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AFSTANDSONDERRIG WEEK 4: 

Beste Ouers en Leerders 

Ek het gehoop om met hierdie skrywe duidelike riglyne te kon gee oor watter besluite die departement 

geneem het. Behalwe vir ‘n paar kommunikasiestukke van vakbonde soos NAPTOSA, SAOU, asook 

beheerligaamorganisasies soos FEDSAS en GBF en minimale kommunikasie vanaf MEED en die WKOD, 

is ons eintlik op ons eie aangewese.  

Ons kan u egter gerusstel ten opsigte van die akademie. Die Hoërskool Bellville-bestuurspan en 

onderwysers is hard aan die werk. Volgens alle aanduidings funksioneer die afstandsonderrig baie 

goed en kan ek met trots sê dat Hoërskool Bellville beslis ‘n voorloper in hierdie verband is. Dit is om 

hierdie rede dat ons besluite tot voordeel van die leerders in die Hoërskool Bellville geneem het. 

Ons ondersteun derhalwe die onderstaande standpunte: 

1. Die gesondheid van ons onderwysers en leerders moet sonder twyfel ‘n prioriteit wees. Daarom is 

ons hoop en wens dat almal in ons gemeenskap nog gesond is. 

2. Ons wil ook die hoogste akademiese standaarde handhaaf tot voordeel van ons leerders. 

3. Ons is ook verbind tot die regulasies van die WKOD en Nasionale COVID-19-Taakspan. 

DATUMS WAARVAN ONS BEWUS IS: 

Die COVID 19-Dagbestuur het in hierdie week vergader. Daar is besluit deur te begin om ‘n werkbare 

gesondheidsplan en -beleid in plek te stel. Ek wil graag my dank aan mnre. Emile van Rensburg en 

Stefan Kruger oordra vir die reuse werk wat alreeds deur hulle gedoen is. 

Die skool sal dus skoon wees binne die raamwerk van die Nasionale COVID 19-protokol. Ons kyk ook 

eers watter sanitasieprodukte en -maskers deur die departement aan die skool verskaf word.  

DATUM PERSONE BETROKKE HOËRSKOOL BELLVILLE SE STANDPUNT 
11 Mei 
(WKOD – 
13 Mei) 

Werkers, administrasie- 
personeel, 
Skoolbestuurspan (SBS) 

 Werkers is reeds besig om die skool skoon te maak. 

 Ons het dit egter met ons eie skoonmaakmiddels begin 
doen, omdat ons nog niks van die departement 
ontvang het nie. 

 Maandag 11 Mei: Slegs die werkers. 

 Dinsdag 12 Mei: Slegs die werkers. 

 Woensdag 13 Mei (08:00 – 13:00): 
- Administrasie-personeel sal beskikbaar wees vir 

navrae. 

 Donderdag 14 Mei (08:00 – 13:00): 
- Administrasie-personeel sal beskikbaar wees vir 

navrae. 
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 Vrydag 15 Mei (08:00 – 13:00): 
- Administrasie-personeel sal beskikbaar wees vir 

navrae. 

18 Mei Alle personeel  Die skool se personeel gee reeds voluit onderrig vanaf 
hul huise. Dus gaan niks vir leerders verander nie. 

 Ons wag vir die WKOD vir finale reëlings. 

1 Junie Gr. 12- en 7-leerders  Dit is ‘n tentatiewe datum en ons wil nie daaroor 
bespiegel nie. 

 Ons handhaaf egter die standpunt dat ons graad 12 
onderrig gaan gee op slegs een manier (Óf almal deur 
afstandsonderrig óf almal deur fisiese kontak by die 
skool). 

 

AFSTANDSONDERRIG  BY DIE HOËRSKOOL BELLVILLE: 

Ek wil graag elke personeellid bedank vir hul besondere harde werk in hierdie tyd. Ek is terdeë bewus 

van die ekstra myl wat deur heelwat personeel geloop word om seker te maak dat afstandsonderrig by 

die Hoërskool Bellville effektief plaasvind.  

