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Deon du Plessis

BOODSKAP VAN DIE HOOF

Hoërskool Bellville:

• 'n Tradisieryke skool wat TOEKOMSGERIG is en 2022 met vertroue aanpak.

• Waar waardes, dissipline, trots en uitstaande AKADEMIESE PRESTASIE reeds vasgelê is.

• 'n DENKSKOOL met die einddoel om geakkrediteer te word by die Universiteit van Exeter. 

Leerders word in nuwe tegnieke opgelei om krities, kreatief en toekomsgerig te dink.

• 'n E-LEERSKOOL wat die leerder voorberei vir die tegnologiese wêreld.

• Waar talle oudleerders se prestasies op nagraadse vlak die rede is waarom Hoërskool 

Bellville deur die Universiteit van Stellenbosch as een van die topskole bestempel word.

Die volgende boodskap word gerig aan elke potensiële graad 8-Bellvilliet wat deel wil word 

van die skool se TRADISIERYKE verlede EN TOEKOMSGERIGTE visie:

• Moenie dat ander mense met jou “KOP SMOKKEL” wat jou toekoms aanbetref nie!

• Hoërskool Bellville is 'n tradisieryke, waardegedrewe en veilige Afrikaansmedium skool.

• By hierdie Hoërskool kon jy reeds vir 85 JAAR “OOPKOP” akademies presteer sodat jou 

idees vlerke kry.

• Hoërskool Bellville het sport- en kultuurgeriewe wat “KOP EN SKOUERS” bo ander 

uittroon, sodat jy jou drome kan uitleef.

• As jy regtig “KOP” wat aangaan, sal jy weet die Hoërskool Bellville is die plek vir jou.

• Kontak ons vandag sodat jy saam met oudleerders van die afgelope 85 JAAR met 'n 

“KORTKOP” voor die ander kan wegspring.

Ons hoop dat jy 'n lang, tradisieryke en gelukkige verbintenis met die skool sal hê.

Paratus ad Omnia

Deon du Plessis

SKOOLHOOF
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PROSEDURE VIR VOLTOOIING VAN INLIGTINGSVORM

Hierdie proses bestaan uit TWEE prosedures.

1. Voltooiing van inligtingsvorm op die Hoërskool Bellville se webblad.

2. Voltooiing van elektroniese aansoek op die WKOD-webblad.

 • Die onderhoudsdatum en datum van aansoek het nie ‘n invloed op jou aansoek nie.

 • Voedingsarea bestaan uit voorstede wat deur die volgende paaie omgrens word:

 M12 Suid en Wes

 M13 Noord

 M15 Oos en Noord 

A.  INLIGTINGSVORM: HOËRSKOOL BELLVILLE

1. Alle inligtingsvorms sal elektronies beskikbaar wees op die Hoërskool Bellville se webwerf  
(www.hsbellville.co.za).

 • Laai dokument af (Download).

 • Vul die velde op dokument elektronies in en stoor (Save).

 • Stuur voltooide vorm asook aangehegde stawende dokumente aan die skool, drie 
werksdae voor die onderhoud. (rfabricius@hsbellville.co.za)

2. Indien u nie toegang tot elektroniese fasiliteite het nie, kan u die inligtingsvorm by ontvangs  
kom afhaal.

3. Skandeer die volgende inligting

 • 'n Afskrif van u kind se identiteitsdokument / geboortesertifikaat.

 • Graad 6-rapport – saam met u inligtingsvorm.

 • By 'n eerste inskrywing (m.a.w. geen broers of susters in die skool) moet 'n afskrif van 'n  
munisipale rekening as bewys van huidige vaste adres die vorm “INLIGTINGSVORM”  
vergesel.

B.  AANSOEKVORM: WKOD

 Die WKOD vereis dat u op hulle webblad elektronies aansoek doen:  
https://admissions.westerncape.gov.za

 • Stawende dokumente moet gelaai word.

 • Ten minste 3 skole van keuse moet aangedui word en moet ooreenstem met die           
Hoërskool Bellville se inligtingsvorm.

C. ONDERHOUD

 'n Afspraak moet met die skoolhoof gemaak word waar jy en jou ouer(s) teenwoordig moet 
wees. Skakel gerus mev. Bets Mong by 021 948 1801 om 'n afspraak te reël.

D. BELANGRIKE DATUMS

• OPE-AAND: Woensdag 16 Februarie 2022                                                                      
Voltooi Google-vorm op die skool se webblad om te bespreek | www.hsbellville.co.za

• SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: Vrydag 15 April 2022

• FINALE AANVAARDING DEUR OUERS OP WKOD SE WEBBLAD:                                     
Vrydag 27 Mei – Vrydag 17 Junie 2022 

E. MERIETEBEURSE (Lees meer hieroor op bl. 24)

• Beurse word toegeken op grond van uitstaande prestasies op akademiese, sport-, kulturele  
en leierskapgebied.

• Vorms is slegs op aanvraag beskikbaar by mnr. Vernon Dickason 
(vdickason@hsbellville.co.za).

• Sluitingsdatum vir aansoek is Dinsdag 31 Mei 2022.
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Die skool se geskiedenis
Die Hoërskool Bellville:

• 'n Gevestigde Afrikaansmedium omgee-skool met 

met 'n trotse geskiedenis van 'n ongelooflike                            

85 JAAR.

• 'n Waardegedrewe, tradisieryke skool waar elkeen 

se droom oor die afgelope 85 JAAR bewaarheid is. 

• Die oudste skool in die Noordelike Voorstede met 'n 

roemryke verlede vanaf 1937 – 2022.

• Meer as 16 000 leerders het die afgelope 85 JAAR 

as leerders van Hoërskool Bellville hul 

matriekeksamen afgelê.

Mnr. Charles Hofmeyr was tot kort voor 

sy dood voorsitter van ons skoolkomitee. 

Hy het hom sedert 1935 in die besonder 

beywer vir die stigting van die skool. Ons 

pluk vandag met dankbaarheid die vrugte 

van sy onvermoeide ywer.

Op 25 Januarie 1937 word 

die Hoërskool Bellville met                      

32 leerders en 2 personeel-

lede geopen. Dit is een van 

die min skole met 'n 

geskiedenis van DRIE 

skoolgeboue in sy 85 JAAR 

van bestaan.

Die eerste leerlingraad is in 1940 in die lewe geroep.                         

Die stigter was die geskiedenisonderwyser mnr. PMH Calitz. 

Onder sy bekwame leiding is die huishoudelike reëls vir die 

Raad opgestel. Leiers word reeds vir 85 JAAR by die 

Hoërskool Bellville ontwikkel.

Woensdag, 11 November 1942 – stigtersdag van die eerste 

Oudleerlingbond. 'n Vergadering met omtrent 60 

belangstellendes onder die voorsitterskap van mnr. Grové 

(eerste skoolhoof) is daardie aand by die skool gehou.
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Die huidige en derde skoolgebou wat in Junie 1994 betrek is.



1937 – 1966

Kort na die stigting van die skool in Januarie 1937 is daar gevoel dat alle middels 

aangewend moet word om so gou moontlik 'n eenheids- en samehorigheidsgevoel by 

die leerlinge te kweek en derhalwe is 'n kompetisie uitgeskryf om vir die skool 'n wapen 

te ontwerp.  Die ontwerp van 'n st. 7-leerling, André Coetsee, is as die geskikste 

beoordeel en dit het met 'n paar klein veranderinge die wapen van die skool geword.

Die simboliese betekenis van die ontwerp is deur dieselfde leerling min of meer soos 

volg verklaar:

Die anker waarop die wapen rus, is die simbool van kragtige standvastigheid, maar ook 

die goeie hoop wat gekoester word vir die heilsame en nuttige invloed wat van die 

skool moet uitgaan.

Die geslote boek stel voor die kennis wat nie maklik of sonder inspanning verkry kan 

word nie en die lamp met die ligstrale in alle rigtings, vertolk 'n tweeledige doel:  

Eerstens, die lig wat leerlinge op skool moet ontvang om kennis uit die geslote boek te 

put en tweedens, die beskawende en verfynende gees wat van die leerlinge moet 

uitgaan nadat hulle die skool verlaat het om hulle regmatige plekke in die samelewing 

te vervul.

Omdat dit moeilik was om 'n tweetalige leuse op die ontwerp in te pas, is 'n enkele 

Latynse slagspreuk gekies: “Paratus ad Omnia”, wat beteken dat die leerlinge van 

hierdie skool altyd vir alle gebeurlikhede gereed is.

“Omdat daar nie tyd was om voetbaljersies (rugbytruie) te laat bestel nie, moet ons 

dieselfde kleure as die van die Bellville Rugbyklub, aanvaar vir voetbal. Van hier was 

dit feitlik 'n normale stappie om die vlootblou, donkerrooi en goud as skoolkleure te 

aanvaar.” (Uit die annale van die Hoërskool Bellville)

1967 – 1994

Na aanleiding van 'n enkele inskrywing in die skoolkomitee-notule van 29 November 

1962, word die versoek gerig dat die wapen heraldies geregistreer moet word. By 'n 

latere geleentheid word terugvoering gegee dat die registrasie van die wapen vyftien 

pond sou kos.

In 1967 maak die herontwerpte wapen sy verskyning op die kleurbaadjies van veral die 

nuwe leerlinge. Die vermoede bestaan dat die ou wapen nie as heraldies korrek 

aanvaar is nie en dat dit herontwerp is om by die heraldiese norme van die dag aan te 

pas. Behalwe dat die geslote boek nou oop is, die lampie bo die boek aangebring is, 

die skild met 'n goeie getande rand omboor is en die spreuk op 'n losstaande lint 

onderaan geplaas is, word die oorspronklike simbole en simboliek net so behou.

