
Terugvoer op meningspeiling 

Ons gee graag terugvoer op die onlangse meningspeiling – vir die volledige stemresultate klik gerus 

hier. Dankie aan al die ouers wat deelgeneem het. Ons is verheug om te kan sê dat die meerderheid 

van leerders steeds gelukkige Jannies is – iets wat ons as ’n beheerraad ongelooflik belangrik ag. Ook 

dat die akademiese aktiwiteite deur sowat 90% van ouers op koers geag word.  

’n Paar kwessies, wat ook deur die kommentaarafdeling belig is, sal die beheerraad se planne vir 

2020 beïnvloed. Hier is ’n lys met aanvanklike terugvoer.  

Kwessies  Aksie in 2020 

Die bevordering van diversiteit bly ’n groot kwessie 
vir van ons ouers. Goeie nuus is dat twee 
Afrikaanssprekende permanente personeellede van 
kleur by ons aansluit in Januarie. Slegte nuus is dat 
ons beursstelsel vir minderbevoorregte leerders min 
aftrek geniet het.  

 Voortgesette beursprogram vir 
bruin en swart personeel vir 
gepaste kwalifikasies. 

 Voortsetting van die isiXhosa100 
en die Mense van Kaapstad-
inisiatief. 

 Voortgesette werwing van bruin 
en swart leerders asook 
onderwysers en ander rolmodelle 
soos afrigters. 

Godsdiensbeoefening en die min blootstelling aan 
ander gelowe buitens Christenskap, is problematies 
vir ’n groot gedeelte van ons ouerkorps. Die 
godsdiensbeleid is vanjaar herskryf (klik hier) om 
meer inklusief te wees, maar dit was net ’n 
beginfase. Meer duidelike riglyne sal in die toekoms 
ingesluit word. Vir Christene is ’n buite-skoolure-
groep gestig met die naam Jannies vir Jesus wat 
leerders vrywillig kan bywoon soos enige ander klub 
in die skool. 

 Aanpassing van die beleid met 
meer duidelike riglynne oor wat in 
die klaskamer en in 
gemeenskaplike forums gebeur 
wat godsdiens betref. 

 Kwartaallikse fokus op vier 
verskillende gelowe deur 
saalbekendstellings asook klas-
aktiwiteite. 

Die bepaling van sportspanne en die skep van 
geleenthede vir almal. 

 ’n Deelname-beleid sal geskryf 

word om duidelike en regverdige 

prosesse te verseker.  

 Spankeuses sal aktief gemonitor 

word relatief tot die kinders wat 

belangstel en oefeninge bywoon 

om regverdige geleenthede te 

verseker. 

 Meer fokus op afrigting van ons 

sporte om alle deelnemers se 

vaardighede te ontwikkel. 

 Reël nog vriendskaplike wedstryde 

om meer speelkans te bied as wat 

die beperkte liga bepalings soms 

toelaat. 

’n Tekort aan akademiese uitstappies.  Daar sal in die vervolg ’n 
kwartaallikse uitstappie vir elke 
klas gereël word. 



Ongelukkigheid omdat gemerkte vraestelle nie huis 
toe geneem mag word deur leerders nie. 

 Daar is besluit dat taal- en 
wiskunde-vraestelle vanaf 2020 
wel huis toe geneem kan word vir 
ouers se kennisname. 

Ander kwessies wat aandag sal geniet is die hernuwing van die klerebank-tye, snoepie-voorraad, 

aanpassing van die koor se repertoire en ’n evaluering van boelie-hantering en hoe dit aangepas kan 

word. 

Ons het drie meningspeilings onder ouers gedoen in 2016, 2018 en 2019. Noudat ons drie jaar se 
data het, is dit interessant hoe reaksies op bepaalde vrae verander het en of ons wel vordering maak 
wat sekere kwessies behels.  
Ongelukkig is dit is wel só dat die peiling se vrae verskil het van jaar tot jaar en verskillende 
metodologieë gebruik is. Tog is daar ’n paar vergelykende kwessies wat ons kon vergelyk, klik gerus 
vir die resultate. 
 
 
Hier is die ouerverkose beheerraad-lede se portefeuljes en kontakbesonderhede vir diegene wat 
hulp of raad wil aanbied in die uitvoer van projekte: 
 
Bemarking, kommunikasie en diversiteit: iventer@media24.com 
Terrein en infrastruktuur: lj@lrjsteel.co.za 
Sport en finansies: cobus@moresport.co.za 
Akademie: kees@flickswitch.co.za 
Voorsitter: mscholtz@genfin.co.za 
 
Ons sien uit om die skool tot verdere hoogtes te neem saam met julle in 2020. Maar vir eers – geniet 
die vakansie. Ons wens julle ’n mooi en veilige feestyd toe. 
 
Beste wense, 
Die beheerraad 
 


