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Geagte ouers en vriende 
 
Ons het aan die einde gekom van ‘n baie lang periode wat op 1 Junie vir die matrieks 

begin het en gevolg is deur die stelselmatige terugkeer van die ander grade. Die 

matrieksillabus is met die aanvang van die rekordeksamen afgehandel en al die werk 

wat ook vir die eindeksamen geld, kon voltooi word. Die res van die grade is in die 

proses om die volle sillabus wat vir die jaar voorgeskryf is, af te handel. Afgesien 

hiervan het ons leerders ook toetse geskryf om te bepaal in hoe ‘n mate hulle bygebly 

het, sodat daar gefokus kon word op die gapings wat daar waargeneem kon word. 

Ek wil graag die onderwysers van Parel Vallei ‘n pluimpie gee, want hulle was diegene 

wat die grondslagwerk gedoen het. Dit is baie moeilik om koers te hou in ‘n onstuimige 

see van onsekerheid. Niemand van ons moes al voorheen in omstandighede soos 

hierdie werk nie, so ons het “onderrig ons leerders ten alle koste” ons prioriteit gemaak. 

Hiermee het ons ons eie stabiliteit geskep en ons PV-gemeenskap op koers gehou. 

Ons onderwysers het saamgespan (in hulle vakgebiede en ook in geheel) om seker 

te maak dat ons matrieks gereed is vir die eindeksamen en dat die ander grade nie 

aanstaande jaar werk hoef in te haal nie. 

Ek wil graag hulde bring aan al die ander onderwysers in Suid-Afrika wat hulle leerders 

eerste geplaas het en daadwerklik probeer het om aan te hou werk of effektief van die 

huis af te werk. Hulle is bakens van lig en ‘n voorbeeld vir diegene in SA wat COVID-

19 as ‘n verskoning gebruik het om geld te maak in plaas daarvan om veiligheid en 

verligting vir die land se mense te bring. Terwyl sommige geplunder het, was ander 

besig om ‘n verskil te maak! Kom ons hoop dat diegene wat verantwoordelik was vir 

die wangedrag gevang sal word en op so ‘n manier gestraf sal word dat dit as 

afskrikmiddel vir andere sal dien. 

Ons kan dit ook nie agterweë laat nie om dankie te sê vir almal wat in die belang van 

ander opgetree het (en dit nog steeds doen). Hulle het ‘n verskil gemaak en daarvoor 

is ons baie dankbaar. 

Maar, soos met alle donker tye, lyk dit asof daar wel lig in die tonnel is. Alle 

korrespondensie wat tot dusver ontvang is, dui daarop dat 2021 ‘n normale skooljaar 

behoort te wees – buitemuurs ingesluit. Ons wag nou net op amptelike bevestiging in 

die verband, maar intussen hoop ons dat almal nog steeds verantwoordelik sal optree 

om te keer dat die virus versprei. 

Wanneer ‘n mens deur moeilike tye gaan, word ‘n mens daaraan herinner om 

dankbaar te wees vir klein genadegawes en suksesse. Ons was baie dankbaar dat 

ons wel in staat was om ‘n matriekafskeid in die vorm van ‘n formele ete te kon aanbied 
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en ‘n volle Valedictory-afsluitingsdiens te kon hou. Dit kon die jaar vir ons matrieks 

volledig en formeel afsluit. 

 

 

 
Dit is spesiale oomblikke vir ons matrieks en op ‘n stadium in die jaar het die kans om 

so iets te kon hou, skraal gelyk. 

Die grootste deel van ons matrieks begin op 5 November met hulle finale eindeksamen 

en die eksamen eindig op 15 Desember.  Die hele groep het egter reeds op 19 Oktober 

hulle LO-eksamen afgelê. Ons wil al ons matrikulante net die beste toewens vir die 

eksamen. Ons weet dat dit goed sal gaan met julle. 

Vir diegene in gr.8 -11, ons sien uit daarna om julle aanstaande kwartaal weer terug 

te sien, maar onthou dat die eindeksamen vir julle op 16 November begin. Daar is dus 

nie tyd om te mors nie. Ons gaan die vierde kwartaal met mening afskop. Ek verwag 

van al ons leerders om wat gedrag en skooldrag betref, te voldoen aan al die normale 

vereistes terwyl ons gereedmaak vir die eindeksamen. Respekteer asseblief ons 
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skooldrag en moenie formele skooldrag met sportdrag meng nie. Dissipline is die 

hoeksteen van sukses – ook wat ons voorkoms betref. 

Daar is 10 skooldae voor die eksamen begin en ons het besluit om die graad 

10’s en 11’s elke dag te laat kom, terwyl die gr.8’s en 9’s nog steeds net op 

alternatiewe dae sal kom. Maandag, 8 November begin die graad 8’s. 

Kwartaal 4 is 6 weke lank. Dit gaan eenvoudig verbyvlieg, want die grootste gedeelte 

daarvan sal deur eksamens opgeneem word. Ek wil leerders aanmoedig om in die 

vakansie al te begin voorberei, want die tyd is min! Daar lê n baie lang vakansie voor 

waar hulle kan ontspan. 

Baie dankie aan almal wat getrou skoolfonds betaal het. Julle het dit vir ons moontlik 

gemaak om te kon aanhou met ons onderrrig sodat die leerders die sillabus kon voltooi 

en sonder enige bagasie die nuwe skooljaar kan binnegaan. PV is waarskynlik een 

van ‘n klein groepie skole wat dit kon regkry.  

Ek doen egter ‘n beroep op alle ouers om asseblief skoolfonds te betaal – julle 

kind(ers) se onderrig is van die uiterste belang en uitnemendheid is nie 

onderhandelbaar nie. 

Geniet die breek saam met julle kinders en bly asseblief veilig en gesond. Suid-Afrika 

kan nie bekostig om deur ‘n tweede vlaag van infeksies getref te word nie. Ek gaan in 

Stilbaai wees. As julle my daar sien, kom groet asseblief. 

Hartlike PV-groete. 

 
David 

 

 

 

 

DM SCHENCK 

SKOOLHOOF 

2020.10.23 

 

 

 

 

 

 

 