Die Skoolwapen en Skoolkleure
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Waar Tafelberg sy skadu's werp van kruine groots en skerp,

Aan Kaapse Vlak se noordergrens – die vrug van hartewens –

pryk stewig soos 'n vaste rots ons Alma Mater trots,

Waar opgelei word in Sy krag die jeug vir nageslag.

Koor: Die Bellville Hoërskool wil trag

Met woord en daad en in gedrag

By werk en spel van dag tot dag

Sy plig te doen met 'n vrolik' lag,

Sy plig te doen met al sy mag.

Die skoollied is reeds in 1937 verwerk en               
               

               
               

               
          

getoonset deur mnr D.H. Cilliers.

1995 – 2022

Gedurende 1993 is daar by die Buro 

vir Heraldiek navraag gedoen of die 

skool se wapen wel geregisteer is. 

Die antwoord was negatief. Daar 

word amptelik aansoek gedoen om 

die wapen te registeer, maar die 

aansoek word van die hand gewys.

Saam met die afkeur van die wapen sluit 

die Staatsheraldikus 'n heraldies korrekte 

ontwerp in, sonder om die simboliek te verander. 

Aanvanklik was dit vreemd, maar die nuwe ontwerp het 

gou ons harte gewen en binne 'n paar weke is die nuwe ontwerp 

deur die leerlinge, personeel en die Beheerliggaam aanvaar. Amptelike aansoek is op 30 Maart 1994 vir 

die registrasie van die wapen gedoen.

Die wapen bestaan uit 'n diepblou skild wat met 'n getande goudrif omboor is.

Die anker op die skild simboliseer kragtige standvastigheid, maar ook die goeie hoop wat gekoester word 

vir die heilsame en nuttige invloed wat van die skool moet uitgaan.

Die vlam het 'n tweeledige doel:

Dit is eerstens die lig van kennis, waardes en norme wat die leerlinge op skool moet ontvang. Tweedens 

is dit die beskawende en verfynende gees wat van die leerlinge moet uitgaan nadat hulle die skool 

verlaat het om hulle regmatige plekke in die samelewing met verantwoordelikheid te vul.

Die triquetra is 'n opvoedkundige simbool, wat die drieledige verhouding tussen leerling, onderwyser en 

ouer simboliseer.

Die skool se leuse “Paratus ad Omnia”, wat “gereed vir alle gebeurlikhede” beteken, is in goud op 'n 

diepblou lint onder aan die wapen aangebring. Die wapen is op 25 November 1994 amptelik by die Buro 

vir Heradiek, sertifikaatnommer 2737, geregistreer en op Maandag, 1 Augustus 1994 amptelike deur die 

onderhoofseun, Nico Bestbier, en die onderhoofmeisie, 

Petro Wipplinger, in die saal onthul. Die leerlinge het die 

wapen in Januarie 1995 in gebruik geneem. 
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UITSONDERLIKE VAKKEUSE-BEGELEIDING IN GRAAD 9
In graad 9 word leerders voorberei om ‘n ingeligte vakkeuse te maak. Daar word verskeie psigometriese toetse 
gedoen om vas te stel wat die leerder se aanleg, belangstelling, persoonlikheid en vermoë is. ‘n Volledige 
vakkeuse-pakket wat bestaan uit ‘n vakkeuse-handleiding en die psigometriese toetse word aan die leerder en 
hulle ouers beskikbaar gestel. Daar word ‘n Vakkeuse-Oueraand gehou en leerders besoek die nuwe graad 10-
vakke se onderwysers en klasse om meer inligting te bekom.

NUWE STUDIERIGTINGS
In 2022 word die akademiese uitnemendheid by Hoërskool Bellville verder uitgebou deur die 
herstrukturering van studierigtings in graad 8. 

SPESIALIS VAKKE IN GRAAD 10 – 12
• Musiek
• Drama
• Visuele kuns

SPESIALIS VAKKE IN GRAAD 10 – 12
• Siviele Tegnologie
• Ingenieursgrafika en -ontwerp

SPESIALIS VAKKE IN GRAAD 10 – 12
• Informasie Tegnologie
• Rekenaartoepassingstegnologie

SPESIALIS VAKKE IN GRAAD 10 – 12
• Fisiese Lewensoriëntering

SPESIALIS VAKKE IN GRAAD 10 – 12
• Frans (8ste vak)

AKADEMIESE VAKKE EN STUDIERIGTINGS GRAAD 8 EN 9

ALGEMENE STUDIERIGTING

GRAAD 9
• Afrikaans Huistaal
• Engels Huistaal/Engels Eerste Addisionele Taal
• Wiskunde/Addisionele Wiskunde
• Lewensoriëntering
• Tegnologie
• Natuurwetenskap
• Menslike- en Sosiale Wetenskap
• Ekonomiese-  en Bestuurswetenskap
• Skeppende Kuns

GRAAD 9
• Musiek
• Drama
• Kuns
• Skeppende Kuns

GRAAD 9 (2023)
• Ingenieursvaardighede

GRAAD 9 (2023)
• Kodering en Robotika

GRAAD 9 (2023)
• Sport Wetenskap

GRAAD 9
• Frans

GRAAD 8
• Afrikaans Huistaal
• Engels Huistaal/Engels Eerste Addisionele Taal
• Wiskunde/Addisionele Wiskunde
• Lewensoriëntering
• Tegnologie (KEUSE)
• Natuurwetenskap
• Menslike- en Sosiale Wetenskap
• Ekonomiese-  en Bestuurswetenskap
• Skeppende Kuns (KEUSE)

GRAAD 8
• Musiek
• Skeppende Kuns

GRAAD 8
• Ingenieursvaardighede

GRAAD 8
• Kodering en Robotika

GRAAD 8
• Sport Wetenskap

GRAAD 8
• Frans

Studierigtings graad 8 en 9
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UITVOERENDE KUNSTE STUDIERIGTING

TEGNIES – AKADEMIESE STUDIERIGTING

REKENAARWETENSKAPLIKE STUDIERIGTING

GESONDHEID- EN WELSTAND STUDIERIGTING

VREEMDE TALE STUDIERIGTING

AKADEMIESE VAKKE GRAAD 10 – 12

SPESIALIS VAKKE IN GRAAD 10 – 12
• Afrikaans Huistaal
• Engels Huistaal/
 Engels Eerste Addisionele Taal
• Wiskunde/Addisionele Wiskunde
• Wiskundige Geletterheid
• Lewensoriëntering
• Fisiese Wetenskap

• Lewenswetenskap
• Verbruikerstudie
• Rekenaartoepassingstegnologie
• Informasie Tegnologie
• Geografie
• Geskiedenis
• Toerisme

• Rekeningkunde
• Ekonomie
• Bedrysekonomie
• Ingenieursgrafika en -ontwerp
• Siviele Tegnologie
• Musiek
• Drama
• Visuele kuns



PLANEET 51+
Hier projek en werkswyse maak 
Hoërskool Bellvillie uniek. Elke 
leerder by Hoërskool Bellville 
onderneem om vir alle vorme 
van assessering, insluitend 
take, toetse en eksamens vir 
vier NSS-vakke bo 50% te kry. 
Elke onderwyser en ouer 
onderneem om leerders ten 
volle te ondersteun om hierdie 
doelwit te bereik. Geespunte op 
rapporte. Leerders ontvang 
erkenning vir harde werk op 'n 
Top 20-lys en 'n Top 20 
Verbeteringslys.

KEUSE TUSSEN 

MUSIEK OF 

SKEPPENDE KUNS 

IN GRAAD 8 

Musiek
Musiek as 'n keusevak kan 
deur enige belangstellende 
seun of meisie gekies word, 
mits hy/sy gemotiveerd is om 'n 
instrument te leer bespeel, of 
reeds kan bespeel. Tydens 
graad 8 en 9 word 'n breë 
oorsig van musiekgeskiedenis 
en teorie behandel om musiek 
beter te verstaan asook 
praktiese onderrig. Leerders 
word ook in 'n klein komponent 
van Drama en Kuns onderrig, 
sodat hulle ook met hierdie 
vakke sou kan voortgaan.

• Daar is ongelukkig 'n 
beperking op die aantal 
leerders wat musiek kan 
neem.

• Afhangende van die getal 
aansoeke, sal daar 'n 
keuring plaasvind.

•   Musieklesse vir die EERSTE 
instrument word teen 'n 
minimale tarief van R500 per 
jaar aangebied.

• Leerders wat hulle 
instrument het/aanskaf, 

[9]

SAMEWERKING 
en gedrag in die 

klaskamer

D 
• Dikwels 'n bron van 
afleiding/ontwrigting 

in die klas. 

C 
• Aandag word somtyds 

afgelei van die werk 
in die klas.

B 
• Tree goed op 

in die klas. 

A 
• Toon ten alle tye 

voorbeeldige gedrag. 

HS BELLVILLE PLANEET 51+

GEES-rigtingwysers: (AAAA)

Die EKSTRA 
MYL word in jou 

vak gestap

D 
• Gereelde afwykings in 
huiswerk, assesserings-

voorbereiding 
en/of huiswerk. 

C 
• Huiswerk, 

assesserings-
voorbereiding word 

somtyds verwaarloos.

B 
• Klaswerk en huiswerk 
is 'n aanduiding van 'n 

geslaagde poging. 

A 
• Uitermate deeglik, 

georganiseerd, 
pligsgetrou en soek 
gereeld ekstra werk. 

EFFEKTIEWE 
VORDERING 

in jou vak

D 
• Toon 'n beduidende 

agteruitgang in die 
begrip van die vak. 