Vir afstandsonderrig om suksesvol te werk het ons egter die hulp van leerders en ouers nodig. Dit is 

belangrik dat leerders besef dat die Hoërskool Bellville voluit met onderrig voortgaan. Dit vereis 

geweldige goeie werksetiek en selfdissipline. Indien jy slap lê, gaan jy baie vêr met jou werk agter raak. 

Dit gaan beslis nog ‘n paar maande neem voor almal weer by die skool terug is. Daarom kan niemand 

onverskillig teenoor afstandsonderrig staan nie!!!  

Ons is bewus van leerders wat sukkel met data en rekenaars, maar niks verhoed jou om deur 

WhatsApp die werk by jou onderwysers of maats te kry nie. Ons sal hulp vir hierdie leerders aanbied, 

sodra die skool weer heropen. Julle moet egter besef dat dit later baie ekstra tyd in die middae van jou 

gaan neem, indien jy nie bybly nie. Werk liewer nou hard! 

Ek herhaal weer die volgende belangrike punte uit my vorige brief: 

 Ouers moet toesien dat leerders die skooldag volgens die voorgestelde tye volg. 

 Ouers moet toesien dat leerders die roosterkontaksessies bywoon! 

 Ouers moet die skool help met kontrole van huiswerk wat ingehandig moet word. Laat u kind vir u 

die instruksies op die WhatsApp-groepe wys. 

 Ouers moet die erns van afstandsonderrig weer met u kind deurgaan en verduidelik dat as hy/sy 

agter raak, dit ernstige en problematiese nagevolge vir hom/haar kan inhou . Dit geld veral vir ons 

graad 12-leerders! 
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PROGRAM: 
1. Die skoolkwartaal 2 by die Hoërskool Bellville sal tot verdere kennisgewing strek vanaf  

20 April-26 Junie. 

2. Afstandsonderrig sal geskied totdat ons verdere inligting vanaf die departement ontvang. Infasering 

 van grade sal beslis plaasvind wanneer die skool weer heropen.  

3. Gr 12-leerders sal eerste ingefaseer word. 

 Beplande en tentatiewe datum is 1 Junie. 

 Graad 12-leerders sal ‘n verkorte Julie-eksamen skryf.  

(Tentatiewe datum 7 Julie-21 Julie).   

Dit is ons mening dat om suksesvol te wees, gr 12-leerders nie net tydens die 

rekordeksamen geassesseer kan word nie. Die graad 12’s moet dus bewus wees daarvan dat 

die werk wat hulle in hierdie stadium tydens afstandsonderrig doen, ook werk is waaroor 

hul WEL EKSAMEN in Julie GAAN SKRYF!        

 Lenteskool sal plaasvind. (Tentatiewe datum 24 /25/26/28 September). 

 Die skool gaan van die standpunt uit om ten alle koste die matriekafskeid te behou. Ons is 

egter afhanklik van die COVID-19-regulasies, wat volgens alle aanduidings nie gou gelig gaan 

word nie. (Veral nie vir groot byeenkomste nie en vanweë die feit dat die departement alle 

buitemuurse aktiwiteite gekanselleer het). Dit is egter van uiterste belang om te weet dat ons 

geen besluit kan neem wat tot nadeel van die graad 12-akademie kan strek nie. Daarom doen 

ons ‘n beroep op ouers om versigtig te wees met groot uitgawes wat u dalk reeds vir die 

matriekafskeid wil aangaan. Ons gaan hierdie saak op die beste moontlike manier hanteer. 

4. Die skoolprogram begin elke dag met ‘n oggendboodskap en gaan dan voort met die periodes soos 

uiteengesit. 

5. Dagprogram:  11 Mei – 26 Junie (PERIODETYE HET VERANDER) 

 

KWARTAAL 2: 11 Mei – 26 Junie 

 TYD MA DI Leerderkomitee WO DO Leerderkomitee  VR 

Open W4 07:45 W ZERWICK S Vermeulen L NELL H Carstens L MEYER 

Open W5 07:45 E COETZEE C Schreuder R  MAREE Hoofleiers R KAPP 

Open W6 07:45 S TOERIEN M Loubser M BURGER R Scott F STOMAN 

Open W7 07:45 E KRUGER 
 

M STOFFELS 
H Carstens 

J JOUBERT 

Open W8 07:45 BEZUIDENHOUT 
C Schreuder J BRAND Hoofleiers J BIESENBACH 

Open W9 07:45 M DEN HAAN M Loubser H VAN LILL R Scott M BORNMAN 

Open W10 07:45 A DE VILLIERS S Vermeulen S BOTHA H Carstens G DU PLESSIS 

PERIODE 1 08:00-08:40 Gr 8 -12  Gr 8 -12  Gr 8 -12  Gr 8 -12  Gr 8 -12  

PERIODE 2 08:50-09:30 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 

PERIODE 3 09:40-10:20 Gr 8 - 12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 

