
 
 
Beste Parel Vallei ouers en voogde 

 
 

BEDANKING VIR DIE BETALING VAN SKOOLGELD 
 
 
Die Hoërskool Parel Vallei is 35 jaar oud en in hierdie kort tydjie  is ‘n formidabele 
reputasie gebou en is die skool stellig die topskool in die Metropool-Oos-distrik.  Ons 
is ‘n kwintiel-5 skool wat beteken dat  ons op u skoolgeld staatmaak om die skool te 
bestuur en ons pragtige skool uit te bou.  Die enigste bydrae wat van die Departement 
van Onderwys ontvang word, is in die vorm van salarisse vir 35 van ons personeellede 
sowel as ‘n totale jaarlikse bydrae van omtrent R400 000 (skaars genoeg om ‘n maand 
se elektrisiteit te betaal).  Die Hoërskool Parel Vallei is verantwoordelik daarvoor om 
die koste vir al die ander uitgawes te dra.   Dit kom vanuit die skoolgeld wat u betaal.  
 
Baie dankie aan al die ouers wat hul skoolgeldverpligtinge nakom.  U kind is in staat 
om die uitnemende opvoeding te kry omdat ouers van vroeër jare hul skoolgeld betaal 
het en nou help u om ‘n kwaliteitopvoeding vir die huidige en toekomstige generasies 
by PV te verseker. 
 
Dit is jammer dat sommige ouers onwillig is om skoolgeld te betaal en dat sommiges 
weier.  Wees verseker dat ons hierdie ouers opvolg en dat ons teen hulle sal optree 
indien nodig.  As u een van hierdie ouers is wat dit kan bekostig om skoolgeld te betaal, 
wil ons u ernstig vra om dit wel te doen en dat diegene wat agtergeraak het met 
betalings, vry moet voel om die finansiesdepartement te kontak fin@pvallei.co.za om 
reëlings te tref om ‘n betaling te maak.  Onthou, dit is u plig as ouers om skoolgeld te 
betaal. 
 
Ek weet daar is gesinne wat moeilike tye deurmaak en ons sal u ondersteun deur die 
relevante prosesse te volg soos neergelê deur die WKOD. 
 
Parel Vallei is sterk, slegs deur u.  BAIE DANKIE! 
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