C 
• Het nie veel vordering 
hierdie kwartaal getoon 

nie en het 'n onaan-
vaarbare werksetiek. 

B 
• Vorder goed in die vak 

of handhaaf 'n goeie 
werksetiek in die vak.

A 
• Maak beduidende 
vordering in vak of 

handhaaf uitstaande 
werksetiek in die vak. 

G    E    E    S

Tyds-
beplanning

 Strewe jou
 hoogste 

potensiaal 
na

Werksetiek

Organisasie 
in werks-

boeke

GESINDHEID
teenoor 
die vak 

D 
• Aktief negatief

in die vak. 

C 

• Toon beperkte 
belangstelling 

in die vak.

B 

• Geinteresseerd en 
aktief in die vak.

A 

• Uitermate ge-
interesseerd in die vak 
en toon belangstelling 
regdeur die kwartaal.

betaal niks verder nie.

• Indien 'n leerder nie sy eie instrument besit nie, het die skool 'n aantal instrumente beskikbaar wat teen 
'n minimale bedrag gehuur kan word: R1300 per jaar of R130 per maand oor 10 maande.

• Indien 'n leerder die skool se instrument gebruik, bv. klavier en perkussie, is 'n bedrag van R500 per 
jaar betaalbaar ter instandhouding van die instrumente.

• Wanneer 'n leerder 'n tweede instrument by die skool neem, is R900 lesgeld betaalbaar vir leerders in 
grade 8 tot 12.

• Normale huurgeld soos hierbo uiteengesit, is betaalbaar vir 'n tweede instrument.

Skeppende Kuns
'n Vak wat op beide die Kuns- en Dramavakrigting betrekking het. In graad 8 word 'n algemene oorsig 
gegee oor Drama en Kuns.
In graad 9 kan daar voortgegaan word met Skeppende Kuns, maar daar is ook ander opsies.

Indien 'n leerder goed presteer in Kuns of Drama kan hy in die plek van Skeppende Kuns intensiewe 
onderrig ontvang in een van hierdie twee vakke. Hierdie keuse is egter verbonde aan 'n keuringsproses.

DOEL
Om die 

akademiese 
standaard 
te verhoog



“Thinking schools”
Vanaf 2017 word “Thinking Schools” in die Hoërskool Bellville geïmplementeer. Die skool is geakkrediteer by die Universiteit van Exeter 
in Engeland. Die doel is om 'n denkskool te skep wat kritiese en kreatiewe denke bevorder sodat ons in die nuwe tegnologiese eeu 
gereed kan wees vir alles. Dit behels die volgende denkkaarte en denkprosesse.

SLEUTEL DINKWOORDE

DENKKAART DINKPROSES SLEUTELWOORDE

Sirkelkaart Definieer binne konteks Konteks, konteksleidrade, lys, definieer, 
vertel alles wat jy weet, dinksentrum, vertel 
van, ondersoek die betekenis, bespreek.

Belkaart Beskryf Beskryf, gebruik intense taal, bekyk deur 5 
sintuie te gebruik, beskryf gevoelens, 
eienskappe, kenmerke, waardes, byvoeglike 
naamwoorde.

Dubbele Belkaart Vergelyk en kontrasteer Vergelyk/kontrasteer, bespreek 
ooreenkomste/verskille, onderskei tussen, 
onderskei.

Stamkaart Klassifiseer Klassifiseer, sorteer, groepeer, kategoriseer, 
verskaf voldoende en verwante detail, tipes, 
soorte, lyste en uitbreiding, taksonomie.

Koppelkaart Dele-geheel-verhouding Dele van, haal uiteen, wys struktuur, fisiese 
komponente, anatomie.

Vloeikaart Volgorde Volgorde, orde, in orde bring, vertel/oorvertel, 
wat gebeur volgende, siklusse, patrone, 
prosesse, veranderinge, los veelvormige 
probleme op.

Multi-vloeikaart Oorsaak en gevolg Oorsake en gevolge, bespreek gevolge, wat 
sal gebeur as, voorspel, verander, identifiseer 
motiewe, hoekom, resultate, uitkomste, 
voordele.

Brugkaart Analogieë Identifiseer die verwante verhouding, bepaal 
die maatstaf, interpreteer simbole, 
vergelyking, metafoor, allegorie, verhouding.

Cami-wiskunde
Daar word elke middag, Dinsdag tot Donderdag, ondersteunende Wiskundeklasse aangebied. Die leerders wat die rekenaargebaseerde 
Cami-program volg, word deur 'n onderwyser ondersteun.

Leeslaboratorium
Ons skool bied die rekenaargebaseerde leesprogram, Cami Reader, aan om leerders te help om met begrip te lees en terselfdertyd hul 
leesvaardighede op te skerp. Hierdie klasse word van Maandag tot Donderdag ná skool in die biblioteek aangebied.

Alle graad 8- en 9-leerders kry gedurende skooltyd die geleentheid om hierdie leesprogram in Afrikaans en Engels te volg. Dit is 
verpligtend en vorm deel van die skoolrooster.

SIELKUNDIGE HULPDIENS
Voorligting word aan die leerders deur die onderwyser-voorligter en vakonderwysers gegee. Die voorligter / sielkundige is beskikbaar 
indien hulp nodig is met vakkeuse in graad 9, beroepskeuse in graad 12 en enige studie- en persoonlike probleme.

Ons fokus op bepaalde beginsels wat in die Hoërskool Bellville toegepas word, wat die fondamente van elke leerder vir die toekoms lê.

• Diensbaarheid sodat jy met trots kan omgee en betrokke kan wees.

• Uitnemendheid deurdat jy met oorgawe jou drome nastreef.

• Menswaardigheid omdat jy hierdie eienskappe elke dag sal uitleef.

• Integriteit sodat elkeen van julle eendag ‘n trotse Bellville-Leeu kan wees.
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Fasiliteite & Sportsentrums
Sekerlik die mooiste skoolterrein en geboue in die noordelike                                                                                                  

voorstede! 
•  8 netbalbane, 6 tennisbane, 3 krieketvelde, 3 hokkievelde
 en 6 rugbyvelde 
•  Gimnasium vir beoefening van binnenshuise sport en 'n 
 "high performance"-sentrum 
•  Astrobaan en mini-astrobaan vir hokkie
•  Binnenshuise krieketnette
•  3 klubhuise

SPORTPRESTASIES VAN FORMAAT

UITNEMENDE SPORTPRESTASIES IN 2019 tot 2021

Die leerders wat op nasionale vlak onder die Top 10-kandidate presteer het op sportgebied is die volgende:
Janke Lategan – Perdry 6de, Kiara Nel – Perdry 4de en 9de, Adriaan den Haan – Swem 3de,
Carlo Louw – Skaak 7de, Handré Carstens – Atletiek 6de, Kayla Reyneke – Atletiek 1ste, Keeraco Petersen – 
Atletiek 4de, Chrismari Sparks – Toutrek 1ste, Jamey Coetzee – Toutrek 1ste, Megan Entress –                                        
Toutrek 1ste, Dylan Labuschagne – Toutrek 1ste, Martin White – Toutrek 1ste.

Oudleerders
Ons skool het oor die jare verskeie Springbokke opgelewer: Dawie de Villiers, John 
Villet en Werner Greeff (rugby), Leon van den Heever (7's-rugby), Stefan Nel (SA o.19), 

Leon Karemaker (SA o.19), Chris Williemse (fietsry), Adri de Jongh (atletiek), 
Marianne Kriel (swem), June Gruneberg (hokkie), Benita Nieuwoudt (netbal), Francois 
van Niekerk (skaak), George Linde (Protea krieketspan), Jolandi Potgieter (SA Protea-
vrouekrieket) Loumarie Visagie (netbal) en Anneke Brink (Netbal – was ook SA-kaptein), 

Rocco van Rooyen (spiesgooi by Olimpiese spele 2016) en Carlü Sadie (SA o.20-rugby),                     
Petro Enright (Namibië vrouekrieket & SA-Aksiekrieketkaptein).  

Krieket  
Die  Hoërskool Bellville speel in die Premier 1A-Liga van die WP. Hulle speel ook in die WPNS 
1A-Liga en wen interskole teen DF Malan vir 16 keer in die laaste 19 jaar. Die Hoërskool Bellville 
wen in 2016 drie van die vier trofeë in die WPNS-Liga. In die afgelope agt jaar lewer die 
Hoërskool Bellville nege WP-spelers op waarvan George Linde nou vir die Cobras speel, sowel 
as sy buiging vir die Protea-toetsspan gemaak het. Nog een van ons spelers was in die WP-
amateur krieketakademie span. Ons prestasies op die krieketveld is te danke aan ons 
toegewyde afrigters en ons puik fasiliteite. Ons het drie krieketvelde met sewe turfblaaie daarop 
en ses turfnette, asook nog drie sintetiese nette. Ons het tans ook twee binnenshuise krieketnette wat 
regdeur die jaar – somer en winter – deur die CDA-krieketakademie gebruik word. Al die A-spanne neem 
jaarliks aan verskillende toernooie deel. Dogterskrieket word vanaf 2017 as 'n skoolsportsoort erken en 
lewer twee WP-spelers op. In 2021 word Kayla Reyneke (16 jaar) verkies tot die SA o.19-
meisieskrieketspan.

Netbal 
Die Hoërskool Bellville is trots op 'n ryke netbaltradisie. Tussen vier tot ses spanne per ouderdomsgroep 
word jaarliks in die CTHSN-liga ingeskryf. Die spanne speel deur die jaar in 'n baie kompeterende Skole 
Superliga. Ons neem tydens die Maart/April-skoolvakansie aan die jaarlikse Paarl Gim Netbalfees deel.  

