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JAARVERSLAG VAN LEERDERLEIERS 2019   
 

 6-9 Desember 2018: Ons jaarlikse leierskamp waar ons die leiers van die volgende jaar voorberei 
en toerus met die nodige vaardighede en kennis vir die daaropvolgende jaar.  

 

Kwartaal 1 

 Maandag: 7 Januarie:  Vergadering waarby die graad 8’s se oriënteringsweek bespreek is. 

 Dinsdag 8 Januarie – Vrydag 11 Januarie: Ontvang die graad 8’s by die skool. Dit is die begin van 
‘n baie suksesvolle orïenteringsweek. Die welpies het elke dag soos ‘n lid van die Groot 5 aangetrek 
en daardie spesifieke dag het ons dan die waarde wat gekoppel is aan die dier met hulle behandel. 
Daar is speletjies met hulle gespeel om sekere van die waardes en tradisies by hulle tuis te bring. 
Ons het ook die "Amazing Race" met hulle gedoen sodat hulle die terrein beter leer ken. 
Middagete is op die Vrydag voorsien:  Die gr. 11-seniorleiers het wors gebraai met broodjies en 
vrugtesap.  Die baadjieplegtigheid was ook ‘n baie voorspoedige geleentheid. Ons het gehelp met 
die graad 8’s se atletiekuitdunne na skool. Ons werk hard daaraan om kontak te hou met die gr. 
8’s deur die kwartaal. 

 Maandag 21 Januarie – Vrydag, 25 Januarie:  Tydens hierdie tydperk het die gr. 11-leiers en 
uitgekose gr. 8-leerders laerskole in die omgewing gaan besoek om ons skool te bemark (Bellpark, 
Bellville-Noord, Totius, Hebron, GLB.) Baie positiewe terugvoer is gekry van ouers wie se gr. 7-
kinders teenwoordig was tydens hierdie geleenthede. 

 Dinsdag 22 Januarie: Gr. 9 – 12-oriëntering en baadjieplegtigheid van nuwe leerders in die  
personeelkamer.  

 Vrydag 25 Januarie: Die skoolgebou se 25ste verjaarsdag. Die leiers skakel in en help mnr. Van der 
Westhuizen met die reëlings. Leiers help die eregaste ontvang en help met die seremonie op die 
teerblad. Ons reël ook 'n verjaarsdagpiekniek vir die leerders wat ons op die krieketveld gehou 
het. 

 Vrydag 25 Januarie: Ontvangs van die eregaste en help met die etes by die Norman Hauzer-
atletiekbyeenkoms. 

 Woensdag 30 Januarie: ‘n Baie suksesvolle gr. 7 Ope-aand het plaasgevind met ongelooflik baie 
mense wat opgedaag het. Leiers help vir mev. De Villiers om skool reg te kry asook met die toere 
wat deur die skool gehou is. Ons het ook die verwelkoming, skriflesing en gebed hanteer. Daar is 
wel ‘n paar voorstelle wat navore gekom het vir verbetering. Ons het hierdie voorstelle reeds 
bespreek met mnr. Du Plessis in ons weeklikse vergadering met hom. 

 Woensdag 6 Februarie:  Die graad 11’s het die MTBS Big Brag self gereël en georganiseer. Ons het 
net positiewe terugvoer daaroor gekry. Ons is baie dankbaar hieroor. 

 Dinsdag 14 Februarie: Die sosiale-komitee het rose en ballonne verkoop vir Valentynsdag. Dit was 
baie gewild onder die kinders en die verkope was suksesvol.  

 Sondag 17 Februarie: Die leiers woon almal die AGS Bellville-leierkerkdiens by.  

 Maandag 18 Februarie:  Die Paaseierprojek word geloods. Ons samel paaseiers en malvalekkers 
in vir nie-regeringsorganisasies. Daar is 8 385 paaseiers ingesamel. Daar word weekliks in die 
vierkant bemark, asook oor die interkom. Daar is ook plakkate in die gange op om die leerders 
bewus te maak van die projek.  

 Dinsdag 21 Februarie:  Al die gr.7-hoofleiers van die omliggende skole besoek ons vir ‘n gesellige 
braai geleentheid. Daar is baie goeie bemarking gedoen vir die skool daardie aand. Gr. 7's en 
leerderleiers het dit almal geniet.  

 Vrydag 24 Februarie: Ons het ‘n klein Interskole-krieket Big Brag gehou in ‘n poging om meer 
leerders te kry om die krieket te kom ondersteun. 
 Die oggend het baie goed verloop, maar dit het nie daar toe gelei dat meer leerders die krieket 
bywoon nie. Daar was maar net ‘n handjievol wat wel kom ondersteun het. 
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 Vrydag 1 Maart: Montana en Adri-Jo help met die Wêreldbiddag vir vroue - verwelkoming en 
bedanking.  

 Woensdag 6 Maart: Graad 12’s woon die Paul Roos-dinee by.  

 Dinsdag 11 Maart: Leerderleiers help mev. De Villiers om die gimnasium reg te kry vir 
Loopbaanuitstalling. Gr. 9-graadleiers help vir mev. De Villiers hiermee vir die res van die dag deur 
tee en verversings aan te dra. 

 Donderdag 14 Maart: Die omgeekomitee ry om die paaseiers te gaan aflewer by die verskeie 
organisasies. 

Kwartaal 2 

Ons het hierdie kwartaal soveel moontlik probeer uithelp waar ons kon voor die eksamen 
aangebreek het. 

