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Geagte Ouers/Voogde 

IMPAK VAN DIE COVID-19 PANDEMIE OP DIE SKOOLGELDE   

Ons moet eerlik met mekaar wees. Dit was ‘n moeilike en onsekere jaar saam 

met Covid-19 pandemie, daar was baie veranderlikes en ons moes regtig uit 

die boks dink. Dankie aan personeel en veral aan skoolbestuur vir hulle leiding 

ten opsigte van al die direktiewe en protokolle. Ons is baie trots op ons skool, 

sy personeel, kinders en ouers.  

Die personeel was baie bekommerd oor wat die toekoms vir ons kinders inhou, 

maar hulle het uit die boks gedink om in die beste belange van ons kinders 

planne te beraam om deur die akademiese jaar te kom. 

Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om in besonders ons dank 

aan mnr Van der Westhuizen te betuig vir sy waarneming, leiding en voorloop 

as waarnemende skoolhoof. Ons vertrou dat dit vir hom ‘n waardevolle en 

aangename ervaring was. 

‘n Besonderse woord van dank aan Mev Sharlene Swanepoel wat gereeld met 

ons ouers via WhatsApp gekommunikeer het. Dankie ook aan die ouers wat 

gereeld met die skool kontak gemaak het. Weet dat ons elkeen se 

ondersteuning en positiewe gesindheid in hierdie moeilike tyd hoog op prys 

stel.  

Baie dankie aan ons Beheerliggaam wat hard werk om Voorpos ŉ dinamiese 

skool te maak en deurgaans sterk te hou.  

‘n Groot dankie aan al die baie ouers wat hul skoolgeld verantwoordelikheid 

getrou nagekom het. Dit het daartoe bygedra dat die skool al sy normale 

verantwoordelikhede kon honoreer. Dit is met groot vrymoedigheid dat ek kan 

getuig dat ons skool se finansiële komitee ons ouers se geld met groot respek, 

kundigheid en waardering bestuur. 

Ongelukkig moet ek ook melding daarvan maak dat daar heelwat ouers is 

wat agter met hul skoolgelde geraak het. Dit gaan veroorsaak dat u lank gaan 

neem om die agterstallige skuld in te haal. Die skool is dan genoodsaak om u 



aan Prosperitas, die kredietburo oor te handig. Daar is 186 gesinne wat agter 

is en ons finansiële komitee is regtig bekommerd oor hierdie getal. Daar is 

gevind dat hierdie ouers geen reëlings met die skool getref het nie en wat net 

weier om skoolgeld te betaal. Ons is reeds R1 000 000 agter op ons jaar se 

skoolgelde. Ons wil graag ‘n ernstige beroep op ons ouers plaas om ons te 

help met die betaling van jul kind(ers) se skoolgelde! Indien u ‘n probleem het, 

asseblief die skool se kantoor te kontak en met Mev Adelle Erasmus in 

verbinding te tree. 

Ons is bewus daarvan dat die huidige pandemie ons almal se lewens op een 

of ander wyse beïnvloed het, maar ons vra dat ons nog steeds hande sal neem 

om saam hierdeur te werk. 

Vriendelike groete 

 

 

_______________________ 

Mnr Marius Swart 

SKOOLHOOF 


