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BYLAAG B 2019 
 

BEHEERLIGGAAMVERSLAG 

Die akademiese jaar lê spreekwoordelik op sy rug. Die laaste eksamenvraestelle is afgehandel 
en punte word nou verwerk vir finalisering en indiening na die WKOD. Dit verleen aan ons die 
geleentheid om bietjie rustig te raak en die jaar wat verby is, in oënskou te neem. 
 

Die Hoërskool Bellville is ’n tradisieryke skool wat toekomsgerig is en fokus op die persoonlike 
groei van sy skoliere. ’n Skool waar waardes, dissipline, trots en uitstaande akademiese 
prestasie vasgelê word, 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. 
 

Hoe die begrip “goeie prestasie” in skoolverband verstaan word, kan van persoon tot persoon 
verskil, maar dit word oor die algemeen in terme van akademiese vordering of die bereiking 
van gewenste uitkomstes omskryf. 
 

Akademiese prestasie 

In hierdie opsig het Hoërskool Bellville hom suksesvol onderskei. In Januarie 2019 is die skool 
aangewys as een van die top 25 skole in die land wat reeds vyf jaar lank ‘n 100% 
matriekslaagsyfer handhaaf. Volgens die Departement van Basiese Onderwys se 
Skoolprestasieverslag vir 2018, is die skool een van slegs nege skole in die Wes-Kaap wat 
hierdie prestasie behaal het en die enigste skool in die Noordelike Voorstede. 
 

Hoërskool Bellville het in die 2018-matriekuitslae vir die sesde agtereenvolgende jaar ‘n 100% 
matriekslaagsyfer gehad. Die skool het 217 matrikulante gehad wat die Nasionale Senior 
Sertifikaat-eksamen afgelê het, waarvan 93.5 % met Baccalaureustoelating geslaag en 99% 
toelating tot tersiêre studies ontvang het. 
 

Die toppresteerder van die skool was die hoofseun van 2018, Adriaan Lourens, met ‘n 
gemiddeld van 94.14%. Dit is nie die eerste keer dat Hoërskool Bellville vir akademiese 
uitnemendheid beloon word nie. Die skool het reeds twee keer die topmatrikulant van Suid-
Afrika opgelewer, naamlik Janke van Dyk in 2017 en Jaanri Koch in 2005. 
 

Van ons leerders het gedurende die jaar weer toppretasies in die land behaal in onder andere 
die Nasionale Wiskunde-, Inligtingstegnologie- en Verbruikerstudie Olimpiades, sowel as die 
Suid-Afrikaanse Taalbond en Tweetaligheidseksamen.  
 

Die vestiging van rolle en verantwoordelikhede wat betref onderrig, leer, bestuur en leierskap 
is die resep vir akademiese uitmundtendheid en hier wil ek graag ons skoolhoof, mnr. Deon 
du Plessis, sy hele bestuurspan en elke onderwyser sowel as administratiewe 
ondersteuningspersoneel uitsonder. Groot dank is verskuldig aan elke onderwyser  wat 
ooglopend ’n reuse impak op ons kinders se lewens maak. Die blywende verhouding tussen 
oudleerders en onderwysers (Facebook en Instagram) selfs lank nadat kinders die skool 
verlaat het, is ‘n sprekende bewys hiervan.  

Sport- en kultuurprestasies 

Ook op die terrein van sport en kultuur het Hoërskool Bellville homself onderskei. Die harde 
werk die afgelope paar jaar het uiteindelike vrugte afgewerp met ’n laat aankondiging dat ons 
die pawiljoenbeker tydens die MTBS gewen het (die eerste keer sedert 2006). Dit bewys dat 
niks harde werk, passie en deursettingsvermoë klop nie. 
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Die veelsydige sportkodes van Hoërskool Bellville spreek tot die talent en belangstelling van 
elke leerder. Van toutrek, perdry, bergfietsry, hiphop-dans en skaak om maar enkeles te 
noem, tot die meer tradisionele sportkodes soos atletiek, rugby, netbal, krieket en gholf. Op 
kultuur gebied het leerders van Hoërskool Bellville hul ook onderskei, welke dit by die 
Nasionale Toneelspelkompetisie, die Johann Vos-Klavierkompetisie, die Tygerberg Eisteddfod 
of koorfees was. ‘n Besondere woord van dank ook aan al ons afrigters wat hier hul onderskeie 
bydrae gelewer het. 
 

Die rol en verantwoordelikheid van die verkose Beheerliggaam 

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 bestuur en organisering ondersteun, 
soos onder andere die toelatingsbeleid, die gedragskode vir leerders, dissipline, die taalbeleid 
ensovoorts is geweldig belangrik. ’n Ander baie belangrike funksie van die beheerliggaam het 
te make met finansiële bestuur ten opsigte van skoolgeld, begrotings, fondsinsamelings-
projekte 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 

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 2020 doelmatig te werk gegaan moet word om te verseker dat 
invorderbare skoolgelde wel ingevorder word. 
 

Beheerliggaam as werkgewer 

Die Beheerliggaam is tans die werkgewer van 29 onderwysers, 12 sport- en administratiewe 
personeel en 7 terreinwerkers – in totaal dus 48 personeellede. Daarteenoor is 31 
onderwysers, 3 terreinwerkers en 2 administratiewe personeellede as werknemers van die 
WKOD by Hoërskool Bellville werksaam.  
 

