
Kaalvoet-kinders, “WeesJouSelf” en ‘n nuwe vierkant. 

Liewe ouers, voogde en personeel, 

Dit is hoogtyd dat die beheerraad vir julle weer terugvoer gee vanuit ons perspektief. 

Die afgelope twee jaar het uiteraard uitdagings gebring, maar ons is dankbaar om te sê dat 
ons skool beter anderkant uitgekom het en dat almal se energievlakke hoog is. 

Enkele hoogtepunte vir die jaar tot op hede: 

1. Akademie

a) Die gr.3’s en 6’e het in Oktober 2021 vir die eerste keer na twee jaar weer die
onderwysdepartement se sistemiese toetse afgelê. Hierdie taal- en
wiskundetoetse word deur die hele provinsie se leerders geskryf en ons uitslae
word vergelyk met dié van die provinsie asook die kwintiel 5 skole (die ou sg.
model C skole) wat meer vergelykbaar is met ons skool.  Terwyl beide die
provinsie en kwintiel 5 skole se uitslae verswak het na die Covid inperkings, het
ons leerders vanaf ‘n reeds hoë basis verder verbeter.  Ons mag beperkte
vergelykende data deel, maar om vir julle ‘n idee te gee van hoe hoog ons
standaard is: die onderskeie slaagpersentasies vir die provinsie is in die 30% tot
50% band, die kwintiel 5 skole 50% tot 70% terwyl ons Jannies in die 95% tot
100% band is….! 

b) Die skool het bykomende bestuurspraktyke implementeer om die kwaliteit van
onderrig nog te verbeter, veral gefokus op die identifiseer en ondersteun van
leerders wat agter raak.   Ons sien reeds die sukses hiervan in ons herhaal-
leerders se vordering.  Die her-allokasie van personeel na ander graadgroepe het
ook gelei tot verbetering.

2. Sport

a) Ons was van die eerste skole om tydens die inperkings ons sportkurrikulum te 
hervat en het hierdie jaar vinnig na normaal teruggekeer met hernude energie in 
ons sportaanbieding.  ‘n Groot dankie aan ons sportkantoor wat reeds verskeie 
wedstryde en deelname aan toernooie vir ons leerders gereël het.  Met min skole 
wat op dié stadium aan sport deelneem, is dit ‘n uitdaging om wedstryde vir ons 
leerders te kry.  Ons hoop julle geniet dit om terug te wees in ‘n wêreld waar ons 
kinders rondry en wedstryde kyk!

b) Alhoewel ons sportaanbieding weer vinnig posvat, is daar ruimte vir ‘n 
volwaardige sporthoof wat na ons sport-kurrikulum in al sy fasette omsien.  Dit 
sluit in afrigtingsriglyne, kwaliteitsbeheer en -bestuur, die regte balans tussen 
deelname en kompetisie, ens.  Ons is besig met ‘n aanstelling.
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• Inrigting van ‘n lokaal vir die spelterapeut;
• Die kroeggedeelte van die klubhuis is onder konstruksie;
• Die Kloofstraat grensmuur is opgerig.

b) ‘n Lys van toekomstige projekte is identifiseer en prioretiseer wat aangepak word 
soos wat fondse beskikbaar raak, onder meer:
• Verblyffasiliteite van ons terreinpersoneel;
• Sportbadkamers by die agterste veld;
• Herstel van ons agterste veld na ‘n volwaardige sportveld;
• Uitbou van Huppelland se fasiliteite;
• Addisionele vertrekke vir remediering, admin en ander.

c) Ons is baie opgewonde oor ons “100-jaar vierkant”.  Dit behels die installasie van 
‘n veeldoelige oppervlakte, oprigting van ‘n klein pawiljoen, installasie van ‘n
‘’stretch-tent’’ en die skep van ‘n klein amfiteater.  Behalwe dat dit esteties die
“hart” van ons skool is, sal dit ‘n veeldoelige spasie wees vir sport, buitelug-
optredes, funksies en ‘n speelplek vir ons kinders.  Volg gerus die skakel 
hieronder vir ‘n video wat wys hoe dit gaan lyk.
Nuwe vierkant

