
SKOOLTOER



WELKOM BY DIE

• Gebruik hierdie gids om self deur 
die skool te stap en te ontdek wat 
Bloemhof bied.

• Die groot nommer op elke bladsy 
dui ’n “stop” aan – daar is 34  
plekke op ons toer.

• Inligting oor elke ruimte/aktiwiteit 
verskyn as kolpunte.

• Begin die toer deur tot in die groen 
glasgang te stap, links te draai en 
by die deure in te stap.

• Draai dadelik regs en beweeg na 
stop 1.

1 Debat & Redenaars
Kamer 1

Die groot nommer dui die stop aan

Naam van die plek en aktiwiteit/vak



1 Kamer 1
Debat & Redenaars

• Bloemhof het junior en senior de-
batspanne wat aan die ATKV deel-
neem en weekliks oefen.

• Redenaars skryf vir ATKV in, maar 
kan ook aan ander kompetisies 
deelneem as hulle wil.

• In 2019 is Bloemhoffers die naas-
wenners van die nasionale Dink of 
sink-debatskompetisie.

• Misha Potgieter (vanjaar graad 10) 
is as die beste debatteerder by die 
nasionale ATKV aangewys.



2 Kamer 2
Skoolkoerant

• Ons skoolkoerant se naam is 
Fidelis en dit verskyn een keer per 
kwartaal.

• Slegs gr. 9-12’s dien op die redak-
sie, maar daar is baie maniere  
waarop jy betrokke kan raak: as 
joernalis, fotograaf, proefleser,  
illustreerder of selfs uitlegkunste-
naar. 



3 Voorportaal
Kunsversameling

• Bloemhof het ’n wonderlike 
kunsversameling wat werke van 
Pierneef, Marlene Dumas (’n oud-
leerder) en Maggie Laubser (ook ’n  
oudleerder) insluit.

• Die meeste van die kunswerke is 
tydens die hoofskap van juffrou 
Van der Walt bekom deurdat “tie-
kieaande” gehou is om geld in te 
samel vir die aankoop van kuns.

• Matrieks skenk dikwels ’n 
kunswerk vir die skool.



4 Klerebank
Ons eie winkel

• Die Klerebank voorsien Bloemhof-
fers van hul nodige uitrusting en 
ons is baie trots op ons pragtige 
uniform.

• Die Klerebank is Dinsdae, Don-
derdae en Vrydae tussen 10:00 en 
15:00 oop. 

• Spesiale ure geld in November, 
Desember en Januarie om nuwe 
leerders en hul ouers te akkom-
modeer. 



5 Kamer 4
Lesinglokaal

• Die lesinglokaal is einde 2017 vol-
tooi deurdat een van die skool se 
natuurwetenskap-laboratoriums 
omskep is in ’n ruimte waarin 80 
mense kan sit terwyl aanbiedinge 
gedoen word.  

• Dit het onder meer ’n dataprojektor 
en twee televisies wat 4K-resolusie 
het.

• Die koor gebruik dikwels hierdie lo-
kaal – hulle warm dalk juis nou op.



6 Kamer 6
Laboratorium

• Die laboratorium word deur leer-
ders wat Lewenswettenskappe 
neem, vir hul praktiese werk ge-
bruik.  

• Volledig toegerus met alles wat 
leerders nodig het om eksperi-
mente en disseksies mee te doen.

• Loer gerus deur een van die 
mikroskope as jy kan.



7 Kamer 5
Laboratorium

• Hierdie laboratorium dien as die 
klaskamer waar leerders fisiese 
wetenskappe neem.  

• Kom leer meer oor Newton se 
wette, hoe versnelling werk en 
waarom chemie ’n fassinerende 
wetenskap is.



8 Kamer 31
Nuwe klaskamer

• Kamer 31 is die eerste klaskamer 
wat nuut oorgedoen is.  

• Daar word beplan om al ons 
klaskamers binne die volgende 
dekade te vernuwe.



9 Kamer 29
Geografie

• Sommige van ons klasse, soos 
mnr. Anthony Kitching se  
Aardrykskunde en Geografieklas, 
is toegerus met slimborde.

• ’n Beeld word op die bord gepro-
jekteer en daar kan met ’n pen op 
daardie beeld geteken word.

• Vra gerus vir mnr. Kitching uit oor 
die gewilde Oranjerivierroei-toer vir 
graad 11’s.  



10 Kamer 28
Verbruikerstudie

• Graad 10-12 leerders kan kies om 
verbruikerstudie te neem.

• Prakties vind in die Verbruiker-
studiekombuis plaas. 



11 Kamer 27
Geskiedenis

• Kamer 27 is ’n voorbeeld van ’n 
tipiese Bloemhof-klaskamer.

• Lugversorgers is eers onlangs 
(2019) in “ou” klasse geïnstalleer.

• Registerklasse bestaan normaal-
weg uit 36-38 leerders per 
klas, maar keusevakke (soos 
Geskiedenis in gr. 10-12) is 
dikwels kleiner. 



