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          3 Mei 2020 
 

Geagte ouers, voogde en Bulldogs 

 

Ek hoop dat julle met die ontvangs van die brief nog almal gesond en veilig is en nog 

al die drade bymekaarhou! Winston het besluit genoeg is genoeg en ons moes 

bontstaan om vir hom te verduidelik waaroor alles nou eintlik gaan.  Hy was nie baie 

in sy skik met my verduideliking nie en het homself uit die voete gemaak en bo-op 

Peanut gaan lê. 

                                                                   

 
 

Hy mis julle almal so baie! 

 

Ek mis julle ook en sien uit na die dag waar ons na ‘n mate van normaliteit kan 

terugkeer. Ons is maar almal op die oomblik besig om na antwoorde te soek en sou 

klarigheid wou hê, maar ek dink dit is belangrik dat ons moet aanvaar dat daar op die 

oomblik maar net ‘n mate van duidelikheid van die kant van die DBO (Departement 

van Basiese Opvoeding), sowel as die WKOD deurgegee word. Dit kan ook enige 

oomblik verander. Ons moet in gedagte hou dat die verspreiding van die virus 

onvoorspelbaar is en dat dit gevolglik die reaksie van die ministers en die gevolglike 
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hantering van hulle portefeuljes beïnvloed. Ek kry die gevoel dat die enigste 

konstante op die oomblik onsekerheid is. Dit is juis om dié rede dat ons besluit het 

om self die voortou te neem en besluite daar te stel wat so gou as moontlik vir ons 

duidelikheid en stabiliteit bring. Die planne en besluite is nie bedoel om dié van die 

DBO of enige aankondigings van die minister omver te werp nie, maar ons gaan voort 

met ons reëlings tot verdere kennisgewing van hulle kant af. 

 

Ons personeel het tot op hede voortgegaan met die kurrikulum deur die gebruik van 

verkeie platforms en ons leerders was baie hard aan die werk. Vir die volgende twee 

weke gaan ons hulle ‘n breek laat neem om asem te skep, sodat diegene wat 

agtergeraak het, ook tyd kry om in te haal en op datum te kom. Ek het vir die leerders 

die langnaweek afgegee, maar ek gaan dit nou verleng tot 18 Mei. Hierna sal nuwe 

werk gegee word, maar maak asseblief gebruik van die tyd om seker te maak dat alles 

op datum is en doen hersiening van dit wat gegee is. 

 

Gedurende dié tydperk gaan die personeel in vakspanne verdeel, ‘n bestekopname 

maak van wat van nou af gedoen moet word, ‘n werksverdeling maak en opleiding 

ondergaan om dit deur te voer. Ons gaan die verspreiding van die werk na een 

platform verskuif met ‘n eenvormige benadering. Hiermee hoop ons dat dit volhoubaar 

en effektief sal wees.  Soos ons dit in die komende week op die proef stel, sal die 

verdere reëlings deurgegee word.  Ons ondersoek tans die moontlikheid van twee 

platforms en sal na oorlegpleging die week ‘n besluit neem. Ons ondersoek ook 

verklarings van die DBO dat sekere webtuistes sonder datakoste vir 

opvoedingsdoeleindes gebruik kan word. Ons wag nog op ‘n antwoord in die verband. 

 

Dit kom dus kortliks daarop neer dat lesse voorberei gaan word; op ‘n webtuiste 

geplaas gaan word en leerders kan daagliks of weekliks daarop inskakel. Op die 

manier kan die sillabus dan deurgewerk word.  Ons probeer dit deurgevoer kry sodat 

daar nie datakoste aan verbonde is nie en dat die enigste vereiste dus ‘n toepaslike 

toestel (device) is. Die webtuiste kan net soos enige ander webtuiste bereik word, so 

‘n selfoon (slimfoon) is heeltemaal voldoende. Die nodige opleiding gaan in die 

volgende twee weke aan die personeel gegee word sodat alles teen 18 Mei gereed is 

vir die leerders. Hulle sal ook ingelig word oor wat hulle te doen staan sodat onderrig 

so gou as moontlik rondom daardie tyd kan begin. Die idee is om dit geleidelik te begin 

en so gou as wat dit haalbaar is die hele skool aan die werk te hê. 

 

Op die oomblik het ons nog geen idee of die kurrikulum vir die jaar aangepas gaan 

word nie, maar ons gaan voort met die huidige sillabus. Die assesseringsproses en 

hoe dit benader gaan word, sal wel in heroorweging geneem moet word. Daar is 

waarskynlik op die oomblik ‘n magdom vrae, maar wees asseblief geduldig. Soos die 

proses ontvou, sal ons hopelik ook meer antwoorde hê. 
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Ons moes ook noodgedwonge die skoolkalender in oënskou neem en die volgende 

besluite is geneem – meestal in lyn met die DBO-regulasies:  

 

 Alle olimpiades: Gekanselleer. 

 

 Poetry for life: Gaan voort indien moontlik. 

 

 Toastmasters: Gaan voort indien moontlik. 

 

 PV’s Got Talent: Gekanselleer. 

