
 

 

Kantoor van die Hoof: Onderwys 

 
 
 
 
 
 
 

 

Laer Parlementstraat, Kaapstad, 8001  Privaatsak X9114, Kaapstad, 8000 

Tel.: +27 21 467 9280 Indiensnemings- en salarisnavrae: 0861 92 33 22  

Veilige Skole: 0800 45 46 47 www.westerncape.gov.za 

Verwysing: 20210226-1272 

Navrae: BK Schreuder 

 

 

Ope brief aan ouers 

Van die Hoof van Onderwys, 

Wes-Kaap Onderwysdepartement 

 

 

Geagte Ouers 

 

Ek skryf hierdie brief aan u om te versoek dat u ons ondersteun in ons voortgesette pogings om 

te verseker dat elke kind, in elke klas, in elke skool in die provinsie gehalteonderwys ontvang. 

Om dit te doen, is ondersteuning, aanmoediging en betrokkenheid van ouers in elke graad 

noodsaaklik. Dit is veral van toepassing op die uitdagende tyd waarin ons ons tans bevind.  

 

Covid-19 het ŉ groot impak op die onderrig van ons jeug gehad. Ten spyte van al die goeie 

pogings wat ons skole en baie van ons ouers aangewend het, het ons kinders waardevolle 

onderrig- en leertyd verloor. Die lang tyd wat skole gesluit was, het ons kinders ook sielkundig 

beïnvloed. Die sin in struktuur en stimulasie wat ŉ skoolomgewing aan hulle bied, is onderbreek, 

en hulle het minder geleentheid gehad om saam met hulle vriende te verkeer en die nodige 

sosiale ondersteuning, wat noodsaaklik vir goeie geesteswelstand is, te ontvang.  

 

Ons kinders het meer as ooit tevore die ondersteuning van hulle ouers en skole en 

aanmoediging deur hulle ouers nodig. Moet asseblief nie u rol tuis onderskat nie. As ouer is u 

hulle rolmodel en u help hulle om hulle menings, waardes, houdings en benaderings teenoor 

leer en die lewe in die algemeen te vorm.  

 

Dit het oor die afgelope jaar duidelik geword dat hoop nodig vir ons kinders is. Kinders wat met 

hoop gevul is, is gelukkiger en presteer na bewering beter in akademiese en ander buitemuurse 

aktiwiteite. Deur daagliks met jou kind oor hulle onderrig en ander belangstellings te skakel, dra 

u by tot ŉ positiewe benadering tot hulle leer en ontwikkeling. Moedig hulle aan om te lees, voer 

gesprekke oor kwessies tuis, en kyk hoe jy gewone takies en aktiwiteite in leergeleenthede kan 

verander.  
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Praat met jou kinders oor wat die toekoms moontlik vir hulle inhou. Wat wil hulle bereik en 

waarom? Bespreek moontlikhede en maniere oor hoe om hulle drome en ideale te 

verwesentlik. Toekomsgerigte denke en planne wat beraam word om jou ideale te verwesentlik, 

is die kern van hoop wat gekweek word. As ouers is ons wense dat ons kinders gelukkig groot 

sal word en uithouvermoë aan die dag sal lê. Kom ons kweek hoop by hulle terwyl hulle na die 

toekoms kyk.  

 

Ek het ook al ons onderwysers gevra om te help om hoop vir die toekoms by kinders aan te 

wakker en om hulle te motiveer en inspireer. Ons Ingesteldheid vir Groei-program is ŉ 

internasionale program wat saamgestel is om ŉ positiewe vooruitsig vir hulle toekoms te lewer. 

Vra u skool oor hierdie intervensie en wanneer u kind aan hierdie program blootgestel gaan 

word.  

 

Ons versoek ook dat u ons help om orde en dis sipline in skole te handhaaf deur orde 

en dissipline tuis te beoefen. Deur elke kind aan te moedig om daagliks betyds skool by te 

woon en bereid te wees om te leer, sal u ons help om ons visie te verwesentlik. Help ons 

asseblief om te verseker dat elke kind sy/haar onderwysers respekteer en hulle met 

respek behandel.  

 

Die mantra wat deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement aanvaar is, stel duidelik dat ŉ 

leerder moet “Ingaan om te Leer” en “Uitgaan om te Dien”. Ons wil ŉ boodskap aan al ons 

leerders uitdra dat hulle skool toe gaan om te LEER. Hulle woon skool by om hulle behoorlik vir 

die toekoms en vir ŉ lewe wat voorlê, toe te rus sodat hulle kan bydra tot die samelewing en 

Suid-Afrika in die algemeen kan dien. (Vir verdere inligting oor wat die mantra beteken − kyk 

asseblief na die volgende video: https://wcedonline.westerncape.gov.za/news/where-does-

mantra-enter-learn-leave-serve-come.) 

 

Praat met u kinders oor waardes. Waardes maak ŉ integrale deel van die samelewing uit en 

word in verskeie kontekste aangetref, ingeslote by hulle huise of skole. Om hierdie waardes 

doeltreffend te kweek, moet dit daagliks tuis geïntegreer word. Kinders kan dan begin om ŉ 

gewaarwording van waardes te ontwikkel en dit in hulle daaglikse optrede en houdings te 

integreer. Bespreek u waardes en vra u kinders watter waardes hulle vir hulleself toe-eien. Elke 

skool aanvaar ŉ waarde vir elke maand sodat gesprekke oor waardes in skole regdeur die 

provinsie kan plaasvind.  

 

Wanneer kinders openlik waardes bespreek, is hulle beter toegerus om dit te verstaan, daarteen 

te argumenteer, een waarde met ŉ ander een bewustelik te integreer, te verstaan hoekom ŉ 

waarde belangrik is en dit moontlik as hulle eie te aanvaar. 

 

 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/news/where-does-mantra-enter-learn-leave-serve-come
https://wcedonline.westerncape.gov.za/news/where-does-mantra-enter-learn-leave-serve-come
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Dankie dat ek op die ouers van die Wes-Kaap kan staatmaak om ons te ondersteun in die 

verbetering van onderwys in die provinsie vir al ons kinders.  

 

Alles van die beste vir die 2021-skooljaar.  

 

Die uwe 

 
BK SCHREUDER 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 2021/02/26 

 