Buitemuurse aktiwiteite
SPORT
Die buitemuurse program word elke middag van                                               

die week op 'n georganiseerde basis beoefen. Aan                              

elke aktiwiteit word 'n bepaalde tyd op die namiddag-

program toegeken. Deelname aan die buitekurrikulêre 

program is in belang van u kind. 'n Betrokke kind is 'n 

gelukkige kind. Ouers behoort deelname aan te 

moedig. Elke leerder behoort aan ten minste een 

somersportsoort en een wintersportsoort deel te neem.
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Ons poog om aan ander toernooie/feeste deel te neem om meer blootstelling aan die leerders te gee. Ons A-spanne neem 
aan die CTHSN Top Skole-kompetisie en die Kay Motsephe-kompetisie deel.

Deelname aan die CTHSN-finale vorm deel van ons jaarprogram waar ons spanne kan kompeteer om as die beste span in 
die liga gekroon te word.

Leerders kan as spelers of administratiewe hulp by netbal betrokke raak. Ons maak 'n plekkie vir elke leerder wat 
betrokke wil wees. Met ons agt netbalbane is dit moontlik dat 20 spanne weekliks kan oefen. Die spanne het ook 'n 
gimnasium vir kondisionering tot hulle beskikking. 

Die netbal word gedryf deur 'n uitstekende, ervare en bekwame afrigterskorps. Die afrigterskorps bestaan uit 'n 
universiteit-afrigter wat op USSA en Varsity Cup-vlak afrig, CT(WP) Federasie- en Skole-afrigters asook CT(WP)-

spelers.

Hoërskool Bellville spog jaarliks met leerders wat verskeie CT(WP)- en Wes-Kaapspanne verteenwoordig. In 
2021 is ses spelers tot die CT(WP) Skolespanne verkies. Hulle kon ongelukkig weens die Covid-19-

pandemie nie aan WK-proewe deelneem of toer nie. Twee o.14-spelers het die geleentheid 
gekry om aan WK-proewe deel te neem. Ons gee jaarliks erkenning aan CT(WP)-, WK- 

en Aksienetbalspelers. 

By die jaarlikse netbalprysuitdeling in September word erkenning aan alle 
netbalprestasies gegee. 

Die CT(WP)-skoleproewe en finale wedstryde vind ook jaarliks by Hoërskool Bellville 
plaas.

Rugby
Die Hoërskool Bellville speel in die WP Premierliga vir skole met tien rugbyspanne en het 

drie spanne per ouderdomsgroep by o.14- tot o.16- en vier o.19-spanne. Jaarliks speel ons teen al die skole in 
die noordelike voorstede sowel as seunskole van die suidelike voorstede. Dit bring mee dat die Hoërskool Bellville 
kan meeding op die hoogste vlak. Alle A- en B-spanne onderneem jaarliks 'n toer na George waar hulle meeding 
teen skole van regoor die land. Hoërskool Bellville bied jaarliks 'n sportdag vir hoër- en laerskole aan waar meer as 
10 000 toeskouers oor twee dae die sportdag bywoon. Hoërskool Bellville het 'n uitstekende rugbyplan wat gedryf 
word deur 'n uitstekende, ervare en bekwame afrigtingskorps. Die afrigtingskorps bestaan uit oudrugbyspelers 
wat Curriebeker en SuperRugby vir verskeie spanne gespeel het. Hoërskool Bellville is ook die skool met die 
meeste onderwysers wat betrokke is by rugbyafrigting wat 'n baie groot rol speel in die holistiese opvoeding 
van seuns. Drie van ons personeellede, Emile Jansen van Rensburg (WP-skolespan bestuur), Maxwell 
Stoffels (WP o.18-Akademiespan- en WP o.17-Sewesspanafrigter) en Luan Franken (WP o.16-span 
kondisionering) is betrokke by die WP-skole rugbyspanne. Die WP-proewe word jaarliks op ons 
velde gespeel. Luzuko Vulindlu, oud-Shark-speler, tree as spesialis-afrigter by die skool op. 
Jaarliks spog Hoërskool Bellville met leerders wat verskeie WP-spanne verteenwoordig. In 2019 
het Kyle Milford die WP 0.18-Akademiespan en Jaco Oosthuizen die WP o.17-Sewesspan 
verteenwoordig en in 2021 het albei hierdie spelers vir Maties se o.20-span gespeel. In 2015 het die Hoërskool Bellville 
twee SA-skole rugbyspelers opgelewer waarvan Carlü Sadie 'n baie belowende rugbyloopbaan by die Leeus het. In 
2019 het Jaco Oosthuizen die meeste punte in die o.19-liga in die Wes-Kaap aangeteken. Die Hoërskool Bellville het 
ook al die volgende Springbokke opgelewer: Dawie de Villiers, John Villet en Werner Greeff. Carlü Sadie het vir SA 
o.20's gespeel, Leon van den Heever vir SA 7's asook Leon Karemaker en Ryan Muller vir SA skole.

Hokkie
Die Hoërskool Bellville spog met ‘n mini astro asook ‘n vol astrobaan wat leerders van alle spanne die 
geleentheid bied om op astro te oefen. Die Hoërskool Bellville lewer jaarliks WP-spelers op wat ‘n aanduiding 
is dat daar puik afrigters by hokkie betrokke is. Die hokkie-organiseerders van beide die seuns en die 
dogters is betrokke by WP-proewe en afrigting van WP-spanne.

Dogtershokkie

Met agt dogtershokkiespannne is ons ‘n gevestigde, gedugte premierliga dogtershokkieskool wat nie 
terugstaan vir enige teenstaanders nie. Ons spanne neem jaarliks aan verskeie toernooie deel om ons 
dogters soveel moontlik speelgeleentheid te gee. Die top spanne in die provinsie neem tydens hierdie 
toernooie teen mekaar deel. Ons premierspan, wat as die eerste span van die skool bekendstaan, 
speel in drie toptoernooie, waarvan die Kaapstad Internasionale Toernooi as die grootste beskou 
word. Die premiermeisies het in 2018 die goue-afdeling van die toernooi gewen. Hoërskool 
Bellville lewe ook elke jaar ‘n aantal meisies op wat die WP in hokkie verteenwoordig. Die skool 
bied ook die geleentheid vir elke hokkiespeler om ter voorbereiding vir die winterliga aan die 
somerliga deel te neem wat gedurende die eerste en vierde kwartale plaasvind. 
Kondisionering vind op ‘n daaglikse basis plaas deur ons kondisioneringsafrigter om te 
verseker dat elke speler ten alle tye in topkondisie deelneem. Hoërskool Bellville bied 
ook vir elke speler die geleentheid om optimaal te funksioneer en kompeteer. 

Seunshokkie

Daar is vyf seunshokkiespanne wat in die liga ingeskryf word. Daar word baie 
aandag gegee om die seuns se basiese vaardighede sowel as fisiese fiksheid te 
verbeter. Daar word gereeld wedstryde gereël teen spanne in hoër ligas sodat 
die seuns kan verbeter. Ons streef daarna om met die seunshokkie ook in die 
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Premierliga te speel. Junior spanne neem deel aan verskeie plaaslike toernooie en die eerste span toer saam met die Premierspan na George 
gedurende die Aprilvakansie. 

Atletiek
Sedert 2019 het Hoërskool Bellville se atletiekspan besondere prestasies behaal.

In 2019 lewer ons 27 Noordsone-atlete op, waarvan 12 die WP by die Wes-Kaap Kampioenskap verteenwoordig het. Handré Carstens, Kayla 
Reyneke en Zander Conradie is verkies tot die Wes-Kaapspan wat deelgeneem het aan die SA Kampioenskap. Kayla Reyneke wen goud in 
o.14-spiesgooi. In 2021 dring Keeraco Petersen deur tot die finaal van die 100 meter en 200 meter by die Nasionale Kampioenskappe en 
behaal hy 'n 4de plek in die 100 meter finaal. In 2019 en 2021 eindig ons tweede in die Twizza Super Skole Reeks vir Wes-Kaapskole en op 
die dag eindig ons eerste van al die MTBS-skole by hierdie byeenkoms. Hoërskool Bellville word in 2021 aangewys as die algehele wenners 
van die bekende Dirkie Uys-atletiekbyeenkoms, waar ons topskole soos Paarl Gimnasium, Hoër Jongenskool Paarl en La Rochelle Hoër 
Meisieskool klop. In 2021 vat ons hande met die Universiteit van die Wes-Kaap en geniet ons atlete top-afrigting deur professionele afrigters. 
Ons atletiekseisoen behels tans tien byeenkomste waar ons atlete goeie en strawwe kompetisie teëkom.

MTBS
’n Skouspel van sang en atletiek. Hierdie byeenkoms is reeds vir 26 jaar lank 'n tradisie en elkeen van die deelnemende skole (DF Malan, 
Tygerberg, Bellville en Stellenberg) streef daarna om die gesogte sang- en atletiekbekers te verower. Die Hoërskool Bellville het 'n trotse 
rekord by die geleentheid. 2019 was ons die wenners van die sangbeker saam met DF Malan en eindig tweede by die atletiekbyeenkoms. 

Margaret Pansegrouw Sportdag
Hierdie Sportdag, wat tradisioneel die eerste naweek in die tweede kwartaal aangebied word, is 'n groot geleentheid 
waaraan ongeveer 20 laerskole en 30 hoërskole jaarliks deelneem. Hierdie sportdag word reeds 35 jaar lank aangebied. 
Dis die oudste en ook een van die grootste sportdae vir wintersportsoorte in die Wes-Kaap.

