die 2018 MTBS-span. Potensiële atlete is ook 
 tydens die seksiebyeenkoms geïdentifiseer. 
 
 Al dié atlete is ingeskryf vir die kleuresportbyeenkoms. Na afloop van die byeenkoms is ’n potensiële 
 MTBS-groep gekies. Die atlete het reg deur die eksamen baie hard geoefen. Graad 8- en 9-atlete het 
 in die oggend geoefen en die graad 10- en 11-atlete het direk ná hulle geskryf het, geoefen. Die eerste 
 week in Desember gaan daar ook die jaarlikse oefenkamp wees. Atletiekoefening gaan voort tot net 
 voor kersfees. Elke atleet het ’n program gekry sowel as ’n oefenprogram. Ons glo en vertrou dat 
 die atlete deur die vakansie sal oefen om die fiksheidvlakke te behou. Binne die eerste week van die 
 nuwe kwartaal gaan die finale uitdunne plaasvind om die MTBS-span vir 2019 te finaliseer. Dit moet 
 elke atleet se mikpunt wees om die MTBS-span te haal. MTBS vind weer in die Groenpuntstadion 
 plaas. 
 

8.2 Bergfiets 

Bergfiets is vanjaar vir die eerste keer as ’n amptelike skoolsport bedryf. Daar is met ’n klein groepie 
seuns begin. Dinsdae is vaardighede gedoen en Donderdae is op die pad/baan gery. Ons het deel-
geneem aan die 4 Spurwedrenne wat onderskeidelik in Somerset-Wes, Durbanville, Worcester en 
Stellenbosch gehou is. Bellville is by al die wedrenne verteenwoordig. Ons het ook teen DF Malan gery 
as deel van die interskoleweek. Dit is by Bellville gehou en dit was die eerste keer dat bergfiets 
interskole in die Wes-Kaap gehou is. Ons hoop om volgende jaar nog seuns en dogters te kry wat sal 
deel word van die bergfietsfamilie by Hoërskool Bellville. 

 
8.3  Boogskiet 

Geskiedenis is die jaar gemaak deurdat ons boogskiet as ’n amptelike skoolsport aanbied. Ons het ons 
eie afrigter, Christo, van Archers Groove, wat die leerders een maal per week kom afrig. Skutte het 
elke tweede week aan verskeie kompetisies deelgeneem. Hulle het as individue deelneem onder die 
skool se naam. Tydens die laaste kompetisie vir die kwartaal was daar genoeg seuns en dogters wat 
gereed was om deel te neem. Hoërskool Bellville kon dus ook aan die spankompetisie deelneem.  
Baie geluk aan Marli Heyns wat die Westelike Provinsie verteenwoordig het. 

 
8.4 Krieket 

Die tweede helfte van die krieketseisoen het baie vroeg vir die o.19 A-span begin. Hulle het reeds die 
laaste week van die vakansie deelgeneem aan ’n krieketweek wat by Hoërskool Bellville gehou is, en 
georganiseer is deur ons krieketorganiseerder, mnr. Pieter Nagel. Dit was ’n baie geslaagde toernooi 
en ons sien uit na 2019.  
 
Die knellende droogte in die Wes-Kaap het egter die krieketseisoen geraak. Die meeste van die spanne 
het slegs 4 wedstryde gespeel en die junior B-spanne moes binneshuise wedstryde speel. Die liga-
westryde in die WP en noordelike voorstede is gekanselleer. Nie alle skole het met krieket voortge-
gaan nie. Ons het wel ons oefenige in die binneshuise nette gehou. Gelukkig kon ons interskole speel. 
Baie geluk aan die 1ste span wat met 2 paaltjies en die o.15A-span wat met 200 lopies, gewen het.  
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 Die krieket in die 4de kwartaal het ’n besige paar weke beleef met uitklopwedstryde in die week, 
 asook naweekwedstryde. Die o.14-, o.15- en o.19 A-spanne het gedurende die Oktobervakansie 
 geslaagde toere onderneem. 
 
 Baie geluk aan Tabita la Grange wat gekies is om die WP o.16-dogterskrieketspan te verteenwoordig. 
 Sy is ook gekies as kaptein van die span. 
 

8.5 Gesinstap 

 Die jaarlikse gesinstap word in samewerking met die Leeuklub aangebied. In die verlede is dit die 
 “LEEULOOP” genoem, maar om verskeie redes is die naam hierdie jaar na die Gesinstap verander. 
 2018 was die 5de jaar wat die wedloop aangebied is. Dit gaan elke jaar van krag tot krag en die getal 
 deelnemers bly groei. Hierdie jaar was die hoofborg weereens BUNCHES FOR AFRICA. Daar was ook 
 ’n nuwe toevoeging tot die wedloop, naamlik die 3 km-“Woefiestap”. Ander deelnemers moes ’n 5 
 km-pretstap voltooi. Die eerste 100 atlete oor die wenstreep het elkeen ’n unieke medalje gekry. Die 
 eerste 100 honde en hul eienaars het ook ’n pragtige medalje, knopie en geskenkbewys, geborg deur 
 CUTIE PIE DOGGY PARLOUR, ontvang. Etienne Marais, met die buiteuitsendingswaentjie van RADIO 
 TYGERBERG, was verantwoordelik vir die vermaak. Daar was meer as 750 deelnemers wat dit ‘n baie 
 geslaagde Gesinstap gemaak het. 
 

