
 
            

13 Mei 2020 
 
Beste Ouers 
 
BRIEF VANAF BEHEERLIGGAAM – COVID-19 EN SKOOLFONDS 
 
Ons lewe beslis in ongekende tye. Die impak van COVID-19 is iets wat niemand kon 
voorspel nie en wat beslis ons almal affekteer. Daar is ongelukkig meer vrae as 
antwoorde en dit wil voorkom asof die effek hiervan vir ‘n lang tyd saam met ons gaan 
wees. 
 
Laat ons dan begin deur ons hoof, bestuurspan en onderwysers eerstens te bedank vir 
die ongelooflike werk wat hulle reeds gedoen het en steeds aanhou om te doen. Die 
gehalte van onderrig is steeds van uitnemende gehalte en dit bring beslis meer 
gemoedsrus by ons as ouers in hierdie tyd van onsekerheid. Die pad vorentoe is beslis 
een wat baie uitdagings gaan bring. Nie net is daar onduidelikheid oor die impak op 
akademie nie, maar ander aspekte van skool word ook geraak – sport, kultuur en die 
sosiale aspekte van kindwees. 
 
Ons harte gaan in die besonder uit na ons matrieks wat baie “laastes” hierdie jaar 
misloop. Terselfdertyd moet hulle aan akademie aandag gee en die toekoms het beslis 
meer uitdagings as voorheen. Sterkte aan julle en julle ouers. 
 
As Beheerliggaam word ons gelei deur die regering en die WKOD in die besluite wat ons 
moet neem. Hier word die voorbereiding en skoonmaak van die skool as prioriteit gesien. 
Die veiligheid van ons leerders en onderwysers is vir ons ononderhandelbaar en daar 
word reeds baie gedoen om die skool in gereedheid te bring vir wanneer ons leerders en 
personeel terugkeer. Agter die skerms werk ons administratiewe personeel net so hard 
om ondersteuning en oplossings in plek te stel vir die res van die jaar en selfs volgende 
jaar. 
 
Ongelukkig dra die onbekende van hierdie pandemie daartoe by dat ons van tyd tot tyd 
ons aanslag sal moet aanpas om die uitdagings wat oor ons pad kom, te kan trotseer. 
Hier doen ons dan ‘n beroep op al ons ouers om behulpsaam te wees waar moontlik, 
maar ook om geduldig te wees soos ons moet aanpas by nuwe uitdagings of regulasies. 
 
Ons is dan ook deeglik bewus van die impak wat hierdie tyd op almal se finansies het. As 
Beheerliggaam, in samewerking met die skool, is ons in die proses om die begroting aan 
te pas. Uitgawes word gesny en ons probeer na alle moontlikhede kyk sodat die 
belangrikste finansiële verpligtinge nagekom kan word. Om egter ‘n skool van Bellville se 
uitnemendheid te laat voortbestaan, doen ons ‘n beroep op almal om voort te gaan om 
op finansiële basis, u bydrae te lewer. Die hartklop van ons skool is tog die verskaffing 
van gehalte onderrig aan alle leerders en daarvoor benodig ons fondse. 
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Alhoewel die betaling van skoolfonds ‘n statutêre plig van elke leerder se ouers is, 
kragtens die bepalings van Artikel 40(1) van die Skolewet, besef ons dat die inperking ‘n 
groot finansiële invloed op baie ouers het – tydelik of selfs permanent. Ons doen dus 
eerstens ‘n beroep doen op ouers wat dit kan bekostig, om asseblief aan te hou om te 
betaal. Tweedens vra ons ouers, wat hulp benodig, om die finansiële kantoor te skakel 
en ons te vergewis van u veranderde omstandighede, sodat daar ‘n plan uitgewerk kan 
word om beide uself en die skool in hierdie tyd te help. Baie dankie aan dié wat steeds 
aanhou om ten volle te betaal soos altyd – dit word waardeer. 

Slegs as ons saamstaan en saamwerk in hierdie onseker tye, sal ons saam sterker aan 

die ander kant uitkom. Bly asseblief tuis en wees veilig. 

 

Paratus ad Omnia! 
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