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          29 Junie 2020 
 
Geagte ouers 
 
Terugkeer skool toe – hoe ‘n hoërskool funksioneer 

 

Die COVID-19 verwante sluiting van skole is stadig maar seker besig om tot ‘n einde 

te kom met die dat die gr.11’s op die 6de Julie terugkeer, die gr. 10’s op die 7de 

Julie en die gr. 8’s en 9’s op die 3de Augustus (of moontlik al op die 27ste Julie – 

ons sal u ophoogte hou). Dit bring uit die aard van die saak vrae mee soos hoe veilig 

u kind by die skool gaan wees en hoe die leerders weer in die sisteem opgeneem 

gaan word. 

 

Ten einde die proses te verduidelik, wil ek net ‘n paar faktore uitwys waarvan u dalk 

nie bewus is nie of nie altyd duidelik verstaan nie. 

 

Daar is een fundamentele verskil tussen hoërskole en laerskole en dit hou verband 

met die keuse van vakke. Laerskole het ‘n vasgestelde program wat hulle in staat 

stel om leerders in een klaskamer te hê met een onderwyser wat vir hulle klasgee. 

Daar is klaswisseling by gr. 7, maar dit kan op ‘n manier ondervang word. 

 

Hoërskole funksioneer anders as gevolg van die feit dat leerders keusevakke het. 

Hulle beweeg elke periode na die klas van die onderwyser wat die vak aanbied 

volgens die leerders se individuele vakkeuse. Die onderwyser bly dus in ‘n klas en 

die leerders kom soontoe. 

 

Dit is dus nie moontlik om ‘n opsie te hê waar leerders die heeldag in ‘n klas bly en 

die onderwyser soontoe kom nie, omdat leerders in dieselfde klas verskillende vakke 

in dieselfde periode het. 

 

Dit bring gevolglik mee dat daar baie beweging in ‘n gebou is tydens klaswisseling 

en wanneer daar 1 300 leerders en 80 onderwysers gelyktydig in die skool is, gaan 

daar opeenhoping wees.  Daar is niks wat ‘n mens daaraan kan doen nie. Die vraag 

is dus: Hoe gaan ons dit benader? 

 

Die eerlike antwoord is dat ‘n mens in ‘n groot skool soos PV nie veel anders kan 

doen nie as om die sogenaamde “platooning”-stelsel te volg wat beteken dat die 

skool in twee sessies per dag aangebied word. Die eerste sessie eindig 12:00 en die 

tweede sessie om 18:00. Dit gaan te veel ontwrigting in die skool en ook in gesinne 

se programme meebring.  Gevolglik wil ons nie so ‘n model implementeer nie.  
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Die onus gaan dus op die leerders berus om seker te maak dat hulle verantwoordelik 

optree en al die COVID-reëls nakom, insluitende die handhawing van sosiale 

distansiëring. Dit gaan moeilik wees, maar daar is regtig geen ander uitweg nie. In 

die lig hiervan is besluit om die gange ‘n eenrigting te maak om te help met 

distansiëring. Die leerders gaan ook toegelaat word om gewone klere skool toe te 

dra sodat hulle elke dag ‘n ander stel (skoon) klere kan aantrek. Die virus oorleef ook 

op klere-items en kan dus ‘n volgende dag oorgedra word. 

 

Die snoepwinkel sal nie oop wees nie. 

 

Die badkamers word uurliks skoongemaak en toegang word gekontroleer sodat daar 

nie te veel mense op ‘n slag is wat die risiko van oordraging verhoog nie. Daar sal 

ook van leerders verwag word om daagliks ‘n aanlyn COVID-19 skanderingsvorm in 

te vul voordat hulle skool toe kom. As hulle by die skool kom, sal hulle koors gemeet 

word en hulle hande ontsmet word. Daar sal geen saalbyeenkomste in die 

afsienbare toekoms wees nie en alle buitemuurse programme is onbepaald 

opgeskort. 

 

Die fyner detail oor skoolroosters sal binnekort aangestuur word. 

 

Let asseblief daarop dat daar van ons leerders verwag word om skool toe te kom. Dit 

is altyd beter om “lewendige” onderrig te ontvang. Die normale afwesigheids prose-

dures bly in plek, MAAR, indien u ‘n ernstige bekommernis rakende komorbiditeite 

het, stel asseblief vir me. Kets (sport@pvallei.co.za) EN me. Burger by die LA-

kantoor (absentees@pvallei.co.za) in kennis. 

 

Vriendelike groete 

 

 

 

 

 

 

David Schenck  


