
  

 

 

 

 

 

 23 Julie 2020 

 

Geagte ouers 

Baie dankie vir u ondersteuning gedurende hierdie tyd en dat u u kind aan die skool toevertrou.  

Wees verseker dat ons alles in ons vermoë doen om die leerders en personeel veilig te hou en 

ook die bes moontlike onderrig te verskaf. 

Dit is vir die skool baie moeilik om beplanning te doen ten midde van die onsekerhede.  Ek kan 

met opregtheid sê dat Hoërskool Bellville wel suksesvol was met afstandsonderrig asook die 

heropening van die skool. 

Ek wil egter ‘n paar sake uitlig. 

 

 

Die sillabusse in byna alle vakke in graad 12 is voltooi. Daar is dus genoeg tyd oor vir deeglike 

hersiening. Ons huidige doel is egter om die basislynassessering van die graad 12’s te voltooi en 

rapporte uit te stuur. Dit is die enigste betroubare manier om te bepaal of die leerders die werk 

verstaan. Die graad 12’s sal elke dag skool toe kom tot die rekordeksamen in September begin. 

 

 

Die skool het twee weke gelede vir die graad 10 en 11’s geopen. Die inskakeling en opleiding het 

goed verloop.  Ons is egter baie bekommerd oor sommige van hierdie leerders se werksetiek. 

Heelwat leerders (veral graad 10) het geen werk tydens die grendelperiode gedoen nie.  

Personeel sukkel geweldig met leerders se werksetiek.  Hierdie leerders het geen verskoning nie, 

want daar is nou geen buitemuurse aktiwiteite nie en hulle kom net elke tweede dag skool toe. 

Die volgende sal nou deur die skool toegepas word om seker te maak dat alle leerders saamwerk 

en op datum is: 

  A. Leerders sal vanaf 27 Julie middae na skool gehou word. U moet asseblief vervoerreëlings 

tref as dit gebeur. Die middagsessies sal plaasvind op die dae wat die verskillende grade 

by die skool is. 

B. Leerders wat nie hulle huiswerk voltooi nie, sal “demerits” ontvang.  Indien die leerder 50 

of meer “demerits” versamel, sal hy/sy op ‘n Woensdag detensie moet sit. 

 C. Leerders sal egter die huiswerk wat hulle nie gedoen het nie middae na skool moet inhaal. 

 

GRAAD 12 

GRAAD 10 EN 11 



 
 
 
 

 
Hoërskool Bellville doen aansoek by die WKOD om die graad 8’s en 9’s op 3 Augustus weer by 
die skool te laat inskakel of so gou as moontlik afhangende van die regering se datums. 
ONGELUKKIG HET DIE NUWE VERWIKKELINGE IN DIE ONDERWYS ONS GENOODSAAK 

OM ONS BEPLANNING VAN HIERDIE FASE TE HEROORWEEG. ONS SAL U SO GOU AS 

MOONTLIK OOR ONS BEPLANNING INLIG. 

Ouers moet asseblief die volgende in gedagte hou: 

* Die skool is reeds sedert 20 April besig met afstandsonderrig. 

* U moet onthou dat ons verskeie scenario’s in gedagte hou:  

 - Leerders wat gemaklik op Teams en Moodle kan gaan. 
 - Leerders wat net hulle selfone kan gebruik. 
 - Leerders wat geen rekenaar of selfoon het nie. 
 
* Ons moet dus ‘n goue middeweg volg om almal te akkommodeer. 

* Sommige ouers voel ons gee te veel huiswerk, terwyl ander ouers weer voel daar is te min 
 huiswerk. 
 
* Leerders ontvang slegs twee periodes per siklus klas.  Hulle het dus nie elke dag klas 

nie. Hulle het ook nie elke dag huiswerk nie. 
 
* Leerders moet egter die tyd gebruik om werk te verstaan, PowerPoints weer te kyk en die 

werk te leer.  (Alle werk is op Teams en Moodle gelaai). 
 
* Assesserings is ook deur die meeste vakke ingestel om die vordering van leerders te 
 bepaal. 
 
* Hoërskool Bellville is in alle grade ver voor met sillabusse (verder het die Departement ook 

nog die sillabusse afgeskaal). 
 
* Wees verseker dat u kind uitstekende onderrig by hierdie skool ontvang. 
 
Dit is belangrik dat ons as ouers, leerders en onderwysers saamwerk om die beste vir die leerders 

te bewerkstellig. Ons is bewus daarvan dat afstandsonderrig ‘n baie groter verantwoordelikheid 

op die ouer en leerders plaas. 

 Dit is egter essensieel dat ‘n streng werksetiek in die huis gehandhaaf word. As ‘n leerder 

 eers agter raak, is dit bitter moeilik om in te haal. 

 U samewerking in hierdie verband word hoog op prys gestel. 

 Skakel ons gerus en ons sal help waar ons kan. Wees verseker van die skool se lojaliteit 

 teenoor sy gemeenskap en sy leerders. 

  

 Paratus ad Omnia 

 

 Deon du Plessis 
 SKOOLHOOF  
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