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8 Desember 2021 

Geagte Ouers/Voogde 

 
 

OMSENDSKRYWE 4 (2021) 
  

 

Dit is met dankbaarheid dat ons terugkyk, al was dit ‘n jaar met baie uitdagings.  Ons kan werklik 

getuig dat die guns van die Here op ons skool rus.  Ons streef daarna om elke leerder deur die 

bemoeienis 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 wil ons u bedank vir u 

betrokkenheid by u kind en skool. 

 

1. ONS SÊ TOTSIENS VIR PERSONEEL 

Die einde van ’n skooljaar bring altyd vreugdes:  ’n welverdiende rustyd, Kersfees wat nader kom, en 

die opgewondenheid van ’n nuwe jaar met uitdagings.  Tog bring die einde van 2021 ook hartseer in 

Marais Viljoen-geledere, aangesien ons kollegas (of dierbare vriende) deur die jaar moes groet.  Lida 

Steenkamp en Estell Josling – tree af,  Armand en Anlia van der Merwe – verhuis na Engeland, 

Anthony Kapp – verhuis na Dubai,  Mickey Rossouw – verhuis na Engeland, en ons groet ook vir Ilana 

Ehlers en Rochelle Aucamp.  Ons bedank hulle vir die tyd wat hulle by ons was en wens hulle net die 

beste vir die toekoms toe. 

 

2. SKOOLGELD 

Ons Algemene Begrotingsvergadering het gedurende November plaasgevind.  Die Voorsitter van die 

finansiële komitee van die Beheerliggaam (BL) mnr. Ernest Bailey, het namens die BL die begroting vir 

2022 aan die ouers voorgelê.  Die skoolgeld vir 2022 is deur die ouers teenwoordig, aanvaar.  Die 

totale skoolgeld (eerstebetaling ingesluit) vir 2022 is vasgestel op R31 775-00. Ek verwys na die 

uiteensetting van betalings in Omsendskrywe 3 (2021). 

 

3. AANSOEK OM SUBSIDIE 

Alle ouers word hiermee amptelik in kennis gestel dat ouers wat kwalifiseer vir afslag of vrystelling van 

skoolgeld, jaarliks skriftelik aansoek moet doen deur middel van ‘n aansoekvorm wat beskikbaar is in 

Kamer 1, nadat ‘n reëling oor die eerstebetaling van R3200-00, gemaak is. Aansoeke sluit op 28 

Februarie 2022. 

Ouers moet asseblief kennis neem dat ons skool skoolgeld hef en invorder en dat ons dus streng 

volgens die begroting funksioneer. 

 

4. DANKBETUIGING 

Baie dankie aan elke ouer wat die Begrotingsvergadering in November bygewoon het.  Ons bedank 

mnr. Ernest Bailey, mev. Adri Shaw, (Bestuurder Finansies en Administrasie), die Beheerliggaam en die 

Portefeuljebestuurders vir hulle harde werk.  Ons verseker u dat die skool se begroting ten doel het om 

effektiewe onderrig aan u kind te bied, en fasiliteite in plek te stel vir elke leerder om te geniet en te 

gebruik. 

 

5. VAKVERANDERINGS IN GRAAD 10 en 11 
 

Volgens departementele voorskrif mag ‘n leerder slegs twee vakke in graad 10 verander en dit moet 

voor 30 Junie 2022 afgehandel wees. 

In graad 11 mag ‘n leerder ook een vak verander, maar die sluitingsdatum hiervoor is einde Maart 

2022.   

…2/ 
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Indien ‘n leerder nou vir 2022 vakke wil verander moet hulle die voorgeskrewe vorm wat op D6 

beskikbaar is voltooi en ook ‘n motiveringsbrief inhandig. Dit is dus van uiterste belang dat u seker 

maak dat enige veranderinge voor hierdie datums afgehandel is, aangesien geen veranderings 

daarna gemaak kan word nie. 

 

6. MATRIEKAFSKEID 2022 EN SKOOLGELD 

Matriekouers moet asseblief daarop let dat die bywoning van u graad 12-leerder se matriekafskeid 

onderhewig is aan of die kind se skoolgeld op datum is en of daar reëlings met die finansiële kantoor 

vir agterstallige skoolgeld getref is.  Matriekafskeidgelde is addisioneel en is nie deel van die skoolgeld 

nie. 

 

7. SKRYFBEHOEFTELYSTE 

Elke leerder sal ‘n skryfbehoeftelys saam met die rapport ontvang.  U is welkom om van ons verskaffer, 

Rein Supplies, of van ‘n verskaffer van u voorkeur gebruik te maak.  Ons doen egter ‘n beroep op u 

om die lyste nougeset te volg, sodat u kind gereed sal wees vir die akademiese jaar van 2022. 

 

8. MATRIEKDRAG 

Die matriekseuns mag slegs die 5-sak “stone” kleur Barron Chino dra.  Hierdie broek kan slegs by The 

Shop@ Marais Viljoen gekoop word.  Geen ander broeke word toegelaat nie.  Broeke wat nie aan 

hierdie vereistes voldoen nie, sal gekonfiskeer word en eers aan die einde van die jaar teruggegee 

word.   

Die matriekmeisies mag nie hulle rompe nouer maak of te kort maak nie.  Hulle mag ook nie hulle 

oortrektrui insteek nie.  As ‘n leerder se hare gekleur is, sal die leerder 50 strafpunte ontvang, waarna 

die leerder ‘n brief van dr. Krause in die dagboek moet kry. Indien ‘n leerder nie in besit van so ‘n brief 

is nie, sal daar met elke inspeksie 50 strafpunte gegee word, totdat die brief gewys kan word. 

 

9. MARAIS VILJOEN-SERP 

Alle leerders mag met hulle wintersdrag die blou Marais Viljoen-serp dra.  Slegs leerders wat erekleure 

het, mag die geel Marais Viljoen-serp dra.  Hierdie serp kan slegs by mev. Shaw in kamer 1 gekoop 

word.  Verkeerde serpe en serpe wat op verkeerde tye gedra word, sal gekonfiskeer word.  

 

10.  INSPEKSIE 

Sodra die skool in Januarie begin, sal daar inspeksie gehou word.  Maak asseblief seker dat u kind 

aan al die reëls voldoen, anders sal daar strafpunte gegee moet word.  Die grootste frustrasie is die 

maskers: op die oomblik van inspeksie sal die leerder gevra word om die masker af te haal om na 

baarde en snorre te kyk.   

 

Ons wil graag al ons ouers en leerders ‘n heerlike vakansie en ‘n Geseënde Kersfees toewens. 

 

Vriendelike groete 

 

 

 

MARTIE HEYSTEK  

SKOOLHOOF    

 

LEIER IN VOLLEDIGE OPVOEDING 

 

 

 


