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BELEID T.O.V DIE VERKIESING VAN DIE LEERDERRAAD EN PREFEKTE
Die Bestuurspan en gr. 6 klasopvoeders kontroleer aan die einde van die derde kwartaal watter leerders
nie aan die kriteria van leiers voldoen nie.
Die bestuurspan kry nou geleentheid om hierdie leerders uit te skakel met swak of verdagte gedrags- en
akademiese rekords of weens hul onbetrokkenheid op sport- en/of kultuurgebied.
AKADEMIE: ‘n Kandidaat moes ten minste ‘n gemiddelde Vlak 3 vir al sy 6 leerareas oor 3 kwartale
behaal het.
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BUITEMUURS: ‘n Kandidaat moet deurlopend ten minste aan een skoolsport- en/of skoolkultuuraktiwiteit deelneem.
17:30 in die skoolsaal sal plaasvind. Die begroting sal
van Maandag 21 Oktober 2019 by Mev Elbé Wessels

Ons wil net graag ons ouers bewus maak van die

beskikbaar wees indien u dit graag voor die tyd wil

prefekteverkiesing wat volgende kwartaal gaan

deurgaan. Ons vra dat u as ouers in groot getalle sal

plaasvind. U kind gaan die inligting rondom die

opdaag sodat ons ‘n goeie en volledige begroting kan

verkiesing kry en ons vra dat u dit deeglik sal

saamstel.

deurlees. U sal ook sien dat ons prefekte van

Graag stel ons u net in kennis dat die 3(drie) graad 6

volgende jaar af ook padpatrolliedienste, as leiers

klasse van volgende kwartaal af net twee(2) klasse

gaan doen.

gaan wees. Die getalle van die twee klasse regverdig

NEEM ASSEBLIEF OOK KENNIS DAT

net twee personeellede en daarom het ons geen

LEERLINGE WAT DEBIETPUNTE TEEN HUL

ander keuse as om hierdie klasse saam te gooi nie.

NAME HET, SE DEBIETPUNTE VAN HUL

Soos u weet maak Mev Seugnet Oelofse ook klaar

STEMTOTALE AFGETREK SAL WORD.

wat beteken dat ons nie iemand nuut in die pos wil

Leerlinge wat nie hul vorms vir sport, kultuur of

aanstel net vir die vierde kwartaal nie. Ons wil graag

enige ander prestasies aan die begin van volgende

ons eie personeel wat die kinders reeds ken gebruik

kwartaal gaan ingee nie, sal nie hul pryse tydens die

vir die vierde kwartaal aangesien dit slegs 4 weke

Prysuitdeling ontvang nie. Daar is baie

lank is.

administratiewe werk aan hierdie voorbereiding

DISSIPLINE: Leerders met 2 detensieklasse en meer vir die betrokke jaar, mag nie as leier
verkies word nie. Klasopvoeders in graad 6 moet dus deeglik rekord hou van alle oortredings. Positiewe
gedragspunte kanselleer nie die detensierekord nie.
Leerlinge se debietpunte sal van hul totaal wat tydens die verkiesing behaal is, afgetrek word.
Hierna mag niemand meer uitgeskakel word as kandidaat nie.
Leerders moet ook die nominasie skriftelik aanvaar.
Tydens ‘n spesiale saalperiode word alle gr. 6 leerders na die saal geroep en in klasverband in die saal
geplaas op so ‘n wyse dat hulle nie met mekaar kan praat nie. Elke leerder in Gr. 6 ontvang ‘n afskrif
van die stembrief.
Elke leerder in Gr. 6 kry nou die geleentheid om 10 seuns en 10 dogters te nomineer as leiers uit die lys
van kandidate.
Die totaal van die leiers mag van jaar tot jaar van mekaar verskil. Die getal leerlinge in Gr. 6 bepaal die
hoeveelheid leiers. Vir 2020 sal daar 10 seuns en 10 dogters wees.
Elke kind dui ook spesifiek aan wie hulle keuse as hoofleiers is. Neem asseblief kennis dat die
volgende 8 leerlinge in Gr. 6 (seuns en dogters) sal Prefekte wees wat die fluitjie by die
Padpatrolliedienste gaan blaas!
Leerlinge in Gr. 5 en 6 sal die geleentheid hê om aan te dui of hulle bereid is om diens by die
Padpatrollie te doen.
Die bestuurspan, intermediêre- en senior fase opvoeders het ook stemreg, met die belading van hul
stemme.

verbonde en ons kan nie die inligting later as

Namens die skool wil ons vir elke onderwyser, ouer

Lede van die Bestuurspan tel die stemme en stel 'n lys van alle name op volgens meeste stemme tot
minste stemme.

