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26 Mei 2021 

Geagte Ouers/Voogde 

 
 

OMSENDSKRYWE 2 (2021) 

 
By Marais Viljoen streef ons daarna om deur die bemoeienis met elke leerder, hulle met die nodige 
toe te rus om ’n veranderde wêreld in die oë te kyk. Dit is egter nie moontlik sonder die 
ondersteuning van u as ouer/voog nie en daarom neem ons die vrymoedigheid om die volgende 
aspekte onder u aandag te bring, en vra u om ons hierin te ondersteun. 
 

1. AKADEMIE 
 
Ons skryf die termyn ’n toetsreeks van 2 uur-vraestelle sodat daar geen onderrigtyd verlore gaan 
nie, maar dat die leerders steeds oefening kry met langer vraestelle.  Ons het dit dus goedgedink 
om op Maandae, Woensdae en Vrydae die toetse te skeduleer en dan die res van die dag al sewe 
periodes by te werk. Dinsdae en Donderdae is dus gewone skooldae wees en geen klastoetse sal 
op hierdie dae geskeduleer word nie.  
 
Ons vra dat u asseblief moet toesien dat u kind betyds by die skool is en ook nie tydens toetsdae 
vroeg uitteken nie, behalwe in ’n noodgeval, en dan sal u die nodige bewyse moet lewer. Indien u 
kind tydens ‘n toetsdag afwesig is, MOET ’n doktersbrief by kamer 20 ingehandig word, anders kry 
u kind nul. U kind moet ook asseblief nie Dinsdae en Donderdae tuisbly nie, aangesien ons 
aangaan met die sillabus en hy/sy baie werk gaan verloor. Leerders wat op ’n Maandag, Woensdag 
of Vrydag na ’n toets uitteken, verloor -30 strafpunte en leerders wat nie op ’n Dinsdag of 
Donderdag by die skool is nie, verloor -50 strafpunte. 
 
Smarthorlosies en selfone moet tydens ’n toetssessie afgeskakel wees, en nie sigbaar wees nie.    
Indien ’n toesighouer ’n foon sien of hoor, word dit as ’n onregmatigheid hanteer. 
 
Moedig u kind asseblief aan om die gratis hulpklasse, wat Maandae middae van 14:15 tot 15:15 in 
al die vakke aangebied word, by te woon.  

 
2. VOORKOMS 
 
Voorkoms van ons leerders was nog altyd ons trots hier by Marais Viljoen en daarom hou ons 
gereeld voorkomsinspeksie om te verseker dat ons leerders altyd op hulle beste lyk. 
 
U moet asseblief sorg dat u kind, vandat hy/sy u huis verlaat tot hy/sy weer tuis is, ten alle tye by die 

voorkomsreëls hou. Geen trui mag alleen gedra word nie. Leerders moet óf ’n baadjie daaroor dra 

óf geen trui nie en slegs ’n “pullover”. Geen baadjie mag deur ’n leerder in die hand rondgedra word 
nie. 
 
Indien u seun se hare langs die kant met ’n nommer een lem geskeer is, mag die boonste hare 
slegs 3 sentimeter lank wees. Indien dit met ’n nommer 3 lem geskeer is, mag die boonste hare      
5 sentimeter lank wees. Met ’n gewone haarsnit mag die hare nie aan die kraag, ore of wenkbroue 
raak nie. 
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Meisies mag of volledige somers -, of vollledige winterdrag dra. Wintersdrag sluit swart kouse, ’n 
langmouhemp en ’n das (baadjie is opsioneel) in.  Geen dogter, behalwe graad 12-dogters, se hare 
mag gekleur wees nie. 
 

3. COVID – 19 

Dit is baie belangrik dat ons nie die leisels rondom die virus verslap nie. U kind moet ten alle tye ‘n 
masker dra, nie net by die skool nie, maar ook in die publiek. Die afstand van 1 meter moet 
gehandhaaf word en hande moet gereeld gesaniteer word.  

Indien u kind of enige familielid in die huis enige griepsimptome of Covidsimptome toon, hou 
asseblief u kind tuis, totdat daar bevestig is dat dit nie Covid is nie. Ons het gevind dat die leerders 
by hul huise aansteek, en dit dan skool toe bring. 

U kind moet asseblief die terrein na skool so gou moontlik verlaat. Maak dus seker dat u hulle 
betyds oplaai. Wanneer daar weer geskeduleerde sportoefening is, mag u kind dit bywoon, maar 
moet dan direk daarna die terrein verlaat. 

Kinders moenie op die terrein of voor die skool op grasperke rondlê terwyl hulle vir vervoer wag nie. 

4. BEHEERLIGGAAM 

Graag stel ons ook ons nuwe beheerliggaam aan u voor: 

Voorsitter:  Mnr Chris Jacobs 

Ondervoorsitter: Mnr Carel van Westing  

Tesourier:  Mnr Ernest Bailey 

Sekretaresse: Me Amanda Steyn 

Lede: Mnr Hendrik Jansen, Mnr Tinus Naudé, Mnr Niel van Wyk, Mnr Wynand 
Swart, Mnr Frik Putter, Mev Martie Heystek, Mnr Helgard Müller, Dr Johlet 
Krause, Mev Adri Shaw, Mnr Ryno Luus en Mnr Paul Els. 

Sterkte met die toetsreeks en die res van die kwartaal se uitdagings.  

Vriendelike groete 
 
 
 
MARTIE HEYSTEK  
SKOOLHOOF    

 
LEIER IN VOLLEDIGE OPVOEDING 

 

 
 


