
 

Beste Ouers en vriende 
 
Op Vrydag 24 Oktober 2013 het ek aangemeld vir ‘n naweek van onderhoude vir die hoofpos van 
Parel Vallei en hier is ons, ‘n jaar later en ek moet sê ek is die gelukkigste skoolhoof in die Wes-
Kaap.  Hoe kan ‘n mens nie gelukkig wees by ‘n skool soos ons s’n nie? 
 
Hierdie aspek is beklemtoon gedurende die jaarlikse prysuitdelingseisoen toe ek die sport-, kultuur- 
en akademiese prysuitdelingseremonies bygewoon het.  Sjoe!  Dit was wonderlik om te beleef op 
watter vlak die PV-leerlinge dinge bereik en die verskeidenheid van gebiede waaraan hulle 
deelneem en waarin hulle uitblink.  Dit verbaas my keer op keer om te sien hoe talentvol ons jong 
mense is en dit gee my hernieude hoop vir die volgende generasie Suid-Afrikaners.  Ons land is in 
goeie hande – ons moet dit net koester. 

 

 
 

Gelukwense aan al ons pryswenners vanjaar. 
 

Dit is ons verantwoordelikheid as ouers en onderwysers om ons kinders van die platform te 
voorsien wat die geleenthede vir uitnemendheid sal verskaf.  Daar is ‘n hele aantal fasette aan 
hierdie taak – een daarvan is die koöperatiewe inkoop van alle partye met die gemeenskaplike doel 
voor oë.  Dissipline is die hoeksteen van elke suksesvolle inrigting en skole is geen uitsondering 
nie.  My prysuitdelings-toespraak het geraak aan die werk van Howard Gardner wat ‘n lys van 
meervoudige intelligensies voorgestel het in sy boek, Frames of Mind:  One theory of multiple 
intelligence (1983).  Hy maak melding van 9 tipes intelligensie: 
 
1. Naturalistiese intelligensie (Natuurslim) 

Defineer die menslike vermoë om tussen lewende wesens te onderskei (plante, diere). 
  

2. Musikale intelligensie (Musiekslim) 
Dit is die kapasiteit om toonhoogte, ritme, timbre en toon te onderskei. 
  

3. Logies – matematiese intelligensie (Syferslim) 
Hierdie tipe intelligensie is die vermoë om te reken, kwantifiseer, proporsies en hipoteses te 
oorweeg en volledige wiskundige prosesse uit te voer. 
  

  



 

 
4. Eksistensiële intelligensie 

Dit is die sensitiwiteit en vermoë om die diep vrae oor die menslike bestaan, soos die sin van 
die lewe, hoekom ons moet sterf, en hoe ons hier gekom het, aan te pak. 
  

5. Interpersoonlike intelligensie (Mens-slim) 
Die vermoë om ander mense te verstaan en effektief op hulle te reageer. 
  

6. Liggamlik-kinestetiese intelligensie (Lyfslim) 
Die vermoë om objekte te manipuleer en ‘n verskeidenheid van fisiese vaardighede te gebruik.  
Atlete, dansers, snydokters en vakmanne vertoon goed – ontwikkelde liggaamlik-kinestetiese 
intelligensie. 
  

7. Linguistiese intelligensie (Woordslim) 
Linguistiese intelligensie is die vermoë om in woorde te dink en om taal te gebruik om 
ingewikkelde betekenisse te waardeer en uit te druk. 
  

8. Intra-persoonlike intelligensie (Selfslim) 
Intra-persoonlike intelligensie is die vermoë om jouself, jou gedagtes en gevoelens te verstaan, 
en sodanige kennis te gebruik om jou lewe te beplan en te rig. 
  

9. Ruimtelike intelligensie (Figuurslim) 
Ruimtelike intelligensie is die vermoë om in drie dimensies te dink.  Seemanne, loodse, 
beelhouers, skilders en argitekte vertoon almal ruimtelike intelligensie. 

 
 

Elkeen van hierdie tipes intelligensie vereis sy eie soort dissipline om sukses te behaal.  Om 
geseënd te wees met een of meer vorms van intelligensie (en ek glo ons is almal) is nie genoeg vir 
sukses nie – dit moet gerugsteun word deur harde werk.  Harde werk is net nie moontlik sonder 
dissipline nie!  Die wese van harde werk vereis ‘n sterk fokus wat van ‘n sterk selfdissipline kom.  Vir 
selfdissipline moet daar ‘n verwysingsraamwerk en leiding wees wat duidelik die minimumvereistes 
vir prestasie in ‘n spesifieke veld stel.  Parel Vallei bied talle aktiwiteite aan wat saam daarheen 
strewe om die Liggaam, Verstand en Gees-konsep te voed.  Deur dit te doen is daar sterk steun vir 
die begrip van veelvoudige intelligensies en die behoefte om ‘n program in te stel wat ons studente 
sal toelaat om ‘n holistiese opvoeding te volg.  Aan die basis hiervan is die vereiste dat alle leerlinge 
die aanvaarde dissiplinenorm sal beoefen. 
 
