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Geagte ouers  /  Voogde 
 
HEROPENING VAN SKOLE   -   COVID-19   -   AKADEMIESE VOLHOUBAARHEID 
 
Graag bring ek die volgende onder u aandag: 
 
Die minister van onderwys het deur middel van die media bekend gemaak dat die skole weer op 16 April 2020 
gaan heropen. Op 28 Maart 2020 het sy egter gesê dat daar op 16 April 2020 eers in gesprek getree sal word 
met alle belanghebbendes in die onderwyssektor alvorens daar ‘n finale besluit geneem sal word oor wanneer 
die skole weer sal heropen. Daar bestaan dus ‘n moontlikheid dat die heropening van skole verder uitgestel kan 
word om sodoende die verspreiding van die CORONAVIRUS te beperk.  Op daardie stadium sal die leerlinge 
reeds 3 weke akademiese tyd verloor het. Ons as skool is besorg oor ons kinders se akademiese vordering en wil 
graag proaktief optree om die ontwrigting tot die minimum te beperk. Ons het u as ouer se hulp nou dringend 
nodig om te help sodat ons kinders nie stagneer en aan die einde van die dag sukkel om al die werk weer in te 
haal nie. Ons het dus besluit om van Gr.4 – 7 te konsentreer op Afrikaans, Wiskunde, Engels en 
Natuurwetenskap. Hierdie is die belangrikste vakke wat u kind se toekoms kan bepaal. Ons gaan dus op slegs 
hierdie 4 vakke vir nou konsentreer. Die personeel wat hierdie vakke aanbied, versoek u dus vriendelik om te 
kyk na die onderstaande werk soos wat hulle vir u afgebaken het. Probeer so ver as moontlik die werk vir u 
kinders te verduidelik en laat hulle toe om die gepaardgaande oefeninge te voltooi. Die werk is afgebaken om 
voorsiening te maak tot en met 24 April 2020 volgens die jaarlikse onderrig-en assesseringsplan. Indien die 
skole wel heropen, hetsy 20 April 2020 of  3 Mei 2020 of welke datum ookal, sal onderwysers in die middae 
beskikbaar wees om leerlinge van hulp te wees wat met sekere temas / afdelings  ‘n probleem gehad het. Daar 
sal op ‘n later stadium aan die leervakke aandag gegee word. Die Gr. RR tot 3 is ook beskikbaar vir u aandag.  
Die minister het ook reeds bekend gemaak dat die Junie EN September vakansies ingekort gaan word en selfs 
kan verval om verlore akademiese tyd in te haal. Daar bestaan ook ‘n moontlikheid dat akademiese tyd verleng 
sal word tot 16:00 in die middae en dat leerlinge selfs op Saterdae akademiese tyd sal moet inhaal. Wees dus 
verseker dat die skool alles in sy vermoë sal doen om ons kinders suksesvol voor te berei vir 2021. Ons as 
personeel het ook nie al die inligting nie, en is ook maar uitgelewer aan die regering oor wat volgende gaan 
gebeur.  Wees egter verseker dat elke kind se akademiese vordering vir ons van kardinale belang is, en dat ons 
uit ons pad sal gaan om ook van hierdie akademiese jaar ‘n groot sukses te maak. 
Baie dankie vir u begrip en positiewe ondersteuning. Pas uself en u kinders op. 
Groete 
 
Bennie Boshoff 
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“Waar leerders gelukkige en geborge, geletterd en gesyferd raak” 