Daar was vanjaar uitdagings op verskeie terreine wat die hoof gebied moes word. Ons kan 
egter opreg trots wees op alles wat in 2019 vermag is. Ek wil vervolgens enkele aspekte uitlig. 
 

Projekte 

Verskeie projekte, hoofsaaklik instandhoudingverwant, sowel as die opgradering van fisiese 
fasiliteite, is deur die loop van die jaar geloods. Die skool is in 1994 betrek en na 25 jaar, 
verg instandhouding en vervanging van toerusting noodsaaklike aandag.  

Na een van die ergste droogte in jare en die gepaardgaande waterbeperkings in die Kaap is 
daar in 2019 spesifiek aandag gegee aan die doelmatige versorging van al ons sportvelde.  
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Die oonde en stowe in die verbruikerstudieklasse moes vervang word, aangesien die 
herstelkoste daaraan verbonde eenvoudig nie meer koste-effektief was nie. 

Rekenaars in die inligtingstegnologie klasse is vervang en rekenaars wat as gevolg hiervan 
beskikbaar gestel is, in die skool hersirkuleer vir gebruik deur onderwysers en administratiewe 
personeel. Die implementering van ‘n “point-of-sale”-stelsel in die kafeteria, sal lei tot 
doeltreffende rekenkundige- en voorraadbeheerstelsel. 

Die stygende koste van elektrisiteit het die Beheerliggaam daartoe gedwing om alternatiewe 
te ondersoek. ‘n Kontrak is gevolglik met Sun Exchange gesluit om ‘n 65KWp “solar PV”-stelsel 
op die skooldakke van die skool te installeer. ‘n Bedryfshuurooreenkoms oor ‘n termyn van 
20 jaar verseker dat die skool in jaar een van die ooreenkoms R1,20/kWh betaal teenoor die 
huidige R1,60/kWh. Ten voordeel van die skool, onderneem Sun Exchange die konstruksie, 
onderhoud en versekering van die sonkragaanleg met die versekering dat die skool se 
elektrisiteitskoste altyd laer sal wees as om 100% van die netwerk afhanklik te wees. 

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.  
 

Die Beheerliggaam het hierdie jaar, na deeglike oorweging deur die Menslike Hulpbronne 
Komitee en Dagbestuur, ‘n voorlegging goedgekeur waarvolgens die diensvoorwaardes van 
Bellville Hoërskool met ingang van 1 Januarie 2020 sodanig gewysig word om voorsiening te 
maak vir verpligte deelname aan die Sanlam Sambreel Pensioenfonds. Dit verleen aan 
personeel die geleentheid om belastingvoordelig vir hul aftrede voorsiening te maak, terwyl 
hul die voordeel van risikodekking teen koste-effektiewe groepsvoordeel tariewe geniet. Die 
implementering van ‘n Sambreel Pensioenfonds as byvoordeel het op sig self tot geen styging 
in die arbeidsrekening van die Beheerliggaam as werkgewer gelei nie, aangesien alle 
werknemers op ‘n Totale Koste van Indiensname-basis aangestel is/word. 
 

Aan die einde van hierdie jaar groet ons ook van ons onderwysers wat die skool verlaat of 
aftree. Graag wens ons hierdie leerkragte beste wense toe en wil ons hul opreg bedank vir 
die rol wat hulle by die skool vervul het. 
 

OOV, Leeuklub en Oudskolierebond 

Die OOV, Leeuklub en Oudskolierebond 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.  
  

Uitdagings 

Daar bestaan geen twyfel dat die Beheerliggaam en Skoolbestuur van 'n skool deesdae groot 
verantwoordelikhede dra nie. Die tragiese gebeure by Hoërskool Driehoek in Vanderbijlpark 
vroeër vanjaar het net weer die belangrikheid van skoolveiligheid en -sekuriteit in die 
algemeen beklemtoon. In die verband is dit dus belangrik om bewus te wees van tersaaklike 
wette en regulasies wat met hierdie verantwoordelikhede verband hou. Soms word besluite 
deur die Beheerliggaam en Skoolbestuur geneem wat nie noodwendig gewild is nie, maar wel 
in belang van ons kinders se veiligheid geneem word, soos onder andere toegangsbeheer by 
die skool. 
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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, Skoolbestuur en Onderwysers. 
 

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.  
 

Op ‘n persoonlike noot 

Weens die feit dat my jongste haar skoolloopbaan aan die einde van 2019 beeïndig, kom ek 
gevolglik ook aan die einde van my termyn as lid en Voorsitter van die Beheerliggaam. Dit was 
vir my 'n besondere verrykende ervaring. Groot dank aan mnr. Deon du Plessis, die 
skoolbestuur en ander lede van die Beheerliggaam. Bellville Hoërskool is 'n skool wat werklik 
daarin slaag om ons kinders volwaardig vir die toekoms voor te berei. Dit was vir my 'n voorreg 
om in die hoedanigheid te kon dien. Voorspoed en seënwense vir die toekoms. 
 

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 

 

 

 

 