1 Oktober 2019 ontvang nie.

en kind ‘n heerlike rustyd toewens en ons hoop dat

Die 10 seuns en 10 dogters met die meeste stemme is die nuwe leerderraad.

julle uitgerus sal terugkom vir ‘n baie kort, maar

Die koshuis hou hul Opedag of Oorslaap op

besige, kwartaal. Sterkte aan elke kind wat by een of

2 Oktober 2019 en ons nooi alle leerlinge wat graag

ander aktiwiteit betrokke is gedurende die vakansie,

wil oorslaap om vir tannie Elize of Barbara te laat

ons is trots op elkeen van julle.

weet. Dit kos net R100 en sluit in hul aandete,
oorslaap, marshmellow braai en ontbyt die

Die nuutgekose leiers, prefekte en skolierpatrollielede word word so gou moontlik na die verkiesing
bekend gemaak. Hulle funksioneer die vierde kwartaal saam met die bestaande leerderraad en padpatrollie.

beddegoed, toiletware, slaapklere, skoolklere,
20/09

Skool sluit 10:00

snoepie beskikbaar wees, bring dus ‘n sakgeldjie

20 - 22/09

Krieket: Vrystaat Skole toernooi

Bloemfontein

saam.

21 - 23/09

Perdry: Western Mountain game

Parys

01/10
Dag 1

Skool open om 07:25

02/10
Dag 2

Koshuis Opedag

Ons stel u ook in kennis van die
Begrotingsvergadering wat op 22 Oktober 2019 om

Die Bestuurspan en ouditeure finaliseer die hoofleiers en onderleiers asook die prefekte na aanleiding
van die stemming wat gehou is. Hierdie besluit is finaal.
Die Skoolhoof en ouditeure monitor die verkiesingsproses en as hulle tevrede is, bekragtig hulle die
prefekte, leiers en hoofleiers.

volgende oggend. Leelinge bring net hul eie
handdoek en swemklere saam. Daar sal ook ‘n

Die spesifieke stemme vir hoofseun en -dogter word ook getel. ‘n Naamlys van die meeste tot die
minste stemme word dan opgestel. Die seun en dogter met die meeste stemme, is die hoofleiers en die
seun en dogter met die tweede meeste stemme, die onderhoofleiers. Die groottotale van die 10 seunsen 10 dogtersleiers asook die volgende 8 leerlinge kan/mag in ag geneem word deur die Bestuurspan.

Geen insouting mag plaasvind sonder die toestemming van die skoolhoof nie.
Die Hoofleiers word tydens die prysuitdeling aangekondig.
Alle stembriewe en uitslae word in ‘n koevert verseël en vir een jaar in die kluis bewaar. Enige ouer het
die reg om insae in die uitslag te hê.

Minimum slaagvereistes:
Sleutels:
Vlak 2: 30 – 39%
Vlak 3: 40 – 49%
Vlak 4: 50 – 59%
Bevorderingsvereistes
(Graad 4-6)
Vlak 4 - Afrikaans
Vlak 3 - Engels
Vlak 3 - Wiskunde
Vlak 3 - In nog twee ander vakke.
Bevorderingsvereistes
(Graad 7)
Vlak 4 - Afrikaans
Vlak 3 - Engels
Vlak 3 - Wiskunde
Vlak 3 - In nog drie ander vakke.
Vlak 2 - in oorblywende vakke.
Bevorderingsvereistes
(Graad 1-3)
Vlak 4 - Afrikaans
Vlak 3 - Engels
Vlak 3 - Wiskunde

Sport- en Kultuurfoto’s kan bestel en betaal word by hul afrigters. R30 per foto.
Foto’s kan bestel word tot 4 Okt. ‘n Jaarblad gaan ook beskikbaar wees, kostes sal
nog deurgegee word. Baie dankie.

Dankie aan almal wat betrokke is by
ons mielieprojekte en ander
graansoorte. Graan kan gelewer word
op Sentrale Volkskool se Senwes
leweringsnommer: 451409 by enige
Senwes silo naby u. Kontak vir Jaco
Els by 082 787 8770 vir enige navrae.

Nau lus Kamp
12 Oktober 2019
Inskrywing: R180
Betaal voor 3 Oktober
by Juf. Carol

Liewe Sen!e-ouers
Ons het die Teetuin gekry by Rooies se Lentefees die
5de Oktober, ons vra asseblief alle hulp van die ouers.

Die wat bereid is om te help kontak asseblief vir Maretha
Pelser (082 5766 467) of Maderie le Roux (076 181 0707).
Ons benodig asseblief die volgende bestanddele:
Bruinsuiker, witsuiker, kookolie, koekmeelblom, bakpoeier,
eiers, spek, ‘Caramel treat’ asook enige kontantbydrae.
Dit kan by die kantoor afgelaai word teen Vrydag.
Baie dankie vir u hulp