4. Sosiale funksies

a) Ons ouers het die heropening van die skool na die inperkings aangegryp en
beide die jaarlikse kleiduifskiet-kompetisie asook die kaperjolle het groot aftrek
gekry.  Hierdie tipe funksies is nie net lekker nie, maar kern tot ons skool se
sukses deur hegte bande onder ons ouers en personeel te kweek en ons kinders
so nóg meer tuis te laat voel.  Baie dankie aan Ria Hertzog vir haar toewyding en
harde werk om dit vir almal van ons moontlik te maak.  Kontak asseblief vir Ria
as enige van julle op enige manier kan help.

b) Die JvR Opvoedingstrust se jaarlikse veilig vind plaas die 2de Junie en is altyd ‘n
uitstaangeleentheid.  Dit word vanjaar vir die 1ste keer in 5 jaar weer by die
Mount Nelson hotel in Kaapstad gehou en fondse word ingesamel om ons 100-
jaar vierkant moontlik te maak

Wees Jou Self! 

a) Selde het ‘n organisasie ‘n leuse wat so ‘n duidelike refleksie is van wie ons is, wat
ons doen en hoe ons dit doen.  Jan van Riebeeck Laerskool is ‘n plek waar kinders
kinders kan wees.  Hulself kan wees.  Waar ons die diverse ouerkorps omarm.  En
waar ons onderwysers met ‘n oopkop en selfstandige benadering ‘n absoluut
uitnemende akademies standaard handhaaf in ‘n omgewing waar kinders weet die
belangrikste bly, “Wees Jouself”!  Alhoewel ons amptelike leuse “WeesUSelf” is, het
dit oor die jare intuitief verskuif na “WeesJouSelf”.  Ons het besluit om die leuse
amptelik na “WeesJouSelf” te verander.  Dit is hoe ons dit elke dag gebruik en uitleef
en dit pas aan by die tye.  Soos die kinders wat ons gevra het sê: “Dit is mos nie ‘n
skool vir grootmense nie!”

b) Teen hierdie agtergrond kyk ons ook na ander areas van vernuwing.  Eerste op ons
lys is ‘n ondersoek na die skooldrag en hoe ons kan beweeg na ‘n meer gemaklike,
moderne en veeldoelige voorkoms wat ook meer bekostigbaar kan wees.

3.   Infrastruktuur

a) ‘n Hele aantal verbeteringe is afgehandel insluitend:
• Vervanging van die asbesdak en installeer van kunsgras by Huppelland;
• ‘n Nuwe ingang na die voorportaal en die verf van die saal;

https://vimeo.com/712863205


c) Alhoewel ons nog nie ‘n finale voorstel het vir nuwe kleredrag nie, is daar reeds ‘n
besluit geneem om ons kinders toe te laat om kaalvoet skool toe te kom indien hulle
dit so verkies.  Dit is reeds bewese as ‘n gesonde praktyk en pas in by ons
“plattelandse skool in die stad” mantra.

Beheerraadveranderinge 

Izelle Venter het na 5 jaar se harde, maar veral belangrike, werk op die beheerraad bedank. 
Izelle, baie dankie vir alles wat jy vir ons skool gedoen het en steeds aanhou doen.  Ons sal 
binnekort ‘n tussenverkiesing hou om die vakante pos te vul. 

Dankie aan al ons ouers, voogde en personeel vir julle betrokkenheid, julle ondersteuning en 
julle vreugdevolle deelname.  Dit is die fondasie waarop suksesvolle skole en 
gemeenskappe gebou word. 

Kontak my gerus by mscholtz@genfin.co.za indien julle verdere vrae of voorstelle het. 

Vriendelike groete, 

_______________  

Merwe Scholtz 

Namens die beheerraad 
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