Tennis
Die Hoërskool Bellville het vier seun- en vier dogterspanne wat in verskillende ligas in die noordelike voorstede van die 
Westelike Provinsie meeding. Aan die einde van die tennisseisoen word oorkruiswedstryde teen die wenners van die 
suidelike voorstede gespeel om sodoende die WP-wenner in die onderskeie ligas te bepaal. Ons het verskeie WP-spelers 
deur die jare opgelewer, nl. Soret Nel (2006 – 2009), Madalé Bezuidenhout (2006 – 2009), Carl Mangold (2008 – 2010), 
Teana Engelbrecht (2013), Janke van Dyk (2014), Nelius Liebl (2015), Rian Westman (2015 – 2018), Chanté Kotze en Marlize 
Oosthuizen (2016 – 2019), Duard Liebl (2018), Albert Kleynhans en Adriaan Engelbrecht (WP o.15), Alida Herselman (WP 
o.17) en Christelle Smit (WP o.19).

Ons spanne word deur 'n professionele afrigter afgerig. Twee opvoeders is ook by afrigting betrokke. Ons tennisspelers gaan op 
vier tennistoere deur die jaar.

 

Gholf
Hoërskool Bellville is by die Westelike Provinsie Gholfunie geaffilieer. Hulle ding jaarliks in die Noordelike Sone van die WP-
skoleliga mee. Die gholfseisoen geskied vanaf April tot September en ligawedstryde teen ander skole vind op Maandae plaas. Die 
skool het 'n ooreenkoms met die PGA-professionele afrigter van die Kuilsrivier Gholfklub om twee keer 'n week verskillende 
oefeninge aan te bied vir spelers en van die baan se fasiliteite gebruik te maak. 

Hoërskool Bellville het al puik gholfspelers opgelewer soos Charl Coetzee (SA), Ian Snyman (SA o.19 en WP-Seniorspan) en Zilke Bal 
(Boland Junior en Senior Damesspan). Sy is in 2016 tot die WP-Vrouegholfspan verkies.                                                                                                                                       

Gholf is 'n sport wat selde maklik bemeester word. Dit is vir Hoërskool Bellville dus van kardinale belang om ons gholfspan tot die beste 
van ons vermoë toe te rus met die nodige vaardighede wat dit verg om sukses in die sport te bereik.         

Skaak
Gedurende die vorige seisoen waar ons skaakspelers kon meeding, het ons 
skaakspan in die o.18-ope-afdeling ingeskryf. Hulle het 80% van hulle 
wedstryde gewen. Carlo Louw het Suid-Afrika in die Junior Statebondspele in 
Indië verteenwoordig. Cian de Kock is in 2019 ook gekies om die WP te 
verteenwoordig. 

SKANDEER HIER

MTBS 2019 Pawiljoen (flashes)



Toutrek
Hoërskool Bellville is in 'n vennootskap met Westcliff Vaardigheidskool. Leerders wat aan toutrek deelneem, maak gebruik van die puik 
toutrekfasiliteit en afrigters by Westcliff se sportgronde en neem onder Westcliff Bulldogs deel.
Westcliff Bulldogs se 480 kg-dogters en 520 kg-gemengde spanne het in 2021 puik gevaar by byeenkomste wat aangebied is. WP/Wynland 
Kampioenskappe: Westcliff Bulldogs 480 kg-dogters het die kampioenskappe gewen en so hul WP/Wynland-kleure verower. Westcliff 

Bulldogs se 520 kg-gemengde span behaal ŉ tweede plek, is eerste in die WP en ontvang WP-kleure.
Die SAJTU (SA Junior Toutrekunie) het 'n Mini SA's in 2021 aangebied met net die internasionale gewigte: 520 kg-gemeng (4 seuns en 4 
dogters), 480 kg-dogters en 560 kg-seuns. Westcliff Bulldogs se 480 kg-dogters het hul afdeling gewen en is as SAJTU-kampioene 
aangewys wat hulle ook laat kwalifiseer om Suid-Afrika by die Wêreldkampioenskap in Spanje te gaan verteenwoordig. Westcliff Bulldogs se 
520 kg-gemengde span het 'n derde plek behaal.

Die SA juniorspan het hul 480 kg-kragmeting in Spanje gewen en drie leerders - Jamey Coetzee, Chrismari Sparks en Ellené Els – ontvang 
hul SA Junior Proteaklere.

Boogskiet
Boogskiet word vanaf 2018 as 'n sport by die Hoërskool Bellville aangebied met verskeie leerders wat provinsiale spanne verteenwoordig. 
Leerders betaal ‘n maandelikse fooi. In 2021 verteenwoordig Ruan Heyns die SA Boogskietspan in die Africa All Stars-kompetisie en by 
hierdie geleentheid word hy verkies tot die Afrika Federasiespan. Hoërskool Bellville lewer ook drie Wes-Kaap skutte in 2021 op wat aan die 
Nasionale kampioenskappe deelneem.

Swem
Verskeie swemmers presteer jaarliks op junior, senior en nasionale kampioenskappe. Ons spog tans met Adriaan den Haan wat eerste in 
die Wes-Kaap vir mans o.18 in die 400 meter wisselslag is en nasionaal sesde op die ranglys. Swem het sy terugkeer as 'n skoolsport by 
Hoërskool Bellville in 2018 gemaak. Hoërskool Bellville maak van Laerskool Excelsior se swembad gebruik vir oefeninge. Ons neem aan agt 
galas gedurende die swemseisoen deel.

Perdry
Perdry word vanaf 2018 as 'n skoolsportsoort erken. Leerders ry by verskillende 
perdryskole in die noordelike voorstede. Leerders ry onder die skool se naam by 
kompetisies.

Bergfiets
Ons het in 2018 vir die eerste keer bergfiets as 'n amptelike sport by Hoërskool Bellville 
begin. Ons fokus is op die ontwikkeling van vaardighede en fiksheid. Leerders kry ook 
die geleentheid om aan kompetisies deel te neem. Hoërskool Bellville het 'n “pump 
track” op die skoolterrein geskep vir die ontwikkeling van vaardigheide, fiksheid, om 
kompetisies te hou en vir pret vir die leerders.
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Kultuur
UITNEMENDE KULTUURPRESTASIES IN 2021

Hoewel daar weens die Covid-19-pandemie nie baie kultuuraktiwiteite kon plaasvind 
nie, het ons leerders tog voortgegaan en presteer. Die volgende leerders het 'n Hennie 
Joubert-merieteprys ontvang vir hul prestasie in die Unisa-eksamen: (2019) Hanru Visser 
vir graad 2 saxofoon met 'n prestasie van 97% en Karlo Grobbelaar behaal 98% in sy 
Unisa-musiekteorie graad 4 eksamen. Die volgende leerders is in 2021 op die ererol van 
uitblinkers van Unisa geplaas: Lianne van Renssen 95% vir graad 6 klavier en sy wen ook 
'n orrelbeurs van R5000 in die skoliere-afdeling by SAKOV; Karlo Grobbelaar 92% vir graad 
5; Hanru Visser 93% vir graad 4; Anze du Toit 92% vir graad 4; Lilan Meyer 92% vir graad 4; 
Jana Vermeulen 91% vir graad 4; Elmi Rossouw 90% vir graad 4, Nadia Canning 90% vir 
graad 4, Jean du Plessis 90% vir graad 4 klavier; Xander Branders 100% vir graad 3; Juane 
Visser 96% vir graad 3; Lise-Carien Breyl 96% vir graad 2 en Carla Edwards 95% vir graad 2.

Oudleerders
Sterre in die musiek- en vermaaklikheidswêreld: Jan Ellis (akteur), Hennie Joubert (voormalige hoof van Unisa Musiek), 
Henré Pretorius (akteur, TV-aanbieder en regisseur), Pierre van Heerden (Musiekbyspele soos Cats, Chicago & Lion 
King – in SA en internasionaal), Hanno Janse van Rensburg (Hennie van Halen van aKING), Dawid Venter 
(Wêreldbekende fluitis), Ilse Minnie (perkussie – tans VSA), Henry Mylne (regisseur, o.a. 7de Laan), Shirley Ellis 
(regisseur, o.a. Suidooster), Wicus Pretorius (redakteur: Tuis), Melissa van der Spuy (musikant), Ronel Foster (de 
Goede) (bekroonde digteres), Marnus Hattingh (skrywer), Zirk van den Berg (skrywer, wenner van die kykNET-Rapport 
Boekprys vir 2014), Sean van Noordwyk (Reitz in Getroud met Rugby), Francois van Coke (rocker), Leah (sanger en 
aanbieder van Boer soek ‘n Vrou).

Drama
Dramakuns word nie net as akademiese vak aangebied nie, maar is ook 'n buitemuurse aktiwiteit. Ons neem aan 
kompetisies en eisteddfods deel en ons voer ook 'n groot verskeidenheid produksies soos kinderteater en 
musiekblyspele op. Daar is nie net akteurs betrokke nie, maar ook regisseurs, dramaturge, beligting- en stelontwerpers, 
asook grimeerkunstenaars.

Toneelspelkompetisie
Sedert 2002 bied die Hoërskool Bellville die Nasionale Toneelspelkompetisie vir hoërskoolleerders aan. Dié kompetisie is 
enig in sy soort in Suid-Afrika. Die wenners ontvang kontantpryse, studiebeurse en rolle in verhoogproduksies en sepies. 
Carlo Louw was ook in 2021 die naaswenner van hierdie nasionale kompetisie. 

 

Musiek
Die Hoërskool Bellville is trots daarop om 'n gevestigde tradisie van 'n groot en aktiewe Musiekdepartement – een van 
die grootstes in die Wes-Kaap – te hê. Ons blaasorkes en koor, waarop ons baie trots is, is van hoogstaande gehalte. 
Die sukses wat hulle jaarliks in ons streek en nasionaal behaal, bewys hulle besondere toewyding. Ons streef daarna om 
liefde en entoesiasme vir musiek te kweek, en deur die optimale benutting van talente uitmuntendheid na te streef.