12 Kamer 26
Frans

• Frans word sedert 2018 by 
Bloemhof as ’n tweede addisionele 
taal aangebied.

• Om ’n ekstra klaskamer te skep, 
is die ou boekebank in 2017 na ’n 
stoorkamer langs die saal geskuif 
en die muur uitgekap om die 
bestaande wiskunde-klaskamer, 
wat baie groot was, te verdeel.

• Tweede addisionele tale (isiXhosa, 
Frans, Duits en Mandaryns) se 
klasgrootte is tot 25 leerders 
beperk.  



13 Kamer 25
Wiskunde

• Wiskunde is ’n verpligte vak vir gr. 
8 en 9, maar in gr. 10 kies leerders 
tussen Wiskunde en Wiskundige 
Geletterdheid (WG).

• Gratis ekstra wiskundeklasse word 
Maandae tot Vrydae ná skool deur 
ons opvoeders aangebied.

• Ouers wat vrae oor Wiskunde of 
Wiskundige Geletterdheid het, kan 
vir mev. Rina Paul vra.    



14 Kamer 23
Afrikaans

• Alle Bloemhoffers moet Afrikaans 
as Huistaal neem.

• Soos Engels bestaan die kurri-
kulum uit taalleer en letterkunde.

• In gr. 8 en 9 word vyf genres in 
letterkunde bestudeer: die roman, 
poësie, kortverhale, volksverhale 
en die drama.

• In gr. 10-12 word die drama, 
poësie en ’n roman in meer detail 
behandel.



15 Kamer 22
EBW

• In gr. 8 en 9 neem alle 
Bloemhoffers Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe (EBW).

• In gr. 10-12 kan leerders kies om 
Ekonomie en/of Rekeningkunde te 
neem.



16 Kamer 20
Rekenaarlokaal

• Bloemhof het twee rekenaarlokale  
– hierdie lokaal is in 2019 
opgeknap.

• Rekenaarvaardighede word as 
’n keusevak vir graad 8’s en 9’s 
aangebied, maar seniors kan kies 
om Rekenaartoepassingstegno-
logie (RTT) as keusevak te neem.

• Van 2020 af kan gr. 10-12’s ook 
kies om Inligtingstegnoglogie 
(IT) as ’n keusevak by Paul Roos 
Gimnasium te neem.



17 Mediateek
Navorsingsentrum

• In 2019 open Bloemhof se 
splinternuwe Mediateek. Dit beskik 
oor ’n groot aantal boeke en nuwe 
boeke word gereeld aangekoop.  

• Die mediateek is ook waar leerders 
in die middag ná skool of in 
afperiodes kan sit en studeer.

• Bloemhof het ’n aktiewe 
tutorprogram waar senior leerders 
juniors met skoolwerk help – dit 
word vanuit die mediateek bestuur.



18 Konferensielokaal
IGO

• Sedert 2017 bied Bloemhof 
Ingenieursgrafika en -ontwerp 
(IGO) aan.

• Klasse vind in die skool se 
konferensielokaal plaas – die tafels 
is lekker groot en hier is plek om 
tekenborde te bêre. 



19 Sentrumfoyer
PJO-Kunsuitstalling

• In die foyer van die Bloemhof 
Sentrum kan kunswerke van ons 
leerders gesien word.

• Kuns kan as keusevak vanaf graad 
8 geneem word, maar klasse vind 
by die PJ Olivier Kunssentrum in 
die dorp plaas.

• Skeppende Kuns, verpligtend 
vir gr. 8 en 9, bestaan uit drie 
komponente, maar leerders kies 
slegs twee: kuns, drama, musiek. 
Vra gerus vir mev. Talana Pieterse 
indien u vrae hieroor het. 



20 Kamer 10
Mandaryns

• Vanjaar word Mandaryns (Chinees) 
vir die eerste keer vir graad 8’s by 
Bloemhof aangebied.

• In 2021 sal dit vir graad 8’s en 9’s 
beskikbaar wees.



21 Kamer 14
Musiekdepartement

• Ons musiekdepartement het drie 
musieklokale, een teoriekamer en 
’n rekenaarlokaal. 

• Bloemhof se musiekpersoneel 
bied self lesse aan, maar jy kan 
onderrig in enige musiekinstrument 
via ’n buitedosent ontvang. 

• Vrae oor Musiek as vak en 
instrumentale onderrig kan deur 
mev. Dalene Bosman beantwoord 
word.   



22 Kamer 13
Duits

• Leerders kan vanaf graad 8 Duits 
as ’n keusevak neem.  

• Leerders wat goed in Duits vaar, 
het dikwels die geleentheid om op 
’n uitruil na Duitsland te gaan.



23 Kamer 12
Drama

• Alhoewel gr. 8’s en 9’s drama as 
deel van Skeppende Kuns kan 
kies, is die vak Dramatiese Kunste 
’n opsie vir leerders in graad 10- 
12.  

