
 

18 Januarie 2021 
 
Geagte ouers/voogde 
 
‘n Voorspoedige en geseënde 2021 word u elkeen toegewens. Mag almal se drome verwesenlik word in 
die komende jaar.  
 
Skole verkeer tans in baie onsekere tye met verskeie uitdagings. Dit is dus noodsaaklik dat ons as 
gemeenskap moet hande vat om die situasie waarin ons verkeer weens die Covid-19-pandemie met 
noukeurige en weldeurdagte besluite aan te pak. 
 
Daar is heelwat vrae en kommer by ouers en daarom wil ons graag die volgende aan u deurgee: 
 

1. Busgeld / buskaartjies: 
Die buskaartjies wat u as ouers aanlyn op die Quicket-platform aangekoop het, is geldig vir 30 dae 
vanaf die skool se heropening. Dit beteken dat kaartjies steeds geldig sal wees, al open die skool 
eers op 15 Februarie 2021. 
 

2. Handboeke en aanlyn lesse: 
Soos sake tans staan moet die skool se bestuurspan reeds op Maandag, 25 Januarie 2021 
aanmeld. Ons verwag ook binnekort verdere riglyne en direktiewe van die Departement van 
Basiese Onderwys wat duidelikheid sal gee oor hoe skole te werk moet gaan. Die skoolbestuur-
span sal op 25 Januarie vergader oor die pad vorentoe. Daar sal veral gekyk word na hoe ons 
moontlik handboeke vroeër kan beskikbaar stel, asook die moontlikheid om lesse vroeër op ŉ 
aanlyn platform aan te bied. Ons wil eers alle opsies ondersoek, omrede leerders nog op geen 
kommunikasiekanaal met enige onderwysers in die nuwe skooljaar is nie. Ons glo en vertrou dat ŉ 
volledige skrywe rondom akademie voor 1 Februarie 2021 aan u gestuur sal word. 
 

3. Skoolgelde en koshuisgelde: 
Skoolgelde en koshuisgelde word jaarliks bereken om ŉ goedgekeurde begroting deur die 
ouergemeenskap te laat balanseer. Hierdie begroting word uitgewerk vir 200 tot 212 skooldae per 
jaar, soos deur die Departement van Basiese Onderwys voorgeskryf.



 

Skoolgelde is veronderstel om jaarliks vereffen te word, maar beheerliggame van skole bied die 
vergunning van ŉ maandelikse afbetalingsooreenkoms aan. Teen hierdie agtergrond versoek ons 
dat ouers asseblief by hierdie betalingsooreenkoms sal hou, om sodoende nie agter te raak nie. 
Die skoolgelde is bereken op R 2 840.00 vir Januarie 2021 en R 1 840.00 vir Februarie tot 
November 2021. 
 
Koshuisgelde werk op dieselfde beginsel, alhoewel ons besef dat daar ŉ maaltydkomponent in die 
maand van Januarie is waarvoor ouers hierdie jaar nie waarde vir geld ontvang nie. Die finansiële 
komitee het besluit om die tarief vir die maand van Januarie met 50% te verlaag. Koshuisgelde vir 
Januarie 2021 beloop dus R 1 225.00.  Vir Februarie tot November 2021 is die bedrag R 2 450.00 
per maand. 

Die Departement van Basiese Onderwys sal, sover moontlik, alles in hul vermoë doen om te verseker dat 
skole steeds die vereiste aantal dae gaan funksioneer. Daarom glo ons dat kwartale en vakansies met die 
nuwe direktiewe aangepas gaan word. Ons sal u in dié verband op hoogte hou. 
 
Sodra ons die nuwe direktiewe van die Departement van Basiese Onderwys ontvang het, sal ons 
Hoërskool Merensky se werksprosedures vir elke skooldag en skoolweek aan u deurstuur. 
 
Ons dra die Plasies se belange op die hart. Hou asseblief ons sosiale media dop vir verdere inligting en/of 
veranderinge. 
 
Plasiegroete. 
 
Ho ֝ërskool Merensky Beheerliggaam 