Johann Vos Musiekkompetisie
Hierdie kompetisie word jaarliks deur die Musiekdepartement van die Hoërskool Bellville 
georganiseer en aangebied om talentvolle hoërskoolleerders uit die hele Wes-Kaap die 
geleentheid te gee om op 'n hoë kompeterende vlak deel te neem. 

Ons vier in 2021 die 30ste bestaansjaar van die kompetisie en het dit uitgebrei met 'n 
ope-afdeling vir pianiste op nasionale vlak. Die kompetisie het sedert 2016 uitgebrei 
met 'n blaasafdeling en 'n piccolo-afdeling vir talentvolle laerskoolleerders.

ATKV-Tienertoneelkompetisie
Ons skool was in 2021 naaswenners van hierdie landswye kompetisie 
met ons produksie 'n Onwaarskynlike reeks skynbaar 
onverwante oomblikke of Dinsdag. Mnr. W. Zerwick, die 
kultuurorganiseerder van Hoërskool Bellville, is aangewys 
as die beste regisseur in die land.

Die Hoërskool Bellville Gemengde Koor 
Ons het 'n ryke koortradisie opgebou wat ook suksesvolle 
deelname aan kompetisies en eisteddfods insluit. Die koor staan 
sedert 2011 onder leiding van Hannelize du Plessis en het tans 
115 lede. Hulle ontvang cum laude-toekennings tydens deelname 
aan die Stellenbosch-, Helderberg-, “Cape Town-” en die Paarl 

Koor, Orkes, 

Hands for a Bridge,

 Drama, Sapiens, Debat, 

Redenaars, ACSV, 

Toneelspelkompetisie, 

Musiek, 

Johann Vos-kompetise, 

Eisteddfods, Skooltydskrif, 

Public Speaking, 

Landsdiens,

Verhooggrimering, 

Kinderteater,

Gr.11-regisseurs
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Eisteddfod en word by hierdie geleentheid ook aangewys as algehele wenners van die Gemengde Hoërskoolkoorafdeling. Die Hoërskool 
Bellville se gemengde koor is reeds tydens deelname aan die Galakonsert van die hoërskoolafdeling en die finaal van die Internasionale 
Tygerberg Eisteddfod aangewys as algehele wenners van hul kategorie. Ander hoogtepunte is die jaarlikse Hoërskool Bellville Koorfees in 
die Hugo Lambrechts Ouditorium, die Interskole Kultuuraand, Drieskole-konsert, die koorkamp en kerkoptredes. Optredes in die gemeenskap 
sowel as 'n gala-konsert saam met die skool se simfoniese blaasorkes is jaarliks op die koorkalender. 

Die koor beywer hulle vir die ontwikkeling van die stem, verhoogpersoonlikheid, selfvertroue en die kweek van trots, lojaliteit en respek 
teenoor die skool en medemens. Die koor word begelei deur Olga Leonard (bekende Afrikaanse kunstenaar en liedjieskrywer). Tydens 
deelname aan die Wêreldkoorspele in 2018 is die gemengde koor aangewys as wenner van die ope-kategorie vir gemengde jeugkore.

Orkeste
Die seniororkes, onder die leiding van Riaan van Wyk, het in 2019 hul 30ste bestaansjaar gevier. Die feeskonsert het in die Hugo Lambrechts 
musieksentrum plaasgevind met die skoolkoor, “drumline” en junior orkes. Soliste soos Francois Voges, Sian Atterbury, Louise Howlett, Selim 
Kagee en Van Wyk Venter was die absolute hoogtepunt van die jaar. Die orkes was ook deel van TV-opnames vir Uitblinkers op kykNET.

Die senior orkes bestaan uit ongeveer 50 musikante waarvan die meeste onderrig by die skool se Musiekdepartement ontvang. Die orkes het 
reeds vele prestasies, plaaslik en oorsee, behaal en het in 2015 die ope-afdeling van die SAMOV-Kampioenskap gewen en is die afgelope 
jare die kategoriewenners van hul afdeling by die Tygerberg Internasionale Eisteddfod. 'n Konserttoer na George, Plettenbergbaai en 
Mosselbaai is ook onderneem. Die gemeenskap word betrek deur buitespelers in sy midde te verwelkom en samewerking tussen skool-, 
musieksentrum-, universiteits- en professionele orkeste te bewerkstellig. Die jaarlikse hoogtepunte is die WindWorx Fanfare, Stellenbosch 
Band Extravaganza, Interskole- en Drieskole-konserte asook die Gala-aand wat met koor en gaskunstenaars gepaardgaan.

Die junior orkes, wat tans ook onder die leiding van Riaan van Wyk staan, is 'n belangrike leerskool vir ons jong spelers om hul 
instrumentvaardighede in orkesverband te vestig. Dit is deel van die skool se orkesprogram om 'n hoë standaard te handhaaf, maar ook 'n 
genotvolle musiekomgewing te skep. Albei orkeste presteer jaarliks uitstekend by die Tygerberg Internasionale Eisteddfod.

Eisteddfods
Leerders word aangemoedig om verder as kunstenaars te groei deur aan verskillende Eisteddfods deel te neem.

Toastmasters
Hoërskool Bellville bied vanaf 2022 die Toastmasters-program vir leerders aan. Dit is 'n 
jeugleierskapprogram van agt weke lank.

Hands for a Bridge
"Hands for a Bridge provides high school youth with opportunities to explore issues surrounding 
social justice in their local, regional and international communities." In vennootskap met Isilimela 
High School in Langa, Roosevelt High School in Seattle, Amerika en Oakgrove Integrated 
College, Noord-Ierland, pak ons uitruilprogramme en dialoog aan wat ons leerders leer van hulle 
samelewing, land en wêreld, wat hulle toerus om die leiers van môre te wees.

Skooltydskrif
Ons skooltydskrif, Sapiens, verskyn 4 keer per jaar en word volledig bedryf deur 'n redaksie van 
ywerige leerders vanaf graad 9 – 12. 

Redenaars en Debatte
Leerders neem deel aan die ATKV-debat- en redenaarskompetisies, sowel as forumdebatte.                       
'n Interne redenaars- en debatkompetisie vind ook jaarliks plaas.

Public speaking and debating
We intend to participate in the Rotary Debating Competition to get Public Speaking off the ground.

Landsdiens
Landsdiens fokus op natuurbewaring en volhoubaarheid en staan onder leiding van  
gekwalifiseerde ouers. Gereelde uitstappies en kampe word onderneem.

Verhooggrimering
Daar is gratis opleiding vir belangstellendes. Vaardighede word aangewend tydens die skool se 
toneelopvoerings. Ons vergader Woensdae na skool in C1. Leerders hoef nie 'n aanleg vir kuns 
te hê nie. Hulle moet net passievol en entoesiasties wees!

Noodhulp
Opleiding word tot vlak 3 deur 'n geakkrediteerde opleidingsinstansie aangebied. Diens word 
gelewer tydens sportbyeenkomste en noodsituasies tydens skoolure.
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HOËRSKOOL BELLVILLE BIED OOK ...

UNISA en Trinity College Musiekeksamen (ABRSM) Verskeie leerders word jaarliks op die Ererol geplaas vir 

uitmuntende prestasies! 

Impulse – CSV Leiers word jaarliks verkies en is verantwoordelik vir geestelike leiding binne die skool soos die CSV-week, kringe, 

aandgeleenthede, uitreike en skakeling met ander skole.

Bybelonderrig Daar is weekliks 'n periode op Woensdae wat deur jeugspanne / plaaslike predikante / gospelorkeste behartig 

word.

Transkei-uitreik Ons bied jaarliks tydens die Septembervakansie 'n uitreik na Canzibe Sendingstasie in Transkei aan.

Kampe Verskillende geestelike kampe word aangebied, bv. 'n avontuurkamp vir graad 8's, 'n seniorkamp, 'n Impulse-leierskap, 'n 

"Worship"-kamp en 'n leerderleierkamp.

Omgee-projekte Die leerderleiers onderneem elke jaar verskeie projekte om die gemeenskap te dien. Die Wolprojek, waartydens 

'n groot hoeveelheid wol ingesamel en aan ouetehuise uitgedeel is, is baie suksesvol. Hulle samel ook noodsaaklike produkte in wat 
gedurende spesifieke projekte aan die gemeenskap uitgedeel word. 

Matriekdag Matrieks kry die geleentheid om as groep gees te bou. Tydens hierdie sessie bou ons herinneringe en smee hegte 

vriendskappe.

Werkskadu Graad 10-leerders kry geleentheid om by 'n werksplek van hul keuse werksondervinding op te doen en daaroor verslag 

te doen.

Staptogte Elke jaar word staptogte, bv. op die strand langs die see aangebied.

Oorsese toere Jaarlikse toere word aangebied tydens die Maart /Junie-vakansies en die Hands for a Bridge-toer na Amerika vind 

gedurende September plaas.

Nasorgfasiliteite Elke middag word daar na skool gratis studieklasse aangebied onder toesig van personeel waar leerders tot 

17:00 vir hulle ouers wag. Soggens vanaf 06:00 is daar ook ‘n toesigklas vir leerders wat vroeg afgelaai word by die skool.

Groenprojekte Bellville Hoërskool se “Groen”. Daar is verskeie opgaartenke op die terrein en die water word herlei na die skool se 

badkamers en word ook aangewend vir besproeiing. Daar is ook “Sun Exchange”-sonpanele opgerig wat elektrisiteit vervaardig. Die 
leerderleiers bestuur ook die papierherwinningsprojek. 