 

 Mr/Miss PV: Gekanselleer in die huidige formaat.  Verdere besprekings volg. 

 

 Matriekafskeid: Gekanselleer. Dit sal vervang word met ‘n formele ete vir PV-

leerders teen geringe of geen koste vir die leerders. Ek weet dit is ‘n GROOT 

teleurstelling, maar baie skole het dit net gekanselleer sonder ENIGE 

plaasvervanger. Matrieks, my hart breek vir julle. Onthou, ek het ook twee 

seuns in matriek so dit is vir my net so sleg. 

 

 Matriekontbyt: Gekanselleer. Beskikbare geld sal gebruik word vir die formele 

ete. 

 

 Valedictory: Sal plaasvind, maar datum sal bevestig word. 

 

 Alle akademiese uitstappies: Gekanselleer. 

 

 Film festival: Gekanselleer. 

 

 Seniorbal: Gekanselleer. 

 

 Alle sport: Gekanselleer.  Sommige van die somersportsoorte mag DALK 

plaasvind, maar dit is baie onwaarskynlik. 

 

 Pearson: Gekanselleer. 

 

 Brakkies Got Talent: Gekanselleer. 

 

 Alle interhuisaktiwiteite: Gekanselleer. 

 

 Dink-of-sink: Gekanselleer. 

 

 Drama festival: Gekanselleer. 
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 Gr. 11 drama: Gekanselleer in die huidige formaat. 

 

 Speech evening: Gekanselleer. 

 

 Al die prysuitdelings: Gekanselleer. 

 

 Alle toekennings: Gekanselleer. 

 

Ek hoop dit gee ‘n bietjie meer duidelikheid en help om sommige van die onsekerhede 

die nek in te slaan. Daar is nog geen datums vir die kwartaal of eksamens nie. Tans 

is ons nog nie seker of die jaar totaal geskrap gaan word, aangepas gaan word en of 

ons net deur die jaar gaan stoomroller nie.  Ek het ‘n magdom vrae oor die veiligheid 

van die personeel en leerders, ouers wat hulle kinders tuis wil hou, eksamendatums, 

kwartaaldatums en en en… maar soos almal, moet ons maar wag en sien. 

 

Sodra ek enige verdere duidelikheid het, sal ek dit onmiddellik deurgee. 

 

Baie liefde aan julle almal. 

 

David Schenck 

 

 

 

‘n Boodskap aan my Bulldogs  

 

Hallo seuns en dogters ! 

 

Ek mis julle verskriklik baie en hoop dit gaan nog 100% met julle almal. Ek doen regtig 

my bes om te probeer dat julle leerproses kan aangaan, selfs al sou die WKOD en die 

DBO (Departement van Basiese Opvoeding) nog veranderings aankondig. Ek weet 

hierdie is nie die jaar waarvoor julle gehoop het of waarvan die matrieks gedroom het 

nie, maar ons kan ook iets hieruit leer. ‘n Mens kan beheer neem van jou eie lewe. 

Party van julle is maar onwillige leerders en moet altyd ‘n bietjie deur die personeel 

aangepor word. Nou is die tyd om regtig ernstig ‘n kopskuif te maak, want die situasie 

waarin ons tans is, kan dalk nog langer aanhou as wat ons dink en dit het ‘n direkte 

invloed op jou! Neem self verantwoordelikheid en wys wat in jou steek! 

 

My hart gaan uit na julle en veral na die Matrieks. Ek weet die gr.8’s het nooit gedink 

hulle eerste jaar in die hoërskool sou so verloop nie en hulle loop nou baie dinge mis, 

maar hulle het nog ‘n kans in die toekoms. Liewe Matrieks!!! Ek het eintlik nie woorde 

nie… Al wat ek kan sê is… 

ONS IS BAIE LIEF VIR JULLE! 
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Ons sal doen wat ons kan om te red wat daar te redde is van die “Matriekdinge” – ons 

sal die Matriekafskeid op so ‘n wyse probeer herstruktureer dat dit tog vir julle iets sal 

wees om te onthou. Maar… ons het geen idee wat die toekoms inhou nie en ons moet 

sterk genoeg wees en aanpas. Die spreekwoord sê mos: “Adapt or die”. Aangesien 

ek nie nou beplan om dood te gaan nie, sal ek maar eerder aanpas en ek raai julle 

aan om maar dieselfde te doen. Ek is jammer oor alles wat gekanselleer moes word, 

maar die besluite is nie ligtelik geneem nie. 

 

Indien al jou werk op datum is, geniet die twee weke breek. Indien jy nog werk moet 

inhaal,doen dit asseblief. Parel Vallei staan vir én vereis uitnemendheid. Julle het die 

kans om die “lemons” wat die lewe nou na julle kant toe gooi in “lemonade” te 

verander. Julle sal vir altyd bekendstaan as die groep wat geTUNGU het. 

(Nuutskepping!) 

 

Turned up and never gave up! 

 

Tonne blou PV liefde vir julle almal. Wees sterk en wees veilig. 

 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  