• Dr. André Gerber, wat ook by die 
universiteit ’n dosent is en aktief in 
die bedryf werk, is die opvoeder.

• Bloemhof het oor die afgelope 
dekade ’n gereeld aan die ATKV-
Tienertoneelkompetisie se nasio-
nale finaal deelgeneem.



24 Kamer 11
isiXhosa

• Leerders kan vanaf graad 8 
isiXhosa as ’n keusevak neem.

• Daar word jaarliks ’n uitstappie 
beplan om leerders aan die Xhosa-
kultuur bloot te stel.    



25 Fiksheidsentrum
Gimnasium

• In 2019 open Bloemhof se 
Fiksheidsentrum – ’n gimnasium 
met fasiliteite vir ’n fisioterapeut.

• Die gimnasium is gratis vir alle 
Bloemhoffers en kan gebruik word 
indien dit nie bespreek is nie.

• Uitgewerkte programme vir o. 14’s, 
o. 16’s en o. 19’s is beskikbaar.

• A-spanne besoek die gimnasium 
een keer per week as deel van hul  
geskeduleerde oefenprogram.   



26 Swembad
Swem & Waterpolo

• Swem en waterpolo is gewilde 
somersportsoorte.

• Bloemhof vaar die afgelope paar 
jaar baie goed teen die sterk 
waterpolospanne van Engelse 
skole.

• Vir leerders wat nie kompeterend 
wil swem nie, maar fiks wil bly, is 
die Sosiale Swemspan ’n goeie 
keuse.



27 Netbalbane
Netbal

• Netbal is die gewildste sport by 
Bloemhof en ons het in 2019 24 
spanne gehad.  

• Daar is 6 netbalbane, maar daar 
word ook in die Sentrum op die 
binnebaan geoefen. 

• Drie van Bloemhof se A-spanne 
neem in 2019 aan die Nasionale 
Topskole Netbalkampioenskappe 
deel waar die o.15A’s tweede 
eindig. 



28 Astro
Hokkie

• Bloemhof se astrohokkieveld open 
in 2014.

• Twee van ons drie A-spanne eindig 
in 2019 onder die top 10 in die 
land: o. 19A’s (9de) en die o. 16A’s 
(8ste).

• Afrigters sluit groot name in hokkie 
in: me. Jenny King, voormalige 
afrigter vir die SA-Vrouespan rig 
die eerste span af terwyl me. Illse 
Davids, ’n voormalige Protea-
speler, die o. 14A’s afrig.  



29 Atletiek
Janine Visser-fasiliteit

• Die Janine Visser-atletiekfasiliteit 
open in September 2017.

• Dit sluit ’n 200 m grasbaan, 
80 m tartanbaan en tartan vir 
hoogspring, verspring en spiesgooi 
in.

• Professionele afrigters sluit die 
Olimpiese atlete Charl du Toit en 
Justine Palframan in. 



30 Koffie Koppie
Klubhuis en snoepie

• Koffie Koppie het in 2018 sy 
deure oopgemaak en bederf die 
Bloemhoffers en personeel met 
gesonde (maar ook met effe 
ongesonde) lekkernye.  

• Me. Chanelle Fourie is die 
entrepreneur wat die ruimte by die 
skool huur.



31 Tennisbane
Tennis

• Bloemhof is een van die voorste 
tennisskole in die land.

• In 2019 wen Bloemhoffers onder 
meer die Gerrie Berner- en 
Amanda Coetzer-tennistoernooie, 
maar ons o. 14’s wen ook 
die Agnes Pauw-toernooi vir 
eerstespanne.

• Daar is 10 tennisbane en afrigting 
word deur Edge Tennis Academy 
aangebied.



32 “Little Britain”
Engels

• “Little Britain” is ’n vleuel wat 
aangebou is om meer klaskamers 
beskikbaar te stel en huisves ons 
Departement: Engels.

• Kamer 32 en 33 – met die 
houtdeure wat kan oopskuif, kan 
omskep word in ’n ruimte vir bv. 
graadvergaderings en/of funksies.  

• Leerders kies tussen English 
Home Language en English First 
Additional Language.



33 Kamer 9
Tegnologie

• In die tegnologieklas leer 
Bloemhoffers onder andere van 
ratte en hefbome, maar die vak 
behels ook ’n prettige, praktiese 
komponent waar leerders leer 
hoe om te soldeer en met basiese 
gereedskap te werk.



34 Skoolsaal
Argief

• Die laaste stop op die skooltoer is 
die saal waar uitstallings besigtig 
kan word.

• Op die verhoog is ons 
strykensemble, Stringendo, besig 
om te oefen.

• Die argief, wat vanuit die saal 
gesien kan word, is in 1999 ingerig 
en in 2012 uitgebrei. Dit huisves 
’n verskeidenheid objekte uit 
Bloemhof se verlede. 