Glansgeleenthede
Jaarliks word 'n seniorbal en winterbal (juniors) deur die leerderleiers aangebied. Die matriekafskeid is 'n hoogtepunt op ons matrieks se 
kalender.

Mnr. en Mej. Bellville Die verkiesing van Mnr. en Mej. Bellville is 'n glansryke geleentheid. Die leerders wat hierdie titels 

verower, beywer hulle vir welsynswerk en is ambassadeurs vir hulle skool.

Mediasentrum 'n Volledig toegeruste mediasentrum met fiksie, vaklektuur, naslaanwerke en enkele vaktydskrifte, asook 

rekenaars met internettoegang, is tot die leerders se beskikking. Die mediasentrum het ook 'n drukker wat teen ’n fooi beskikbaar is vir 
gebruik.

Tegniese span Tegniese spanlede kry die kans om hul vaardighede te ontwikkel ten opsigte van klank- en oudiovisuele apparate 

met die oog op 'n loopbaan in so 'n veld. Die Hoërskool Bellville is trots op die prestasies van sy leerders en gee tydens jaarlikse 
prysuitdelingsfunksies en afsluitingsfunksies erkenning aan leerders wat op verskeie vlakke presteer.

Snoepie 'n Verskeidenheid heerlike en gesonde wegneemetes en ander eetgoed is beskikbaar voor skool, pouses en op 

sportmiddae. Kaart- en kontantfasiliteite is beskikbaar. Die snoepie se fasiliteite en binnekant is einde 2021 opgegradeer.
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So werk ons skool
DISSIPLINE

1. Dissiplinêre stelsel
Die gedragskode vloei uit die missiestelling en waardes voort en vorm die agtergrond waarteen die reëls van die 
skool gesien en verstaan moet word. Dit dui aan wat elkeen mag doen, sodat 'n veilige en geborge atmosfeer 
geskep word waar almal gelukkig kan wees en waar onderrig en opvoeding ongestoord kan voortgaan.

Ons gebruik 'n puntestelsel waarvolgens 'n leerder negatiewe punte ontvang vir oortredings wat begaan word. 
Die graad van die oortreding bepaal die aantal punte wat toegeken word. Indien 'n leerder geen oortredings het 
nie, ontvang hy/sy 'n waardetoekenning by die prysuitdeling.

ORDE IS SLEGS MOONTLIK WAAR ALMAL BINNE DIE REËLS OPTREE.

Dissipline verwys na gehoorsaamheid aan gesag, wedersydse respek, ordelike gedrag en dus ook na die 
vrywillige nakoming van reëls en regulasies.

Dissipline en reëls beskerm ook die kind teen onredelike optrede teenoor en deur maats, sy/haar ouers en die 
personeel.

2. Voogdestelsel
Twee graadvoogde, 'n man en 'n dame, word by elke graadgroep aangestel. Dié twee persone tree soos hoofde 
in elke graadgroep op.

Die graadvoogde is verantwoordelik vir skakeling met leerders / ouers / voogde oor:

• akademie

• dissipline 

• ander toepaslike sake

Erkenning aan Leerders
ERKENNING AAN LEERDERS

Lapelwapens
Leerders (graad 8 – 12) wat die skool se waardes, naamlik Integriteit, Uitnemendheid / Potensiaal, Menswaardigheid en 
Diensbaarheid, te alle tye nakom, ontvang waardetoekennings. Die lapelwapens in die vorm van die “Groot Vyf” kan aan 
skoolbaadjies gedra word.

Sertifikate
Tydens saalbyeenkomste word sertifikate aan leerders oorhandig wat op akademiese, sport- en kultuurgebied presteer 
het.

Halfkleure
Leerders wat aan die kriteria voldoen om halfkleure (’n balkie) vir akademie, sport en kultuur te ontvang, word ook 
vereer. Halfkleure word toegeken aan leerders wat VOLGEHOUE goeie prestasies lewer op sport-, kultuur- en 
akademiese gebied. Kriteria word deur die Erekleure-komitee en topbestuur vasgelê en word van tyd tot tyd hersien. 
Leerders wat Halfkleure ontvang, dra 'n brons (eerste toekenning), silwer (tweede toekenning) en goue (derde 
toekenning) balkie onder die wapen van die baadjie. 

Erekleure
Erekleure is een van die hoogste toekennings in die Hoërskool Bellville. Leerders wat Erekleure ontvang, het die reg om 
die erekleurewapen asook die koordomboorsel op hulle skoolbaadjies te laat aanbring. Leerders betaal self hiervoor. 

Buitesporte
Die Hoërskool Bellville gee ook erkenning aan leerders wat presteer in buitesporte. Sertifikate, Halfkleure en Erekleure 
word ook aan hulle toegeken as hulle aan die kriteria voldoen.

(Daar is 'n volledige uiteensetting van die kriteria op die skool se webwerf en in die leerder se dagboek.)

[21]

1937 – 19661937 – 1966

1967 – 19941967 – 1994

1995 – 20221995 – 2022



3. Gedragskode vir leerders

REGTE VERANTWOORDELIKHEDE 

'n Leerder het die reg om: Vir hierdie reg moet 'n leerder:
1. te studeer en klasse of • studiegeleenthede respekteer en nie ander leerders steur of ontwrig nie; werkopdragte uitvoer en 
 onderrigsituasies by te woon  huiswerk doen.

2. na geluister te word • billike versoeke en menings beskaafd stel; aandag gee as opdragte gegee word; ook na ander 
luister; stilbly as ander praat.

3. tyd optimaal te gebruik • ander se tyd respekteer; deeglik beplan en prioriteite stel; saamwerk t.o.v. versoeke vanaf 
opvoeders; die skool daagliks bywoon.

4. met respek behandel te word en  • se optrede en kleredrag respek verdien; ander mense en hul eiendom respekteer; verantwoordelik  
 respek vir sy / haar   optree; skooldrag, skool- en nasionale simbole respekteer; gesag, tug- en dissiplinêre maatreëls 
 eiendom te verwag     aanvaar; ander rasse, kulture, godsdienste en geslag respekteer.

5. veilig te wees • vreemdelinge op die terrein en insidente rapporteer; nooit ander leerders dreig, aanraak of in gevaar 
stel nie; nooit opruiende gedrag aanhits nie.

6. in 'n skoon omgewing te werk • elke dag skoon, geskeer en netjies wees; nie eiendom en die omgewing beskadig of bemors nie. 

7. regverdig behandel te word • se motiewe suiwer en eerlik wees; objektief, redelik en beskaafd optree; erken dat mense verskil en 
tekortkominge het; ander regverdig en met deernis behandel.

8. sy/haar kant van 'n saak te stel • ander 'n billike geleentheid gee om hulle mening te lug; altyd die waarheid praat; dit op 'n ordelike 
manier doen.

9. deel te neem aan die skool se  • 'n bepaalde seisoen/termyn van deelname voltooi; oefeninge getrou bywoon; samewerking aan die 
 bedrywighede  afrigters gee; spankeuses, groep- en klasindelings aanvaar en respekteer; sportmangees openbaar; 

goeie gedrag by byeenkomste openbaar; die skool se sportkode aanvaar en uitleef.

10. gelukkig te wees • positiewe en lojale beeld teenoor die skool uitdra en 'n gelukkige atmosfeer skep.

11. erkenning vir prestasies te geniet • prestasies skriftelik aan die skoolhoof bekendmaak; ander gelukwens wanneer hulle presteer.

BELANGRIKE SKOOLPROSEDURES

1. Skoolbywoning
'n Leerder is skoolpligtig tot aan die einde van die jaar waarin hy / sy die ouderdom van 15 jaar bereik of graad 9 voltooi het.

Dit is beslis in die beste belang van elke leerder om gereeld skool by te woon. Indien 'n leerder afwesig is, moet die skool voor 09:00 per 
telefoon, brief, e-pos of faks in kennis gestel word.

Indien 'n leerder afwesig is op 'n toets- of eksamendag, moet 'n mediese sertifikaat getoon word voordat 'n alternatiewe toetsdatum 
bepaal sal word.

2. Skooltye
06:00 Die skool se hoofingang word oopgesluit sodat leerders na die studielokaal (B2) kan gaan vir die leerders wat vroeg afgelaai 

word.

07.25 Die skool word oopgesluit aan die sluitkaste se area. Die doel hiervan is om alle leerders die geleentheid te gee om hulle boeke / 
sportsakke vroegtydig uit te sorteer.

07:35 Die eerste klok lui, wat vir leerders 'n aanduiding is om na die registerklasse / vierkant te beweeg.

07:40 Die tweede klok, wat 'n aanduiding is dat alle leerders in die vierkant aangetree, of reeds in hulle registerklasse is. Indien nie, sal 
'n leerder as "laat" deur leerderleiers / personeel aangeteken word.

14:30 Einde van skooldag

3. Hand- en skryfboeke
Handboeke word op 'n huurbasis aan leerders verskaf teen 'n bedrag wat jaarliks deur die skoolhoof en Beheerliggaam vasgestel word. 
Dit sluit alle WKOD-boeke in. Werkboeke vir vakke soos IGO, Musiek, Ontwerpkuns, Rekeningkunde en Fisiese Wetenskappe is egter 
die leerder se verantwoordelikheid en moet self by die skool aangekoop word, aangesien die boeke as werkboeke dien en nie weer 
gebruik kan word nie. Verlore boeke sal deur die leerder self betaal moet word alvorens nuwe boeke uitgereik kan word.

Die skool probeer die ouers op die volgende maniere bystaan:

•   Tye waarop die handboeke teruggegee kan word en weer vir die volgende jaar uitgegee word, word bepaal en sal tydens die 
skooldag in graad- en registerverband geskied.