8.6  Gholfdag 

Die Hoërskool Bellville se OOV het vanjaar weer ’n suksesvolle gholfdag by die Bellville Gholfklub 
gehou. Entoesiastiese spelers het op 8 November behoorlik die stokke geswaai ten spyte van die sterk 
wind wat hul moes trotseer. Borge het gesorg dat spelers nie honger of dors ly op die baan nie en elke 
speler het ook die dag met ’n prys in die hand verlaat. Spelers het gedurende die aand se veiling hul 
hande diep in hul sakke gesteek vir die fondsinsameling. Bekende persoonlikhede waaronder Brian 
McMillan (krieket), Carel du Plessis (rugby) en die SA-spiesgooier en oudskolier, Rocco van Rooyen, het 
gespeel. Die wenners van die dag was mnre. Vince Ricketts en Owen McIntyre. 

 

8.7 Hokkie 

Seuns: 
5 van ons seunshokkiespanne was ingeskryf in die 1ste liga. Dit was ’n besondere seisoen met ons 
o.14 A-seuns wat 3de in hul liga geëindig het. Ons 1ste seunspan het die seisoen met ’n baie jong span 
aangepak. Dit was vir hulle ’n groot leerproses met tonne ondervinding wat opgedoen is. Ons sien uit 
na hoe hierdie jong spannetjie volgende jaar gaan poog om hul liga te domineer. 
 
Ons wil spesiaal melding maak van Jacques le Roux wat gekies is om die o.18 WP-Zebraspan te 
verteenwoordig gedurende die Junie vakansie. Hy is ook as die topseunsspeler gedurende die jaar by 
Bellville Hoërskool aangewys. 
 
Met die nuwe astro op ons skoolterrein, kon ons meer tuiswedstryde hê en kon ons vir ons seuns die 
geleentheid bied om meer en harder te oefen.  
 
Dogters: 
Met 8 dogtershokkiespanne is ons ’n gevestigde en gedugte premierliga hokkieskool wat nie 
terugstaan vir enige teenstanders nie. Met ’n paar toernooie aan die begin van die jaar en die SPAR-
uitklopfinaal wat op ons astro aangebied is, het ons sommer baie gou die nuwe astro ingelyf. 
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Met ‘n 3-0 oorwinning oor DF Malan met interskole, het die dogtershokkie weereens gewys dat hulle 
nie onderskat moet word nie. Ons het 6 provinsiale spelers opgelewer, naamlik: Zanita Louw, Marike 
Grobler, Sa’diyah Harmse, Inge Eksteen, Donè Brand en Melissa Brand. 
 
Een van die groot hoogtepunte van die hokkieseisoen was ook toe die Premier meisies die goue 
afdeling in die uitklop internasionale Kaapstadtoernooi gewen het. Met ons koppe omhoog stap ons 
weg van ’n besondere seisoen. 

 

8.8 Interskole 

Interskole is die week van die 13de tot 18de Augustus 2018 by die Hoërskool Bellville aangebied. Dit 
was die 38ste jaar wat dit in dié formaat gehou is. Maandag het die interskole vroegoggend afgeskop 
met die kapteinsontbyt vir al die eerstespanne en afrigters in die gimnasium.  
 
Die Maandagmiddag is daar vir die eerste keer bergfiets gery tydens ’n interskole. ’n Bergfietsbaan is 
op ons skoolgronde uitgelê. Leerders van beide Bellville en DF Malan het dit baie geniet. 
Maandagaand gedurende die muskiekaand is die eerstespankapteins aan die skole bekend gestel. 
Bedeide skole se koor en orkes het by die geleentheid opgetree. Ons koor en orkes het ’n staande 
applous gekry vir hul puik optrede. 
 
Die Dinsdagmiddag het die skaakspanne mekaar aangevat en ons leerders het puik skuiwe gemaak. 
Die aand het leerders mekaar die stryd aangesê met die Afrikaans- en Engels redenaars.  
 
Die Woensdagmiddag het landloopatlete die geleetnheid gekry om hul staal te wys. Die dogterspan 
het stof in die oë van die DF-meisies gehardloop. Daardie aand het beide skole die VCSC-aand in 
Bellville se skoolsaal bygewoon.  
 
Daardie Vrydagmiddag is geskiedenis gemaak toe die eerte interskolehokkiewedstryd op Hoërskool 
Bellville se astrobaan plaasgevind het. Gemengde welsae is behaal. Ons is LEEUTROTS op ons 
premierdogterspan wat hul wedstryd gewen het. Die gees om die baan was ongelooflik. Die laaste 
paar sekondes sal nog lank onthou word toe die skare die tyd afgetel het tot die eindfluitjie geblaas 
het. Saterdag het die rugby-, netbal- en hokkiewedstryde op ons pragtige sportgronde plaasgevind. 
Gemengde welslae is by die netbal- en hokkiewedstryde behaal. Ons is LEEUTROTS op ons o.19 A-
netbalspan wat hul wedstryd gewen het. Op die rugbyveld het Hoërskool Bellville slegs een wedstryd 
verloor. Welgedaan aan die rugbyseuns.  
 
Die ondersteuning en gees om die bane en velde was in 2018 werklik iets besonders. Groot getalle 
leerders het trots in hul skoolklere saam met ouers, oud-leerders en vriende van Hoërskool Bellville die 
spanne ondersteun. Geskiedenis is hierdie jaar gemaak deurdat die eerste interskolehokkie-wedstryde 
op die astro plaasgevind het, die dogterslandloop, premierhokkie en o.19 A-netbalspan in een jaar 
gewen het.  
 

8.9 Landloop 

 Ons landloopseisoen het begin met ’n oefen-en-leer-mekaar-ken-kamp in Wellington. Daar het ons 
aan die Wellington Parkrun deelgeneem en heerlik spangebou.  
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 Atlete het hierdie jaar aan sewe ligas deelgeneem waaruit die Noordsone-span gekies is. Sewentien 
van ons atlete is gekies vir die Noordsone span – wéér die skool met die meeste atlete. Met veertig 
atlete was ons hierdie jaar ook die grootste groep wat Woensdae aan die ligas deelgeneem het.  