 Vrydag 5 April: Verwelkom eregaste by Margaret Pansegrouw Laerskole Sportdag. 

 Woensdag 10 April: Gr. 11-seniorleiers vergesel die gr. 8’s op hul Leeukopuitstappie. 

 Saterdag 13 April: Sosiale komitee hou ‘n suksesvolle Seniorbal met die tema “retro”. 

 Donderdag 2 Mei: Leerderleiers help by die Laerskole Koorfees. 

 Saterdag 4 Mei: Ons ondersteun die drama-leerders by die Toneelspelkompetisie. 

 Dinsdag 21 Mei: Seuns en dogters vergader onderskeidelik om versoek van aanpassing van die 
gedragskode op te stel. 

 Vrydag 14 Junie: Gedenkbyeenkoms in vierkant vir wyle Mercia Buqwana. 

Die gr. 9-graadleiers is reeds besig met die komende Juniorbal se beplanning. 
Die gr. 11-seniorleiers het ook reeds begin met voorbereiding vir geesvang tydens Interskole-week. 
Ons is, namens die skoolleerders, baie dankbaar vir die MTBS-wennersbalkie. 

Kwartaal 3 

 Dinsdag 9 Julie: Leerderaksie-komitee verskaf die kwartaallikse eetgoed vir die personeel in die 
personeelkamer. 

 22 Julie – 23 Augustus: 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. 

 Saterdag 3 Augustus:  Ons junior leiers (Gr. 9-graadleiers en -seksieleiers) organiseer vanjaar se  
Junior Winterbal met die tema “A Night in Beijing”.  Dit was ‘n baie suksesvolle aand met pragtige 
pienk papier-bloeisels oral in die saal. 

 Maandag 12 Augustus: Hoofleiers hanteer die verrigtinge by die kapteinsontbyt en doen 
skriflesing, gebed en die bedankings. 

 12 – 17 Augustus:  Interskoleweek: Hierdie jaar was interskole weg; ons was rustiger wat die hulp 
by geleenthede betref het. Die 11de het ons leiergroep ingespring en ons skool binne versier asook 
plakkate opgesit in die strate rondom die skool. Ons graad 11-leiers was egter baie besig deur die 
hele week. Hulle het ‘n program uitgewerk waarvolgens die hele skool elke dag van die week kon 
aantrek. Hulle was ook verantwoordelik vir die Big Brag met vanjaar se tema “Wild Wild Bellville”. 
Hierdie week word beslis beskou as ‘n sukses. Ons matriek-seniorleiers het ook vanjaar ‘n 
leierkuier by DF Malan bygewoon. Die is ‘n tradisie waarmee ons beslis wil voortgaan. 

 Maandag 19 Augustus: Die nuwe metode vir die verkiesing van die VRL word ingestel en die 
verkiesing begin daardie Maandag. Die leiers is bekend gemaak op 27 Augustus. Die 
hoofleierverkiesing was op die middag van die 27ste. Die hoofleiers word bekend gemaak tydens 
die prysuitdeling op 17 Oktober. 

 Dinsdag 20 Augustus: Ons gr. 9-leiers is betrokke by die gr. 9-oueraand vir vakkeuses. 

 Donderdag 22 Augustus:  Matriekafskeid: Die twee hoofleiers het elkeen ‘n spreekbeurt en open 
die dans vloer. Dit was ‘n feestige aand en is baie goed gereël. Ons is dankbaar vir almal wat die 
praggeleentheid moontlik gemaak het. 
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Kwartaal 4 

 Donderdag 10 Oktober: Hoofleiers, Johan en Montana, lewer toesprake by die Matriek-Kerkdiens. 

 Vrydag 11 Oktober:  Al vier hoofleiers lewer toesprake by die skool op Matriek-Uitstapdag. Die 

leerderleiers vorm ook ‘n erewag vir die matrieks wat uit die saal uit loop. 

 Donderdag 17 Oktober: Nuwe hoofleiers word by die prysuitdeling aangekondig. 

 Woensdag 23 Oktober: Matriekeindeksamen begin. 

Komitees: 

 Leerderaksie: Hierdie komitee is verantwoordelik vir die uitwerk en die kontrole van die saal-, hek-
en terreindiensroosters deur die hele jaar. Hulle is ook die komitee wat die skakeling met die 
seksieleiers verseker. Hulle het ook die herwinningsprojek aangepak die jaar. 

 Matriek: Ons matriekkomitee het elke Vrydag op die voorstoep ‘n “combo” verkoop wat bestaan 
uit ‘n sny pizza en ‘n blikkie koeldrank. Ons verkope het baie goed gegaan en ons het ‘n redelike 
bedrag wins gemaak deur die loop van die jaar. Hulle het ook gereeld met mev. Rippenaar kontak 
gemaak in verband met die matrieks. 

 Gees: Die geeskomitee was verantwoordelik vir alle bemarking in die skool. Hulle het ons gange 
verfraai deur die jaar. 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 aanbetref en ons 
het al ‘n totaal van meer as 1490 volgelinge. 

 Omgee: Die omgeekomitee was in beheer van die Paaseier- en die Tygerbergprojek. Hulle het 
twee keer ‘n week die produkte wat die skoolleerders gebring het, ingesamel en dit sorteer. Hulle 
het ook omgesien na ons onderwysers net voor eksamens in die vorm van ‘n soet happie vir 
motivering. 

 Sosiaal: Die sosiale komitee het die Seniorbal gereël en die juniors gehelp met die Winterbal. 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. 

 
 
 