•  Skryfboeke, soos voorgeskryf deur die onderskeie vakhoofde, word aan die leerders verskaf. Indien 'n leerder se boek vol is, moet 
dit self aangevul word.

• Ouers is onder geen verpligting om boeke by die skool te huur nie en kan dit direk van die verskaffers af aankoop.

•  Skryfbehoeftes soos gebruik in die laerskool kan gebruik word.
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ORIËNTERING

1. Graad 8-oriëntering
Gedurende die eerste dae van die skooljaar word al die graad 8-leerders onttrek vir oriëntering. By dié geleentheid word leiding ten 
opsigte van die akademiese, sport- en kulturele bedrywighede van die skool en ook ander aspekte van die skoollewe gegee. Ons vind 
dat ons nuwelinge hierna hul plek in die Hoërskool Bellville vol kan staan.

2. Graad 9 – 12-oriëntering
Daar word elke kwartaal ‘n oueraand en baadjieplegtigheid vir nuwe leerders gehou.

3. Ouerbetrokkenheid
Ouers kan op verskillende maniere positief betrokke raak by die skool, onder andere deur hulp te verleen met projekte en die opvoeding van hul 
kind. Die Beheerliggaam, OOV en Sportondersteunersklub (Leeuklub) bied van die geleenthede vir betrokkenheid. Navrae oor die OOV kan 
gerig word aan oov@hsbellville.co.za en vir die Ondersteunersklub aan bellvilleleeuklub@gmail.com.

KLEREDRAG

1. Voorgeskrewe Kleredrag
Somersdrag Seuns – Wit kortmouhemp. Indien 'n baadjie gedra word, moet die kraag oor die baadjie gevou wees. Vlootblou 
skoolbaadjie met skoolwapen is verpligtend tydens saalbyeenkomste. Grys broek (kort of lank) en swart lyfband met klein gespe. 
Moulose oortrektrui mag egter in die somer sonder 'n baadjie gedra word. Swart poleerbare toerygskoene (nie sweedseleerskoene, 
sportskoene, skerppuntskoene, velskoene, hoëhakskoene of stewels nie) en grys skoolkouse met ingebreide skoolkleure.

Somersdrag Meisies – Donkerblou rok sonder gordel met wit kortmouhemp. 'n Vlootblou skoolbaadjie met skoolwapen is verpligtend 
tydens saalbyeenkomste. Moulose oortrektrui mag egter sonder baadjie gedra word in die somer. Swart leer plathak oprygskoene of 
skoene met een bandjie is verpligtend. Kort wit sokkies met ingebreide skoolkleure.

Wintersdrag Seuns – Vlootblou skoolbaadjie met skoolwapen is te alle tye verpligtend. 'n Wit hemp waarvan die boonste knoop vas is 
met 'n skooldas is verpligtend. Grys broek (kort of lank) en swart lyfband met klein gespe. Oortrektrui met ingebreide skoolkleure moet 
saam met die baadjie gedra word. Die nuwe geel geweefde serp met ingebreide skoolkleure kan gedra word. Geen handskoene nie. 
Swart poleerbare toerygskoene (nie sweedseleerskoene, sportskoene, skerppuntskoene, velskoene, hoëhakskoene of stewels nie) en 
grys skoolkouse met ingebreide skoolkleure. 

Wintersdrag Meisies – Vlootblou skoolbaadjie met skoolwapen te alle tye verpligtend. Donkerblou rok sonder gordel, wit langmouhemp 
waarvan die boonste knoop vasgemaak is met 'n skooldas is verpligtend. Oortrektrui met ingebreide skoolkleure moet saam met die 
baadjie gedra word. Die nuwe geel geweefde serp met ingebreide skoolkleure kan gedra word. Geen handskoene of langbroeke nie. 
Swart leer plathak oprygskoene of skoene met een bandjie is verpligtend. Lang swart kouse.

LEWERANSIERS
Die skoolklere wat aan die voorgeskrewe vereistes beantwoord, is by die volgende sakeondernemings verkrygbaar: 

De Jagers Uitrusters (Willowbridge) – 021 914 7816

School and Leisure (Willowbridge) – 021 914 0495 

Slegs skoolreënbaadjies, LO- en sportklere (netbal, hokkie, atletiek en kriekethemde) kan by die skool se 
klerebank aangekoop word – 021 948 1801. Rugbyklere (trui, broek, kouse) word by die sportkantoor bestel. 
Skoolsweetpakke is net nodig vir sportspanne en by bogenoemde leweransiers beskikbaar. 

Skoolreënbaadjies kan buite die skool bo-oor die skoolbaadjie gedra word. Skoolreënbaadjies vervang nie die 
skoolbaadjies nie.

KLEREBANK
Die skool beskik oor 'n klerebank. Slegs skoolreënbaadjies, LO- en sportklere (netbal, hokkie, atletiek en 
kriekethemde) kan by die klerebank aangekoop word – 021 948 1801. Rugbyklere (trui, broek, kouse) word 
by die sportkantoor bestel. 

Slegs nuwe tasse kan by die skool aangekoop word. Skoolsweetpakke word nie deur die klerebank verkoop 
nie en moet by die leweransiers aangekoop. 'n Beperkte hoeveelheid goeie tweedehandse skoolklere is by 
die klerebank verkrygbaar. Klerebanktye: Maandae en Woensdae vanaf 14:00 – 15:30. Besonderhede is by 
die sekretaresse me. Bets Mong – 021 948 1801 beskikbaar.

SLUITKASTE
'n Onderste sluitkas kos R90 per jaar en 'n boonste sluitkas kos R100 per jaar.
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TWEE VOORSITTERS
(Bellville Raad)

Hoofseun en Hoofdogter

ONDERVOORSITTER
(Bellville Raad)
Onderhoofseun

Bestuur die 
Omgeekomitee, 

Matriekkomitee en 
Leerderaksiekomitee

Sport- en Kultuur-
komitee

Elke komitee verkies 
1 voorsitter

1 ondervoorsitter
1 sekretaris

Leerderleiers 
word by die 

komitee ingedeel

Klas-
verteenwoordigers

• Leerderleiers word demokraties verkies deur die leerders van die betrokke graad
• Daar word 8 leiers (vier seuns en vier dogters) in graad 9 en graad 10 verkies. Hulle vorm die Bellville Raad.
• Die Seniorraad bestaan uit 14 graad 11-leerders en 24 graad 12-leerders.
• Een Klasverteenwoordiger word per seksie verkies.
• Een Klasverteenwoordiger per graad word verkies wat op die leierraad dien.
• Leerderleiers ontvang opleiding tydens 'n Leerderleierskamp.

Leerderleiers

Bestuur die 
Projekkomitee, Sosiale 

Komitee, Matriekkomitee, 
Herwinningskomitee

Omgeekomitee en
 Verkope

Elke komitee verkies 
1 voorsitter

1 ondervoorsitter
1 sekretaris

Leerderleiers 
word by die 

komitee ingedeel

Klas-
verteenwoordigers
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1937 – 19661937 – 1966

1967 – 19941967 – 1994

ONDERVOORSITTER
(Bellville Raad)

Onderhoofdogter

Leerderleierskamp, Pointman 

Internasionale opleidingsprogram, 

Omgee-projekte by hospitale, 

kinderhuise en aftree-oorde, 

Groen-projekte, 

Blokkieskombersprojek, 

CAAA-projek 

(Dierebeskermingsprojek), 

Skoenprojek (samel skoene in), 

Boomplantdagprojek, 

Hospitaalbesoeke, Skakeling 

met Laer- en Hoërskole, 

Junior- en Seniorbal, Big Brag 

vir MTBS en Interskole, 

gr.8 Oriëntering

ONDERRIGGELD
Kragtens die huidige onderwysreëlings van die staat word ouers verplig om onderriggeld aan die skool te betaal. 
Geld van die ouers ontvang, word aangewend vir die skep en onderhou van 'n onderwysinfrastruktuur asook 
Beheerliggaam-personeelaanstellings se salarisse wat tot die voordeel van alle betrokke leerders sal wees.

MERIETEBEURSE
Leerders kan jaarliks aansoek doen om merietebeurse. Leerders se prestasies in akademie, kultuur, sport, 
leierskap en veelsydigheid sal in ag geneem word.

Finansies

1995 – 20221995 – 2022



HOËRSKOOL BELLVILLE

MISSIE

Om ’n omgee-omgewing/-klimaat te skep waarin alle rolspelers gelukkig kan wees. 

              Daarom die volgende uitgangspunte:

’n Gelowige kind is ’n gelukkige kind. ’n Gehoorsame kind is ’n gelukkige kind.

’n Hardwerkende kind is ’n gelukkige kind. ’n Betrokke kind is ’n gelukkige kind.

               Dit word gekenmerk deur:

INTEGRITEIT   UITNEMENDHEID/POTENSIAAL   MENSWAARDIGHEID   DIENSBAARHEID

EERLIKHEID

ONPARTYDIGHEID

REGVERDIGHEID

AANSPREEKLIKHEID

GELOOFSEKERHEID

RESPEK

GOEIE GEDRAG

VRIENDELIKHEID

DANKBAARHEID

VOORBEELDIGHEID

SELFDISSIPLINE

NETHEID

WERKSETIEK

DEURSETTINGSVERMOË

STIPTELIKHEID

BETROKKENHEID

LOJALITEIT

TROTS

OMGEE

VISIE 
Om elke leerder so voor te berei dat hy/sy in die toekoms gereed 
 sal wees vir alles.                                                               
                                                                                                  (Paratus ad Omnia)



Ek het HS Bellville gekies:

é

A.DESIGN 072 599 3127
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