
 

 
 
 
 
 
 
 

8 Mei 2020 
Geagte lojale Merensky-ouers en -leerders 
 
RE: ONSEKERHEID IN DIE COVID-19-GRENDELTYD 
 
Onsekerheid, onstuimige toestande, finansiële druk en die onbekende is alles faktore wat gaan maak dat 2020 
nooit vergeet sal word nie. 
 
Merensky is nie verantwoordelik vir alle besluite betreffende die akademie, akademiese jaarprogram, buitemuurse 
aktiwiteite en die veiligheid van ons leerders nie, maar is hard besig om weereens die leiding te neem en voor te 
berei om as leierskool in Limpopo ‘n sukses te maak van 2020. 
 
Die Beheerliggaam wil graag die volgende met u deel: 
 

• Die skoolfonds, as statutêre verpligting, is betaalbaar en ons dank elke ouer wat hul verpligting nagekom 
het. Diegene wie se omstandighede verander het en vir wie dit onmoontlik is om te betaal weens die 
grendelstaat, kan me. Linda Badenhorst skakel by 073 167 5871.  
 

• Verder vestig ek u aandag daarop dat die jaarplan nog gaan verander. Die huidige Departementele plan is 
om die Junie/Julie-vakansie te verkort met twee weke, die September-vakansie te verkort met een week en 
die einde van die akademiese jaar te verleng met ŉ week. Let wel, die bogenoemde veranderings word 
deur die Departement van Basiese Onderwys bepaal en verdere wysigings is nie uitgesluit nie. 
 

• Koshuisgelde word jaarliks begroot en deur die ouers goedgekeur in September en is betaalbaar oor 10 
maande.  Die Beheerliggaam het ŉ finansiële aanpassing vir April en Mei 2020 gemaak deur ŉ verlaging van 
R900 per maand in te stel. Dit sal eersdaags so op u rekening reflekteer as krediet. 
Vir die ekstra vier weke later in die jaar gaan geen addisionele fooie gehef word nie. Die kredietbedrag van 
R1 800 op die koshuisgelde dek etes waarvoor die koshuis nie hoef te betaal nie, verminderde kragverbruik, 
skoonmaakdienste, tuindienste, ens.  
Baie dankie aan die ouers wat wel hul koshuisgelde tot op hede betaal het en wees verseker dat die fondse 
wys aangewend word. Sekere lopende uitgawes soos versekering, basiese kragrekeninge, riool-  en 
watersuiweringsdienste, sekuriteit, voertuig- en ander paaiemente, salarisse en lone is onvermydelik en 
steeds betaalbaar deur die Beheerliggaam. Verder wissel die kragverbruik geweldig en word die rekeninge 
gewoonlik eers 45 dae later ontvang en betaal. Die Maart 2020-rekening is dus die laaste rekening wat nou 
betaalbaar is. Hierdeur kan u sien dat koshuisgelde die uitgawes per jaar uitbalanseer en nie per maand nie.  
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• Die Minister van Basiese Onderwys het vandag laat weet dat ons steeds nie mag begin met opruiming by 
Merensky nie en het owerhede na sekere skole gestuur wat reeds begin het. 
 

• Wat betref die veiligheid van Merensky-leerders, die volgende: 
 10 sanitasiestasies is reeds operasioneel van voor die grendelstaat en die beplanning is om dit verder 

uit te brei. 
 Niemand word tydens die grendelstaat in enige skool- of koshuisgeboue toegelaat nie. Die perseel 

behoort dus skoon te wees weens die beperkte lewensduur van die virus. 
 200 addisionele enkelskoolbanke is tot ons beskikking om veilige sosiale afstand in klasse te handhaaf. 
 Temperatuurskandeerders is reeds aangekoop om die risiko van leerders met infeksies te identifiseer. 
 Verdere maatreëls is nog in die beplanningsfase. Wees verseker dat die Beheerliggaam alles is hulle 

vermoë doen om die veiligheid van alle leerders, personeel en ouers te verseker. 

 
Namens die Beheerliggaam wil ons u as ouers bedank vir u begrip en ondersteuning in hierdie verband. Ons 
versoek u om asseblief by die veiligheidsmaatreëls te hou om die verspreiding van die virus te voorkom. 
 
Sterkte vir die res van 2020. 
 
Plasiegroete. 
 

Christo Pretorius 
BEHEERLIGGAAMVOORSITTER 