  
 Ons is verder baie trots op ons o.19- en o.14-dogterspanne wat die algehele wenners in die span-

kompetisies was en op die o.17’s wat derde geëindig het. Baie geluk aan Mieke Eefting (o.19-kaptein) 
en Chané Krüger (o.14) wat vir die WP-span gekies is. Benna Bezuidenhout en Chané Krüger is 
onderskeidelik as die beste seun- en dogterlandloper vir 2018 aangewys. 

 
 Landloop is nie net ’n sport hier by Hoërskool Bellville nie, dit is ook ’n familie waar goeie vriendskappe 

tussen die harde oefensessies deur gesmee word. 
 

8.10 Netbal  

 Die netbalseisoen skop jaarliks in Maartmaand af met ’n netbalkliniek vir o.14 en o.15-spelers, 
aangebied deur die WP- Netbalakademie. Hierna word die spanne gefinaliseer vir die komende 
seisoen.  
 
Die o.18 A-span en het gedurende die Aprilvakansie ’n baie suksesvolle toer na Port Elizabeth 
onderneem waar hulle afrigting gekry het en ook teen Oos-Kaapspanne gespeel het. Hulle het eerste 
in hul ouderdomsgroep geëindig. 
 
Op die eerste naweek van die tweede kwartaal vind die tradisionele Bellville Sportdag plaas. Vanjaar 
het 84 hoërskoolspanne aan die 34ste sportdag deelgeneem.  
    
TOPSKOLE: Die o.18- en o.16 A-spanne eindig albei eerste in hul afdelings by die CTHSN Topskole en 
dring deur na die Wes-Kaap Topskole in Riversdale. 
 
WP-LIGAKAMPIOENSKAP: Daar het 5 van ons spanne in die CTHSN-ligafinale gespeel, naamlik: o.15 A, 
o.16 A, o.17 B en o.18 A. Die o.15- en o.16 A wen brons, o.17 B wen goud en o.18 A eindig 4de. 
 

8.11 Perdry 

Baie geluk aan Leo-né Erasmus wat die Wes-Kaap verteenwoordig het tydens die SANESA- 
Kampioenskappe in Gauteng.  
 

8.12  Rugby 

 Vir die o.19A's het die rugbyseisoen reeds vroeg in Maart by die Bolandlandbou Rugbydag begin. 
Daarna het hulle ook by die Brackenfell Sportdag gespeel. As gevolg van die droogte het die ander 
spanne verskeie opwarmingswedstryde gespeel, wat as goeie voorbereiding vir die A-spanne se toere 
in die Maartvakansie gedien het. Die spanne het na die volgende bestemmings onderskeidelik getoer: 
o.14 – Paarl Gimnasium, o.15 – Kwaggaweek in George, o.16 – Paarl Gimnasium, o.19 – Oakdale. 
Verskeie welslae is by hierdie toere behaal. 

 
 Soos in die vorige seisoene, speel die Hoërskool Bellville weer in die Premier B-liga omdat ons 9 

spanne in die veld kan stoot. Twee spanne per ouderdomsgroep – o.14, o.15 en o.16 en dan 3 spanne 
in die o.19-groep. 
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 Gedurende die Junie/Julievakansie het die A-spanne aan verskeie rugbyweke deelgeneem. Die o.14 A–

o.16 A-spanne speel by die Land Rover N1 Stad Junior Rugbyfees, aangebied deur Brackenfell, en die 
o.19A-span speel by Hoërskool Swartland se Wintertoernooi. 

 
 Ná ’n baie harde rugbyseisoen kan ons baie trots wees op die rugbyspelers van die Hoërskool Bellville 

veral die o.16A-span en o.19A-span wat uitstekende seisoene beleef het. Dankie aan al die spelers vir 
hulle harde werk.   

 
8.13  Skaak 

 Ons het vanjaar ’n suksesvolle liga gehad. Die eerstespan het vyf wedstryde gespeel, waarvan hulle 
drie gewen, een verloor en een gelykop gespeel het. 
 

 Die eerstespan het deurgedring na die uitdunne van die Top Skole-kompetisie nadat hulle vroeër die 
wenners in hul groep was. Ná ’n baie lang dag van uitdunne, het ons span ’n 3de plek verwerf. Die 
hoogtepunt van die jaar was die interskole kragmeting teen DF Malan. Die eerstespan het gelykop 
gespeel en ons tweedespan het hul wedstryd gemaklik gewen. Ons het ook hierdie jaar ’n groep 
beginners gehad wat een keer ’n week geoefen het. Met harde werk en baie passie sal hulle volgende 
jaar inskakel by die liga-wedstryde. Baie geluk aan Carlo Louw (Gr.9) wat gekies is om WP te 
verteenwoordig. 

 
8.14 Swem 

 Hoërskool Bellville het vanjaar met swem as somersport begin en ons is baie opgewonde daaroor. 
Swem vind in die eerste en vierde kwartale plaas, maar gedurende die winter is daar ook geleentheid 
om aan te hou swem in ’n onderdakswembad. Die leerders ontvang professionele afrigting deur 
opgeleide, gekwalifiseerde afrigters. Ons het vanjaar hoofsaaklik aan leerders se fiksheid en tegniek 
gewerk. Ons mikpunt is om die swem uit te bou sodat ons in mededingende galas, asook pretgalas 
kan deelneem. Die skool gee erkenning aan leerders wat uitblink op streeks- en provinsiale vlak. 
Vanjaar het Adriaan den Haan, ’n graad 8-leerder, erekleure verwerf vir sy deelname in Maart aan die 
Suid-Afrikaanse Nasionale Juniorkampioenskappe. 

