
LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK 

2021 BEHEERRRAADVERKIESING:  30 MAART 2021 

CV’s EN AGTERGROND VAN KANDIDATE 

Naam & Van Kinders se name en 
graad 

Professionele agtergrond Redes waarom jy ‘n aanwins vir die 
Beheerraad sal wees en watter bydrae 

wil jy tot die skool maak: (Maks 200 
woorde) 

Betrokkenheid by skool 

Kandidaat se 
besonderhede 
 
Merwe Scholtz 
 
 
 
 
 

 Coreen – Graad 1 

 Zani – Graad 3 

 Elsabé – Graad 6 

 Matrikuleer aan Hoërskool Jan van 
Riebeeck 

 B.Comm Universiteit van 
Stellenbosch 

 Sakeman / entrepeneur 

 Ontwikkel finansieringsbesighede 
sedert 2002 

 Bestuur tans besigheidsbelange in 
Suid-Afrika, Engeland en Australië 
deur privaat ekwiteitsmaatskappy, 
www.genfin.co.za 
 

 

 Verskaf kontinuïteit gedurende 1) ons 
nuwe skoolhoof se aanvangstermyn,  
2) die voortgesette onsekerheid weens 
Covid inperkings en 3) huidige 
veranderinge in die 
onderwysdepartement. 
 

 Verleen ervaring in die strategiese 
leiding van ons skool.  Dit neem tyd om 
kennis asook ‘n aanvoeling te 
ontwikkel. 

 

 Fasiliteer objektiewe bestuur van die 
skool tot voordeel van alle 
belanghebbendes. 

 

 Verseker dat die Beheeraad die 
skoolhoof en bestuursspan ondersteun 
om die skool te bestuur, eerder as om 
dit self te probeer doen. 

 

 Handhaaf die kern van ons skool; 
gelukkige kinders.  Dit spruit uit 
gelukkige onderrigpersoneel en ouers. 

 Lid van die Beheerraad sedert 
2016  

 

 Voorsitter van die Beheerraad 
vanaf 2017 tot datum 
 

 Dryf en bereik finansiële 
volhoubaarheid van die skool 
sonder afhanklikheid van 
fondswerwing, sodat fondse 
ingesamel vir verbeteringe 
aangewend kan word. 
 

 Fasiliteer ‘n suksesvolle laaste 
termyn vir die uittredende 
skoolhoof, die aanstel van ‘n 
nuwe skoolhoof en bestuur van 
die oorgang. 
 

 Verantwoordelik vir die vestiging 
van ‘n bestuurspan vir die skool. 
 

 Strategiese leiding aan die skool 
tydens Covid pandemie 
insluitend die dryf vir die 1ste 

http://www.genfin.co.za/


 

 Verseker volgehoue finansiële 
welstand van die skool en handhaaf 
terselfdertyd ons kleiner klasse. 

 

 Tydens my termyn op die Beheerraad 
het ek geleer dat ‘n publieke 
gemeenskapskool ‘n unieke 
bestuurstyl verg.   ‘n Rustige interaksie 
tussen die bestuurspan van die skool 
en onderwysdepartement, asook die 
bestuur van verandering met die 
behoud van die kern suksesfaktore. 

 

 Vermy die verpolitisering van die 
Beheerraad - dit is daar om ‘n gesonde 
en volhoubare skoolomgewing vir ons 
kinders te verseker. 

 

 Ek is self ‘n oud-leerder van die 
Laerskool en die Hoërskool Jan van 
Riebeeck en my kinders het nog 12 
skooljare wat hier voorlê.  Hierdie 
langpad is die beste insentief vir my 
om die skool dinamies en stabiel te 
sien vooruitgaan. 

 

 ‘n Algemene kommentaar:  Wanneer 
julle stem, oorweeg asseblief ‘n 
Beheerraad met verskillende 
vaardighede.  Uiteindelik moet die 
Beheerraad die onderskeie funksies 
van die skool kan ondersteun.  

 

aanlyn aanbieding lewendig in 
die Wes-Kaap, die 1ste skool in 
die Wes-Kaap om teen 100% 
kapasiteit te heropen en die 
afsluit van die jaar sonder 
finansiële tekorte. 
 

 Trustee van Laerskool Jan van 
Riebeeck Opvoedingstrust sedert 
2016. 

 

 Trustee van Hoërskool Jan van 
Riebeeck Trust sedert 2020. 

 



 


