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29 Mei 2020 

Geagte ouers en voogde 

 

Dit voel amper onmoontlik dat ons alreeds 60+ dae verder is as toe die grendeltyd 

aanvanklik aangekondig is. Ek bly bid vir almal se veiligheid en gesondheid. Dit is ‘n 

groot “storm” waardeur ons besig is om te gaan en saam met die onsekerhede vir 

wat voorlê, laat  dit ‘n spoor van fisiese, sosiale, sielkundige en ekonomiese skade. 

Ons word almal daardeur geraak en al waarvoor ons kan hoop, is om die skade tot 

‘n minimum te probeer beperk. 

 

Elke storm gaan egter uiteindelik verby en die son sal weer skyn. Die aankonding 

dat die inperking na vlak 3 verskuif, bring hoop op ‘n verbetering in die ekonomiese 

vooruitsigte en ek hoop dat nog mense sal kan terugkeer werk toe. Parel Vallei se 

inkomste is byna uitsluitlik deur middel van skoolgelde en ons hoop dat die vooruitsig 

van ‘n verbetering van die ekonomie in vlak 3 ook sal meebring dat skoolgeld betaal 

word. Ons het ‘n totaal van 115 personeellede waarvan net 39 deur die WKOD 

betaal word. Die aanstel van die ekstra personeel bring die volgende voordele vir die 

skool: 

 

 Die skool kan meer leerders akkomodeer. Daar bestaan alreeds so ‘n groot 

behoefte in die Helderbergkom! 

 Klasgroottes word verminder tot hanteerbare groottes. 

 Ons skoolterrein kan pragtig versorg word. 

 ‘n Groter keuse van vakke wat slegs in kleiner klasgroepe aangebied kan 

word bv. musiekonderrig. 

 Kwaliteit akademiese onderrig. 

 Kwaliteit sportafrigting. 

 Sielkundiges beskikbaar op die skoolperseel. 

 ‘n Groot verskeidenheid akademiese, kulturele, sport en leierskapsgeleent-

hede vir leerders. 

 Dit het meegehelp dat PV as een van die Top 20-skole in die Wes-Kaap 

gereken word. 

Skoolgelde word ook aangewend vir: 

 

 Instandhouding van fasiliteite (onlangse opgradering van ligte in die gebou). 

 Verbetering van fasiliteite (sonpanele, pawiljoendak, spreiligte, boorgat ens. 

 Die betaal van die munisipale rekening. 
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 Sekuriteitsdienste. 

 Verkryging van produkte, toerusting en dienste wat nodig is vir alle 

skoolaktiwiteite. 

Ek dink ‘n mens kan met ‘n groot mate van sekerheid sê dat die meeste van 

bogenoemde, met hier en daar ‘n uitsondering, nog steeds in hierdie grendeltyd op 

een of ander wyse aan die kinders gebied is, miskien net nie op die manier waaraan 

hulle gewoond is nie. Soos u seker bewus is, het ons onderrigplatform verskuif na 

MS Teams. Dit is gedoen om te verseker dat onderrig kon voortgaan in hierdie 

onseker tye. Ons is nie seker wanneer al die grade weer terug by die skool sal wees 

nie – dit kan weke of maande wees. Ons is verbind daartoe om die volle sillabus te 

onderrig, sodat leerders die kennis het om na die volgende skooljaar oor te dra, 

ongeag wat die Onderwysdepartement bepaal. Ons is dit aan ons leerders 

verskuldig. Uitnemendheid in ‘n veranderende wêreld – en hoe het die wêreld nie 

verander nie! 

 

Parel Vallei is ‘n kwintiel 5-skool wat beteken dat die Onderwysdepartement vir die 

39 onderwysers betaal en weinig anders. Enige tekort in die skool se rekening word 

NIE deur die Onderwysdepartement aangevul soos wat baie mense dink nie – dit is 

net ‘n inkomsteverlies en plaas druk op almal. Ons wil hiermee asseblief ‘n 

dringende beroep op u doen om skoolgelde te betaal. Kontak asseblief die 

finansieskantoor indien u probleme ondervind. 

 

Hartlike PV-groete. 
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