 
 Adriaan den Haan het van 2-4 November in Oudtshoorn aan die Freda Barnard Uitnodigingsswemgala 

deelgeneem. Hy het 10 medaljes in die o.14-seunsafdeling verower. Adriaan kwalifiseer ook om aan 
13 items by die somerkampioenskappe van 5-9 Desember in Stellenbosch deel te neem. Met sy tyd vir 
die 400m wisselslag het hy ook gekwalifiseer om in Maart 2019 aan die Nasionale Junior 
Swemkampioenskappe in Kwazulu Natal deel te neem. Knap gedaan, Adriaan. 

 
 8.15 Tennis 

 Die tennis se getalle het weereens in 2018 vermeerder. Daar is veral ’n klomp beginners wat in 2018 
 begin tennis speel het. In die o.14-groep van die jaar het daar ’n paar spelers ingekom wat lekker 
 tennis speel en mooi gaan ontwikkel in die toekoms.  
 
 Ons het vir die eerste keer aan die Bredasdorp o.19-dubbelstoernooi deelgeneem. Die leerders het 
 uitstekend gevaar en algeheel 4de, uit 12 skole, geëindig. Baie geluk aan die seniorspelers. Die seuns 
 1ste span het ook aan die WP-Topskole toernooi deelgeneem en algeheel 4de geëindig. Welgedaan 
 manne. 
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 Die o.15 seuns en dogters het na Bredasdorp getoer en deelgeneem aan die Tennis 4 Jesus toernooi 
 en derde geëindig. Welgedaan aan almal wat getrou oefen. 
  
8.16 Toutrek 

Gedurende die toutrekseisoen was daar gemengde welslae. Tydens die WP/Boland Kampioenskappe 
het die 440 kg en die 480 kg A-dogterspanne WP-kleure behaal.  
 
Tydens die SA-kampioenskappe wat in Kimberley gehou is, het die 480 kg en 520 kg A-dogterspanne 
’n 4de plek behaal. Die 480 kg meisies is outomaties deur na die Toutrek Wêreldkampioenskappe om 
in die ope-afdeling deel te neem. Die Toutrek wêreldkampioenskappe vind in Kaapstad, vanaf 19-22 
September 2018, plaas. Die seuns het tydens die SA Kampioenskappe in die semi-finaal uitgeval. 
 

Leerders het die kwartaal weer saam met die Westcliff-vaardigheidskool aan kompetisies 
deelgeneem. Van ons toutrekleerders het in Oktober die geleentheid gehad om aan die wêreld-
toutrekkampioenskappe in Kampsbaai deel te neem, waar hulle waardevolle ondervinding opgedoen 
het. 
 

8.17 Sportdae 

 Die winterseisoen het op ’n hoë noot begin met ons jaarlikse sportdag vir laerskole en hoërskole.  
 Ons het ook die 2de kwartaal ons jaarlikse sportdag teen Worcester Gimnasium gehad. Dit was ’n 
 baie suksesvolle sportdag waar ons in al drie sportkodes, naamlik: rugby, netbal en hokkie in meeste 
 van die gevalle aan die wenkant was.  
 

8.18 Provinsiale en Nasionale Kleure  

WP-Aksie Netbal Zulaine Huisamen, Cara Pretorius, Anzelle Fourie, Christelle Smit, Lida Botha, 
    Zurancke van Zyl, Caitlin Winterbach, Damian De Villiers, Pieter Drotskie, Biancé  
    Martin, Andri Walters, Nadine Hyman, Khara Kaltwasser, Leandri Martin 
WP-Atletiek   Michaela Williams, Handré Carstens, Marilienké Günther, Wynand van der 

Merwe, Ricardo Gordon, Leandro Blaauw, Elzahn van Aswegen, Janina 
Aggenbach, Heidie Stassen, Line Fourie, Zulaine Huisamen, Lida Botha, Khara 
Kaltwasser, Mari-Li van den Heever, Kyle Gildenhuys Cara Pretorius, Shanel Vreij.  

WP-Klubnetbal  Khara Kaltwasser, Liandrey Gelderbloem 
(Erica-span) 
WP-Bofbal   Heinrich Botha 
WP Boogskiet  Marli Heyns 

  Wes-Kaap  
  Gimnastiek   Waldo Opperman, Luhandré Olivier  

  WP-Aksiehokkie  Anika Grobbelaar, Tanika Swart 

WP-Hokkie   Doné Brand, Inge Eksteen, Melissa Brand, Jacques Le Roux, Sa’diyah Harmse, 
   Elrike Grobler, Zenita Louw 
Wes-Kaap-Hip-hop Teshla Britz, Mia Kretschmer  

         Wes-Kaap-Karate  Divan Ehlers  
  WP-Aksiekrieket  Brando Vos  
  WP-Binnehuise- 
  krieket   Juandré Bewick, Marcel Carstens 
  WP-Landloop   Mieke Eefting, Chané Kruger  
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WP-Netbal   Karla Vermeulen, Biancé Martin, Michaela William, Liandri Martin, Caitlin 
    Winterbach 
Wes-Kaap-Netbal  Zulaine Huisamen; Lida Botha; Nadine Hyman     
Wes-Kaap-Perdry Leone Erasmus 
WP-Pistoolskiet  Corné Schreuder  
WP-Rugby   Xavier Adams  
Wes-Kaap-Skaak  Carlo Louw 
WP-Skopboks   Yolandi Gelderblom  
WP-Skyfskiet   Luan Smit 
WP-Tennis   Riaan Westman, Chanté Kotze, Duard Liebl, Marlize Oosthuizen 
WP-Toutrek    Charlize Middelton, Megan Entres, Michaela Williams, Ellené Els, Elandia van 
    Renen, Jamey Coetzee, Leona Hoon, Imari van Renen, Chrismari Sparks, Ianca van 
    Greunen 
Wes-Kaap-    Arno van Zyl 
Toutrek    
 

  SA Aksiekrieket  Brando Vos  
   SA Aksie netbal  Pieter Drotskie 

  SA Lugpistool    Corné Schreuder 
    
 9. TEN SLOTTE 

  As u die verslag deurgelees het, sal u besef watter harde werk personeel en leerders ingesit het om al 
hierdie aktiwiteite suksesvol te laat plaasvind. Daarom betuig ek my dankbaarheid aan elke 
personeellid vir hulle onbaatsugtige diens aan die Hoërskool Bellville. Dankie aan elke leerder wat 
vanjaar moeite gedoen het om deel te neem aan aktiwiteite by die Hoërskool Bellville.  

