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          16 Mei 2020 
 

Geagte ouers en leerders 

 

Ek vertrou dat julle nog veilig en gesond is en kop-bo-water hou in hierdie uitdagende 

tye.  Dit is nou baie duidelik dat ons onsself in onbekende vaarwaters bevind en dit 

word al hoe moeiliker om dit te hanteer as gevolg van die gebrek aan duidelikheid oor 

wanneer die skole weer gaan heropen en hoe die res van die skooljaar gaan lyk. Dit 

is ook duidelik dat dokters en wetenskaplikes ook elke dag iets nuuts leer en dat alle 

planne wat gemaak word beskou moet word in die lig daarvan dat dit op kort 

kennisgewing weer verander kan word. 

 

Dit is juis op grond hiervan dat Parel Vallei die besluit geneem het om ons 

onderrigplatform te verskuif na MS Teams en ‘n gekombineerde en eenvormige  

benadering te volg  in die verdere onderrrig van die 2020 sillabus. Ons het gehoop om 

duidelikheid van die WKOD of DBO te kry aangaande ‘n webwerf wat met gratis data 

gebruik sou kon word, maar dit het nie gerealiseer nie. Daar is baie voordele aan die 

MS-Teams onderrigmetode – een daarvan is dat al die leerders nou volle toegang tot 

die volledige MS Office-pakket gaan hê en dat hulle elkeen hulle eie PV e-pos adres 

gaan hê. 

 

Ek het twee weke gelede vir die leerders laat weet dat daar ‘n 2 week-periode sou 

volg waarin hulle op datum kon kom met werk wat agter was, hersiening kon doen of 

andersins net ‘n breek kon neem. Dit is nou amptelik die einde van die breek en 

Maandag begin ons met die volgende fase waar ons weer in kontak met die leerders 

sal wees ten einde onderrrig te laat voortgaan. Aanvanklik sal hierdie kontak ‘n 

oriënteringsperiode wees om die leerders vertroud te maak met die gebruik van MS 

Teams, sodat hulle gereed kan wees vir wanneer die eerste lesse ontvang word en 

ons voluit só kan onderrig. Daar mag uiteraard aan die begin foute wees, maar toon 

asseblief begrip hiervoor in ons poging om ons e-onderrig in Parel Vallei tot ‘n hoër 

vlak te bring. Daar sal egter nou, meer as ooit, van ons leerders verwag word om 

selfdissipline en toegewyding aan die dag te lê. 

 

Baie dankie vir julle geduld in die tyd wat ons besig was met die enorme skuif. Ons 

personeel het baie hard agter die skerms gewerk en gaan steeds daarmee volhou. Ek 

vra dus dat julle ons sal ondersteun in ons proses om die skool na nuwe hoogtes te 

neem. Ek wil graag vir mnr. Wernhard van Rooyen in die verband uitsonder vir sy 
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enorme bydrae in die proses. Sy energie, leiding en harde werk is vir ons almal ‘n 

voorbeeld. 

 

Parel Vallei se akademiese span met me. Duvenage, me. Manthey en mnr. de Kock 

is tans baie hard aan die werk saam met ons personeel en hulle sal spoedig met ons 

leerders in aanraking kom. 

 

Bly asseblief veilig en gesond. 

 

Groete. 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  


