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Geagte Ouers 
 
MATRIEKAANGELEENTHEDE, WANT MATRIEK MAAK SAAK! 

Dit was regtig vir ons verblydend om op die ou end ‘n Matriekafskeid sowel as ‘n 

Valedictory-diens vir die matrieks te kon hou. Dit het ‘n bietjie normaliteit in die jaar 

gebring en ons weet die matrieks het dit baie waardeer. 

Nou moet ons fokus egter op die oorblywende twee maande wees en in besonder die 

tydperk vanaf 5 November, wanneer die eindeksamen vir die matrieks begin, tot en 

met 15 Desember wanneer dit eindig. Om die waarheid te sê, die eerste eksamen 

begin eintlik op Maandag 19 Oktober wanneer die finale LO-eksamen geskryf word. 

Die Corona-virus is egter steeds met ons en kan potensieel ‘n groot vlieg in die salf 

wees. Ek wil net weer die aandag vestig op die COVID-19 regulasies wat ‘n 10-14 dae 

isolasietydperk vereis indien iemand positief toets vir die virus, óf in direkte kontak met 

iemand was wat positief getoets het. In die stadium sal dit beteken dat u kind een of 

meer eksamen(s) kan misloop indien so ‘n situasie ontstaan. Gevolglik sal sodanige 

leerder die volgende jaar eers sy/haar matriek kan voltooi wanneer die aanvullende 

eksamens geskryf word. 

Dit is ‘n ernstige saak. Hou asseblief u kinders tydens die eksamen tuis. Om uit 

te gaan, plaas hulle in ‘n situasie waar hulle kan aansteek. Dit kan daartoe lei 

dat ‘n klomp ander matrieks kan aansteek en dan het ons ‘n baie groot probleem. 

In ‘n onlangse voorval waar matrieks ‘n kuieraand met drank by ‘n nagklub in die 

suidelike voorstede gehad het, is 47 positiewe COVID-gevalle na die tyd aangeteken. 

As so iets net voor die eksamen sou gebeur, kan dit daartoe lei dat matrieks daarvan 

weerhou word om hulle eksamen af te lê en gevolglik nie hulle matrieksertifikaat in 

Februarie 2021 sal kan ontvang wanneer dit uitgereik word nie. Dit is nie die moeite 

werd om ter wille van een aand se partytjie, jou toekoms in gevaar te stel nie. Daar sal 

nog baie tyd wees vir partytjies hou na die 15e Desember. 

Let asseblief daarop dat alle skooldragreëls vir die duur van die eksamen sal geld. Die 

matriekgraadhoofde het ‘n gedetailleerde brief in die verband uitgestuur. Ek verwag 

van die matrieks om wat voorkoms betref deur hulle voorbeeld te lei en ek het die 

personeel ook ingelig om in die verband streng op te tree. 

Samewerking deur die matrieks skep ‘n stresvrye omgewing wat ook beter 

eindresultate tot gevolg het. 

Alles van die beste vir die oorblywende twee maande. 
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Vriendelike groete. 

 

 

 

 

 

DM SCHENCK 

SKOOLHOOF 

2020.10.15 
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