 
  Dankie dat jy jou skoolklere met trots gedra het. Dankie dat jy die beginsels en waardes van ons skool 

uitdra. Die onbaatsugtige diens van veral die Leeuklub en OOV kan nie genoeg beklemtoon word nie. 
 
  Dankie vir almal se ondersteuning, hulp en voorbidding. Ons sien uit na ’n opwindende 2019. 
 
 PARATUS AD OMNIA 

  
 Vriendelike groete. 

 
 

 
 
 
Deon du Plessis        
SKOOLHOOF 
 
12 Desember 2018 

Bylae  A: Leerderleierverslag 
 B: Beheerliggaamverslag 
  



BYLAAG A 
Leerderleierverslag – 2018: 

 30 November – 3 Desember 2017: Ons jaarlikse leierskamp waar ons die leiers van die volgende jaar voorberei 
en toerus met die nodige vaardighede en kennis.  

 
Kwartaal 1: 

 Vergadering op 15 Januarie: Ons finaliseer die reëlings wat op die kamp getref is vir die graad 8’s se 
orïenteringsweek, voordat die graad 8’s die volgende dag skool toe kom. 

 Dinsdag 16 Januarie: Ons ontvang die graad 8’s by die skool. Dit is die begin van die orïenteringsweek (16 – 22 
Januarie). 

1. Dit was ’n baie suksesvolle week. 
2. Die welpies het elke dag soos ’n lid van die groot 5 aangetrek en daardie spesifieke dag het ons dan die waarde 

wat aan die dier gekoppel word met hulle behandel. 
3. Daar is speletjies met hulle gespeel om die waardes van die skool by hulle tuis te bring. 
4. Die leerderleiers het die welpies op ’n toer deur die skool geneem en hulle meer oor die skool se geskiedenis en 

tradisies vertel. 
5. Ons het ook die “Amazing Race” met hulle gedoen en so het hulle die terrein beter leer ken. 
6. Middagete is voorsien. Die wors is gebraai deur die gr.11-seniorleiers. 
7. Die baadjieplegtigheid was ’n baie geslaagde geleentheid. 
8. Ons het ook ná skool gehelp met die graad 8’s se atletiekuitdunne. 
 
 2 Februarie: Ontvangs van die eregaste en die oorhandiging van geskenkies by die Norman Hauzer –

atletiekbyeenkoms, asook die hantering van skriflesing en gebed voor die byeenkoms. 
 8 Februarie: Die graad 11’s het die MTBS Big Brag self gereël en georganiseer. Hulle tema het aangesluit by die 

skool se MTBS-tema. Ons het net positiewe terugvoering oor die geleentheid gekry. Ons is baie dankbaar hiervoor. 
 12 – 23 Februarie: Tydens hierdie tydperk het die graad 11-leiers laerskole in die omgewing gaan besoek met die 

oog op bemarking vir die skool. (Bellpark, Bellville-Noord, Totius, Hebron, GLB, ens.) Ons het baie positiewe 
terugvoering gekry van ouers wie se gr. 7-kinders teenwoordig was tydens hierdie geleenthede. 

 19 – 23 Februarie: Graad 8-graadleierverkiesing. Henry Pieters, Elcke Pio, Francois Bezuidenhout en Mia 
Kretschmer word verkies. 

 14 Februarie: Die Sosiale- en Matriekkomitee het onderskeidelik rose en kolwyntjies vir Valentynsdag verkoop. Dit 
was baie gewild onder die leerders en die verkope was suksesvol. 

 19 Februarie: In plaas van die paaseierprojek, het die Omgeekomitee besluit om in 2018 die waterprojek te loods. 
Die doel van die projek was om bottels water in te samel vir behoeftige skole sonder lopende water. Ons het 
weekliks tydens vierkantopening bemark, asook oor die interkom. Daar was ook plakkate in die gange op om die 
leerders bewus te maak van die projek. Die bottels water is in samewerking met Hands For a Bridge aan die 
behoeftige skole oorhandig. 

 20 Februarie: Gr. 7-hoofleierbraai: Al die hoofleiers van die omliggende laerskole besoek ons vir ’n gesellige 
geleentheid. Dit is ’n informele geleentheid waar ons as leierraad die geleentheid kry om te sosialiseer met die gr. 
7’s met die doel om bemarking te doen vir die skool en hulle in te lig indien daar enige onsekerhede is.  

 1 Maart: Gr. 7-opedag/aand: Ons seniorleiers het elkeen ’n groep gr. 7-leerders saam met hul ouers op ’n toer deur 
die skool geneem en hulle bekendgestel aan alles wat ons het om te bied. Ons leiers was ook verantwoordelik 
daarvoor om ons gaste te verwelkom en hul voor die tyd aan die terrein bekend te stel. Oor die algemeen was die 
aand baie suksesvol en ons het baie positiewe terugvoering en komplimente vanaf die ouers en die gr. 7’s gekry.  

 7 Maart: Ons graad 12-seniorleiers woon die Paul Roos Gimnasium-dinee by. Die seniorleiers het die geleentheid 
baie geniet. 