Die dissipline waarvan ek praat, is van nature van toepassing op sekere situasies, maar met ‘n 
gemeenskaplike uitkoms wat multi-dissiplinêr is.  Met ander woorde, daar is ‘n stel reëls wat die 
meeste dinge in die lewe dek en ons verwag van elke kind om sy eie stel reëls te ontwikkel sodat dit 
hom deur sy lewe kan lei. 
 
Ons betree die finale eksamentyd van 2014 en dit is van die allergrootste belang dat akademie vir 
die volgende vier weke die botoon sal voer.  ‘n Beplande studieprogram tesame met genoeg 
oefening, is ‘n beproefde resep vir sukses, maar dit alles berus op dissipline.  Ek is vol vertroue dat 
al ons leerlinge goed kan vaar as hulle hard werk. 
 
Baie geluk aan ons nuwe hoof- en onderhoofleiers van die skool vir 2015.  Ek is opgewonde om 
saam met Amy, Jacque, Liam, Michelle en die res van die leerderraad te werk soos ons in die nuwe 
jaar inbeweeg en nuwe idees aan die skool bekenstel.  Idees wat ons hoop die skool nog nader aan 
mekaar sal bring as ons saamstaan in alles wat ons doen en voortbou op die trotse prestasies van 
die afgelope 29 jaar.  ‘n Skouerklop aan Jacque en Amy vir hul onderhoud op Radio-Helderberg – 
ons is trots! 
 

 



 

 

 
 

Baie geluk! 
 

My dank aan die Matriekklas van 2014 vir hul wonderlike geskenk aan die skool.  Die brons bulhond 
is deur mnr. Gouws by die Matriekafskeidsgeleentheid onthul en het nou ‘n trotse staanplek in die 
skool se foyer.  Die bulhond is die skool se gelukbringer.  Ek moedig alle sportspanne aan om ‘n 
gelukbringer te kry wat kan saamgaan na wedstryde en op toere. 

 
 

 
 
Dit is nie net die leerlinge wat nuwe dinge leer nie – soms kry die skoolhoof ook ‘n kans om sy 
horisonne te verbreed!  Verlede Saterdag het ek die geleentheid gehad om die oesseisoen in die 
Swartland mee te maak.  Ek het in die moderne stroper gesit en ‘n boerderyles gekry en die 
gasvryheid van die Swartlanders gesmaak.  In die tydjie wat ek in die moderne lugversorgde stroper 
saam met die boer gesit het, het ons 25 ton koring geoes.  Wat ‘n ondervinding!  Ek het later die 
stof afgespoel met ‘n heerlikge glas wyn, suurdeegbrood geëet en bevoorreg gevoel om daar te 
wees.  Die feit dat ons boonop nog die Curriebeker gewen het, bewys dat die Kaap ‘n spesiale plek 
is. 
 
Wonderlike nuus!  Wolkkop is genooi om volgende jaar in Oudtshoorn by die KKNK op te tree.  
Fantasties! 
 
Ouers, neem asseblief kennis dat ons nou van winter- na someruniform verander het.  Al die 
leerders moet asseblief korrek aangetrek wees.  Die meng van uniforms sal nie toegelaat word nie.  
Ek is bewus daarvan dat daar nog probleme is met die langer maak van die skoolrompies, maar ek 
versoek u om seker te maak dat die dogters se rompies ‘n respektabele lengte het en dat die 



 

hemde gemaklik pas.  Die uniform moet met trots gedra word.  Daar word van alle leerders verwag 
om hul baadjies te dra as hulle op pad huis toe is, behalwe as hul per voertuig huis toe gaan.  Hulle 
mag slegs dele van die uniform verwyder as hulle by die huis kom (bv. dasse, hemde) en daar word 
van hulle verwag om die volle skooldrag te dra as hulle ‘n winkel saam met hul ouers besoek op 
pad huis toe. 
 
Sterkte en seën met die laaste pylvak van die jaar. 
 
Ek sien uit daarna om u by die skool te sien. 
 
Hartlike PV-groete 
 
David 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


