
 

 
 
 
 
 
 
 

17 April 2020 
 

Geagte ouers/voogde 
 
RE: COVID-19 EN INPERKINGSTYD 
 
Ons wil begin deur die hoop uit te spreek dat u en u gesinne veilig is wanneer u die brief ontvang. Baie dankie vir u 
geduld en begrip, aangesien ons nes u aanpas by die drastiese veranderinge in die samelewing die laaste paar weke. 
Ons het ongelooflike waardering vir ons leerders, ouers, onderwysers en ondersteunende personeel vir hulle 
positiwiteit, buigsaamheid en geduld tydens die uitdagende tye. 
Soos almal kan verstaan, bly ons in onsekere tye van bekommernisse en die onbekende waarvoor niemand kan 
begroot of kan beplan wat die nabye toekoms gaan inhou nie. Hierdie wêreldwye pandemie gaan egter deel uitmaak 
van ons geskiedenis, hoe ook al dit mag uitspeel. Die uitdagings vir ons as die mensdom plaas enorme druk en 
verantwoordelikheid op elkeen regoor die wêreld, en niemand word hiervan gevrywaar nie. 
Die skool as entiteit het steeds bepaalde verantwoordelikhede teenoor sy leerders, maar net so ook om van die skool 
in geheel ŉ sukses te maak. Om volhoubaar en verantwoordbaar te wees in hierdie onsekere tye moet Hoërskool 
Merensky steeds sy verantwoordelikhede nakom. 
 
Graag wil ons dan net die volgende punte bespreek: 
 

1. Skoolfonds 

Skoolfonds is ŉ statutêre verpligting wat jaarliks betaalbaar is. Merensky doen ŉ vergunning aan die ouers om die 
skoolfonds oor 10 of 11 maande af te betaal. By MHS glo ons aan “waarde vir geld” en daarom is ons ouers se houding 
ten opsigte van die betaal van hulle skoolfonds gunstig positief. 
Ons wil tog van hierdie geleentheid gebruik maak om ŉ beroep op ons ouers te doen om asseblief voort te gaan met 
die betaling van u kinders se skoolgelde (11 maande se betalings). Alle skole is afhanklik van hulle ouers se 
ondersteuning in dié verband. Alle skole het onderhoudskostes, lenings, salarisse van beheerliggaam-aangestelde 
personeel en ander uitgawes wat betaal moet word. 
Ouers kan wel, soos aan die begin van die jaar, aansoek doen vir kwytskelding as hulle salaris verander het of 
weggeval het. Die nodige vorms sal ingevul moet word (met die nodige bewyse) en moet teruggestuur word vir 
oorweging deur die beheerliggaam. 
 

2. Koshuisgelde 

Net soos die bepaalde funksies van die skool, is daar steeds verantwoordelikhede wat die koshuis moet nakom. Daar 
moet steeds salarisse, elektrisiteit ens. betaal word. Ons wil ook versoek dat ouers asb. steeds hul koshuisgelde tot 
op datum sal betaal.  
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Die beheerliggaam van Hoërskool Merensky is egter besig om ook met Empact, die diensteverskaffer van die koshuis, 
te kommunikeer oor die kwytskelding van voedsel- en skoonmaakkostes. Indien dit gunstig uitwerk, sal daar wanneer 
die skole weer heropen, ŉ kredietbalans uitgewerk word vir elke koshuisleerder. Die kostes van “etes en 
skoonmaakmiddels” sal dan verminder word op die verdere heffings van koshuisgelde. Hierdie reëlings sal ook per 
skrywe aan u as ouer/voog gekommunikeer word. 
 

3. Toergelde 

Daar is heelwat versoeke vanaf ouers oor die terugbetaling van toergelde. Die beheerliggaam is tans besig om met 
die verskeie skole en instansies te kommunikeer oor die gelde wat die skool reeds aan hulle uitbetaal het. U sal 
onthou dat skole vroeër gesluit het in Maart. Gelde is toe reeds uitbetaal. Ons is in die proses om te poog om hierdie 
gelde van die verskeie instansies terug te kry. 
Indien ons hierdie toergelde terug ontvang van die skole en instansies aan wie dit betaal is, kan dit gebruik word om 
agterstallige skoolfonds te verhaal. Indien u navrae hieromtrent het, kan u vir Linda Badenhorst per epos kontak by 
finansies@hsmerensky.co.za. 
 

4. Akademiese tyd / werkslading 

Net soos u as ouer onseker is en sekere onduidelikhede het rondom wat die akademiese jaar vir ons inhou, is ons van 
mening dat geen onderwyskorps, wat die Departement van Basiese Onderwys insluit, duidelikheid het oor wat gaan 
gebeur nie. Beheerliggame, hoofde van skole en onderwysers is net so in die duister, en sal so bly totdat die inperking 
verby is. Die rede hiervoor is dat daar na afloop van die inperking eers amptelik ŉ tyd gekoppel kan word aan 
oorblywende akademiese tyd. Beplanning kan dan effektief plaasvind. 
Op die wyse waarop ons nou skoolwerk aan die leerders kommunikeer, fokus ons intens op die werk wat ons as 
essensieel beskou. Ons doen egter ŉ beroep op al die ouers om asb. toe te sien dat die leerders aktief sal besig wees 
met die inhoud wat die personeel op die onderskeie groepe plaas. Die leerders is welkom om met die personeel te 
kommunikeer indien hul nie verstaan nie.  
 

5. Bly positief 

Geniet die klein oomblikke: selfs tydens die inperking het u nog baie klein en kosbare oomblikke om te geniet. Die 
reuk van koffie, die veilige gevoel van diegene rondom u en soveel meer. 
Versterk u verhoudings: dit is nou die geleentheid om tyd saam met ons geliefdes deur te bring. Neem die tyd om u 
kinders of lewensmaat te omhels, kyk hulle in die oë, voer lang gesprekke met hulle – al hierdie gebare bevorder 
nabyheid.  
Soek die goeie in ander: Hierdie tipe krisisse kan die slegste sowel as die beste in die menslike natuur na vore bring. 
Ons hou daarvan om te dink dat die beste in die menslike natuur tot die uitdaging van Covid-19 lei. Filantrope skenk 
geld aan wetenskaplikes om 'n genesing te vind. Dokters en mediese personeel werk oortyd om siek pasiënte te help. 
Buurte is besig om versorgingspakkette saam te stel vir mense wat sleg slaap. Mense plaas positiewe boodskappe op 
sosiale media. Vriende van oor die hele wêreld reik uit na mekaar. As ons aansluit by hierdie positiewe en pro-sosiale 
aspekte van die krisis, is ons verenig in hoop. 
 
EER AAN ONS SKEPPER EN VADER. 
 
Plasiegroete. 
 
MERENSKY BEHEERLIGGAAM 
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