 11 Maart: Die hele leerderraad woon AGS Bellville se jaarlikse leierdiens, vir die omliggende skole se leerderrade, 
by.  

 14 Maart: Die hoofleiers ontvang die beoordelaars van die ATKV-redenaarskompetisie. 
 17 Maart: Seniorbal: Ons raad se Sosiale komitee was verantwoordelik vir die organisering van hierdie funksie. Die 

leerders het die aand terdeë geniet. 
 23 Maart: “Leiersocial” – Ons hou een keer in ’n kwartaal ’n “leiersocial” waar ons as leiergroep saam iets gaan 

doen om ’n bietjie te ontspan tydens die besige kwartaal. Ons het hierdie kwartaal ’n braai gehou. 



 26 Maart: Loopbaanuitstalling: Ons graad 9-graadleiers het juf. De Villiers gehelp tydens hierdie geleentheid om 
verversings te bedien vir ons gaste wat hul tersiêre instansies onder ons matrieks kom bemark het. 

 
Kwartaal 2: 

 13 & 14 April: Hoërskool Bellville Sportdag vir laerskole en hoërskole – Ons leiers doen diens by die hek by die 
rugbyklubhuis en verwelkom al die eregaste en afrigters. 

 20 April: Die leerderleiers het saam met die graad 8-leerders Leeukop gaan uitklim. Dit was ’n uitstekende 
geleentheid vir die graad 8’s om mekaar en die leiers beter te leer ken. 

 4 Mei: Toneelspelkompetisie in die Kunstekaap – ’n Groep van ons leiers het saam met die dramaleerders gaan 
ondersteun. 

 10 Mei: Laerskole Koorfees by Hugo Lambrechts – Ons hoofleiers verwelkom die mense op die stoep en hanteer 
die op- en afdra van items op die verhoog tydens die vertoning. Ander leiers help met die organisering van die 
laerskoolleerders in die verskillende lokale. 

 Mnr en Mej Bellville: Die geeskomittee doen bemarking vir hierdie geleentheid. Alhoewel ons as leiergroep nie 
self by die aand betrokke was wat reëlings betref nie, was dit beslis ’n baie suksesvolle aand. 

 
Kwartaal 3: 

 23 Julie: Ons loods die Tygerbergprojek tydens vierkantopening. Tydens hierdie projek samel ons produkte in vir 
die mammas in Tygerberghospitaal wat dit dringend benodig. Ons het vanjaar weer baie produkte ingesamel en 
ons is baie dankbaar hiervoor.  

 6 Augustus: Ons graad 9-graadleiers is betrokke by die graad 9-oueraand vir vakkeuses. 
 Interskoleweek (13 – 18 Augustus):  Hierdie jaar was interskole tuis. Die 12de het ons leiergroep ingespring en 

ons skool binne en buite versier, asook plakkate opgesit in die strate rondom die skool. Ons graad 11-leiers was 
baie besig deur die hele week. Hulle het ’n program uitgewerk waarvolgens die hele skool elke dag van die week 
volgens ’n tema kon aantrek. Die leerders het dit baie geniet en het deelgeneem aan die week se aktiwiteite. Die 
graad 11-leiers was ook verantwoordelik vir die reël van die Big Brag met vanjaar se tema: “James Bond”. Hierdie 
week word beslis beskou as ’n sukses. 

 19 Augustus: “Leiersocial” – Ná die besige interskoleweek het ons leierraad by Kirstenbosch gaan ontspan. 
 25 Augustus: Matriekafskeid – Die 4 hoofleiers het elkeen ’n spreekbeurt. 
 1 September: Lentebal – Ons juniorleiers (gr. 8 en 9) organiseer vanjaar se lentebal. Die aand was ’n groot sukses 

en die leerders het dit baie geniet. 
 10 – 25 September: Tydens hierdie tydperk was die verkiesing van die nuwe leerderraad vir 2019. Die nuwe 

seniorleiers sowel as graadleiers is reeds verkies. Die hoofleierverkiesing was die middag van 25 September. Die 
hoofleiers word bekend gemaak tydens die prysuitdeling op die 18de Oktober. 

 
Komitees: 

 Leerderaksie: Hierdie komitee is verantwoordelik vir die uitwerk en die kontroleer van die saal-, hek-, en 
terreindiensroosters deur die hele jaar. Hulle is ook die komitee wat die skakeling met die Seksieleiers verseker. 

 Matriek: Ons matriekkomitee het elke Vrydag op die voorstoep ’n “combo” verkoop wat bestaan uit twee 
pizzaskywe en ’n Steri Stumpie. Ons verkope was baie goed en ons het deur die loop van die jaar ’n redelike 
bedrag wins gemaak. Die komitee het ook vraelyste uitgestuur om te verseker dat die kinders met die verkope 
tevrede is. 

 Gees: Die geeskomitee was verantwoordelik vir alle bemarking in die skool. Hulle is ook die leerders wat ons 
gange dwarsdeur die jaar versier en verfraai het. Hulle het hulle opdragte van ander komitees ontvang. Hulle was 
in beheer van ons skool se Instagram-blad. Hierdie blad is baie suksesvol wat bemarking betref en ons het al ’n 
totaal van meer as 1700 volgelinge. 

 Omgee: Die Omgee-komitee was in beheer van die Water- en die Tygerbergprojek. Hulle het 2 keer ’n week die 
produkte wat die skool gebring het, ingesamel en dit gesorteer. Hulle het ook omgesien na ons onderwysers net 
voor eksamens in die vorm van ’n soethappie en ’n rooi pen vir motivering. 