POUSE        

PERIODE 4 10:40-11:20 Gr 8-12 Gr 8-12 Gr 8-12 Gr 8-12 Gr 8-12 

PERIODE 5 11:30-12:10 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 

PERIODE 6 12:20-13:00 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 

POUSE       

PERIODE 7 13:20-14:00 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 

PERIODE 8 14:10-14:50 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 Gr 8 -12 
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6. Permanente Rooster: 
Hierdie is die rooster wat die skool sal behou totdat die skool weer heropen vir die eerste groep 

leerders wat na die skool terugkeer. LET DAAROP DAT DIE PERIODES VERANDER HET VAN DIE 

VORIGE ROOSTER, VERAL VAN TOEPASSING OP DIE GR 12’s WAT NOU IN DIE MEESTE GEVALLE  

3 PERIODES PER WEEK ONDERRIG SAL ONTVANG.
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DATA VIR LEERDERS: 

Baie dankie aan al ons leerders wat daagliks so hard en getrou aanlyn werk. Die Hoërskool Bellville-

gesin en gemeenskap is bekend daarvoor dat ons in nood saam staan om mekaar te help. Daar is wel 

van ons Bellvilliete wat nie genoeg data het om met afstandsonderrig voort te gaan nie. Indien u graag 

van ons behoeftige leerders met data wil help, sal ons dit baie waardeer. Hoe kan u help?  

 U kan 'n databundel by 'n diensverskaffer of winkel koop en die kode van die geskenkbewys vir die 

skool stuur.  

 U kan 'n aanlyn-platform gebruik om 'n databundel te koop. Klik hier: takealot.com  

 U kan 'n bedrag in die skool se rekening betaal en ons sal die data vir die leerders aankoop. 

Verwysing asb. "Grendeldata". 

Stuur asb. alle geskenkbewyskodes en e-posse na Hannelie van Lill (bemarker@hsbellville.co.za) 

VAKVERANDERINGE: 

Na deeglike beraadslaging het ons wel besluit om vakveranderinge nou toe te staan. Die volgende 

prosedures moet asseblief gevolg word: 

1. Geen graad 12-veranderinge kan meer plaasvind nie. Gr. 11-vakveranderinge kan aan die einde van 

die jaar gedoen word. 

https://www.takealot.com/all?_sb=1&_r=1&_si=9a35fb865ddb051d2b7c1c1b6bc2c626&qsearch=data%20and%20airtime
mailto:bemarker@hsbellville.co.za?subject=GRENDELDATA
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2. Slegs graad 10 kan nou vakke verander. Dit geld vir leerlinge wat glad nie met die spesifieke vak 

kan reg kom nie en waarvan die punte ‘n bewys is. 

3. U moet die vakonderwyser kontak, wat op hulle beurt ‘n versoek aan me. De Villiers sal rig. 

Vakonderwysers sal ook moontlik met u kontak maak indien hulle dink dit is beter vir u kind om van 

vak te verander. Luister asseblief na die redes van die onderwyser, hulle sal u nie onnodig kontak 

nie en besef ook dat hulle elke kind se belange op die hart dra. (Dit is veral by vakke soos 

Wiskunde en Fisiese Wetenskap van toepassing). 

4. Me. De Villiers sal dan met u as ouer, asook die leerders kontak maak ten opsigte van die 

vakverandering. 

5. U moet voor 15 Mei met u kind se vakonderwyser kontak maak. 

 

Sterkte met die volgende paar weke se uitdagings! 

Gelukkige Moedersdag aan al die Ma’s in ons gemeenskap. 

 

Vriendelike groete  

Deon du Plessis 

SKOOLHOOF 

 