 Sosiaal: Die sosiale komitee het die seniorbal gereël en die juniors gehelp met die lentebal. Hulle was ook in 
 beheer van alle gebeure op Valentynsdag. Hierdie komitee het ook seker gemaak dat ons gereeld ’n 
 ontspanningsaktiwiteit saam as ’n raad geniet het. 
  



BYLAAG B 

 

BEHEERLIGGAAMVERSLAG 

Nog ’n jaar lê spreekwoordelik op sy rug en dit bied ons die geleentheid om die jaar se aktiwiteite, sowel as 
die bereiking van bepaalde strategiese doelwitte in oënskou te neem. 2018 was op vele terreine ’n besonder 
moeilike jaar en verskeie uitdagings moes oorkom word. Die geweldige droogte met gepaardgaande 
waterbeperkings om dag zero te vermy, swak ekonomiese groei, die algemene vlak van korrupsie, verval t.o.v. 
openbare verantwoordelikheid, en aanspreeklikheid om maar enkele faktore te noem. Al die negatiewe 
nuusdekking lei dikwels daartoe dat ons moedeloos raak en perspektief verloor. Die jaar 2018 het egter ook 
verskeie hoogtepunte opgelewer, waaroor ons geweldig en opreg dankbaar kan wees. Vergun my die 
geleentheid om enkele van die hoogtepunte uit te sonder – hoogtepunte waaroor Hoërskool Bellville opreg 
dankbaar kan wees. 
  
Die Hoërskool Bellville is ’n tradisieryke skool wat toekomsgerig is. ’n Skool waar waardes, dissipline, trots en 
uitstaande akademiese prestasie reeds vasgelê is, waar leerders in nuwe tegnieke opgelei word om krities, 
kreatief en toekomsgerig te dink, en waar ons nuwe tegnologie inspan om leerders voor te berei vir die 
tegnologiese wêreld daarbuite. 
 
Die toets is sekerlik die mate waartoe ons leerders suksesvol toerus vir die toekoms. Ons leerders en 
oudleerders se prestasies op nagraadse vlak is dikwels die rede waarom Hoërskool Bellville as een van die 
topskole bestempel word. 
 
Akademiese prestasie 
Hoërskool Bellville kon sy 80ste bestaansjaar in 2017 nie op ’n beter manier afgesluit het as om vir die tweede 
keer in die bestek van 12 jaar, die topkandidaat in die NSS-eksamen in 2017 te lewer nie.  
 
Op 23 Januarie 2018 is ’n funksie gehou om Janke van Dyk se prestasie as die topkandidaat in die NSS-eksamen 
in 2017 te vier. Dit is bygewoon deur personeel van die Metro-Oos Distrikskantoor van die onderwys- 
departement, vakadviseurs en Janke se vakonderwysers. Die eregas saam met Janke, was Jaanri Koch, die 
topkandidaat in die land in 2005. Hierdie oudleerder van Hoërskool Bellville is nou ’n mediese dokter. Sy het 
die spesiale toekenning namens die skool aan Janke oorhandig. Janke het op 24 Januarie by die Universiteit 
van Stellenbosch aangemeld waar sy chemiese ingenieurswese begin studeer het. 
 
Dit bevestig net weereens dat Hoërskool Bellville nie hoef terug te staan vir enige ander skool wanneer dit by 
akademiese prestasie kom nie, inteendeel, ons stel die standaard. Hoërskool Bellville het weer 'n 100% 
matriekslaagsyfer behaal. Groot dank is verskuldig aan elke onderwyser  wat ooglopend ’n reuse impak op 
ons kinders se lewens maak. 
 
Op sportterrein het Hoërskool Bellville gedurende die jaar uitgestyg. Nuwe sportkodes soos toutrek, boogskiet 
en perdry is goedgekeur en dra opsigself by tot die bemarkingswaarde van Hoërskool Bellville. Sportprestasies 
is en bly een van die belangrikste trekpleisters van belowende en opkomende talent. Die toevoeging van die 
Astrobaan het reeds ’n wesenlike bydrae gelewer om Hoërskool Bellville se hokkie op ’n ander vlak te plaas.   
 
Op kulturele terrein is verskeie prestasies behaal. 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 in die wêreld weggestap. Meer as 300 internasionale en nasionale kore het aan die spele 
deelgeneem. Dit was die eerste keer dat die Wêreldkoorspele in Afrika gehou is. Die toejuiging was 
oorweldigend toe die Bellville-koor van 100 lede 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 Hoërskool Bellville-koor is reeds van die begin van die jaar af op ’n segetog en is vroeër die jaar ook as 1 
van 5 hoërskoolkore uitgenooi om by die Tygerberg Internasionale Eisteddfod se Gala-koorfees op te tree. 
Laasgenoemde finale rondte het op 7 September in die Endlersaal van die Universiteit van Stellenbosch plaas 
gevind.  
 
Beheerliggaamverkiesing - Maart 2018 
Baie dankie aan elke ouer wat tyd afgestaan het om vir die 2018 beheerliggaam te kom stem. Die volgende 
ouers is as Beheerliggaamslede vir die volgende 3-jaar termyn verkies: 
Nico Grobbelaar – Voorsitter, Marius Fivaz – Ondervoorsitter, Nico Nel – Tesourier, Martha du Plessis – 
Sekretaresse, Deon Eksteen, Tersia du Toit Smit en Annelize van Zyl. Gerrit Visser is tot die finansiële komitee 
ge-koöpteer. 
 
Die beheerliggaam se primêre taak is “korporatiewe bestuur”. Dit behels die beheer van al die eksterne 
faktore, asook die bepaling van beleid. Die oorhoofse beheer van die skool en die daarstelling van verskeie 
beleide wat die skool se organisasie ondersteun, soos onder andere die toelatingsbeleid, die gedragskode vir 
leerders, dissipline, die taalbeleid ens., is geweldig belangrik. ’n Ander baie belangrike funksie van die 
beheerliggaam het te make met finansiële bestuur ten opsigte van skoolgeld, begrotings, 
fondsinsamelingsprojekte en die behoorlike administrasie van skoolgeld. Dit is ’n uiters belangrike rol wat die 
beheerliggaam moet vertolk. Ouers se inspraak verseker dat die skool optimaal funksioneer en dat hulle 
kinders die beste waarde vir hul geld ontvang. 
 
Finansiële bestuur 
Die Beheerliggaam is tans die werkgewer van 29 0nderwysers, 12 sport- en administratiewe personeel en 7 
terreinpersoneel; in totaal dus 48 personeellede. Dit teenoor die 31 onderwysers, 3 terreinpersoneel en 2 
administratiewe personeellede wat as werknemers van die WKOD, by Hoërskool Bellville werksaam is.  
 
Dit is en bly ’n uitdaging om die skool se finansies te bestuur. Stygende kostes, veral ten opsigte van 
instandhouding van terrein en geboue, toename in geadministreerde kostes soos water en elektrisiteit, sowel 
as salarisuitgawes wat deur die Beheerliggaam betaal word, plaas druk op beskikbare bronne en kontantvloei. 
In dié verband is ons baie dank verskuldig aan elke ouer wat hul verpligtinge ten opsigte van skoolgelde getrou 
nagekom het. Ongelukkig is daar ’n stygende tendens ten opsigte van oninbare skulde en vrystellings te 
bespeur, wat addisionele druk op die inkomstebegroting en kontantvloei plaas.  
 
Die Beheerliggaam het ten doel om te verseker dat die kwaliteit van onderrig en beskikbare infrastruktuur, 
sowel as buitemuurse aktiwiteite nie nadelig hierdeur beïnvloed word nie. Gevolglik sal daar in 2019 doelmatig 
te werk gegaan moet word om te verseker dat invorderbare skoolgelde wel ingevorder word. 
 
Die jaar het op verskeie terreine uitdagings gebied wat die hoof gebied moes word. Ons kan egter opreg trots 
wees op alles wat in 2018 vermag is. Ek wil vervolgens enkele aspekte uitlig. 
 
Projekte 
Verskeie projekte, hoofsaaklik instandhouding, uitbreiding en opgradering van fisiese fasiliteite, is deur die 
loop van die jaar geloods.  

Die ergste droogte in jare en die gepaardgaande waterbeperkings in die Kaap het groot druk op die skool 
geplaas om kostes te bespaar. Ons het egter verseker dat ons sportgronde doelmatig versorg word om 
sodoende te voorkom dat ons velde in ’n sandveld ontwikkel. Gelukkig het ons toegang tot sterk ondergrondse 
water en was ons in staat om nie net die velde (binne toelaatbare besproeiingsvoorwaardes volgens 
waterbeperkings) in stand te hou nie, maar ook ’n projek in samewerking met die Department van Openbare 
Werke te inisieer om sommige van ons badkamers aan boorgatwater te koppel. 



As gevolg van die projek wat die Departement van Openbare Werke help finansier het, is 32 toilette nou aan 
boorgatwater gekoppel. Dit behoort ’n wesenlike bydrae tot besparing in die skool se waterrekeninge te lei. 

Personeel 
Die Menslike Hulpbronne Komitee het die belangrike taak om binne die riglyne van die WKOD die beste 
onderwysers vir die skool te benoem. Heelwat personeelwisseling het gedurende die jaar plaasgevind. 
Alhoewel ons altyd spyt is om enige persoon by die Hoërskool Bellville te verloor, het ons uitstekende persone 
aangestel. Ons is opgewonde om saam met almal die nuwe jaar aan te pak tot voordeel van die Hoërskool 
Bellville. 
 
Bemarkingsfunksie 
Deur ’n bemarkingsbestuurder aan te stel het uitvoering verleen aan een van die strategiese doelwitte. Ons 
beleef tans ongekende mededinging tussen skole om die beste talent na Hoërskool Bellville te lok. Die 
koördinering van, en skakeling met bestaande en potensiële nuwe borge is van kritiese strategiese belang. 
 
OOV en Leeuklub 
Die OOV en Leeuklub speel ’n baie belangrike rol, nie net as hulp met fondsinsamelingsprojekte nie, maar ook 
om die breë ouerskorps by verskeie skoolaktiwiteite betrokke te kry. Dit is ’n onbaatsugtige diens en ek bedank 
graag een en elkeen vir hul tyd, harde werk en ondersteuning.  
  
Dankbetuiging 
Elkeen van die Beheerliggaamslede het die afgelope jaar hulle portefeuljes met onderskeiding beklee. Baie 
dankie aan elkeen vir hul positiewe insette en harde werk. Die sukses en effektiwiteit van ’n Beheerliggaam 
berus op die effektiewe funksionering en werksaamhede van hierdie komitees. ’n Beheerliggaam se sukses 
word verder verseker deur ’n positiewe gees van samewerking tussen die Beheerliggaam, Onderwysers en 
Skoolbestuur. 
 
Die Beheerliggaam beskou dit as ’n voorreg om die Hoërskool Bellville op hierdie wyse te dien en wens die 
skoolhoof, personeel, leerders, ouers en ander betrokkenes baie geluk met die voortreflike diens en werk wat 
hulle die afgelope jaar gelewer het.  
 
Ek wil graag vir elke beheerliggaamslid, personeellid en leerder ’n wonderlike kerstyd saam met familie en 
vriende toewens.  Mag die nuwe jaar vir elkeen tot groot seën wees. 
 
Paratus ad Omnia  
 
Nico Grobbelaar 
Voorsitter: BHS Beheerliggaam 
 
 

 

 

 
 


