
	 	

	
	
	
	

TERUGKEER VAN GRAAD 12-LEERDERS  
 
 
27 Mei 2020 
 
Beste Matrikulant 
 
Op Maandag, 1 Junie 2020 sal jy deel van die eerste groep Bloemhoffers wees om 
te kan terugkeer skool toe. Die personeel is baie opgewonde om jou weer te sien en 
die harde werk wat jy reeds tydens die grendeltyd gedoen het, voort te sit.   
 
DIE REALITEIT 
 

1. Die lewe en die wêreld het verander. 
2. Daar was en gaan ’n klomp teleurstellings hierdie jaar wees. 
3. Skool en leer gaan nooit weer dieselfde wees nie. 

 
Onthou egter wat ’n baie wyse vrou gesê het: “Aanpasbaarheid is die hoogste vorm 
van intelligensie.” 
 
WAT BETEKEN DIT VIR JOU? 
 

• Jy gaan by hierdie nuwe realiteit moet aanpas. 
• Akademie gaan ’n kombinasie van afstandsleer en kontaksessies wees, maar 

dit is ook hoe dit op universiteit werk. 
• Elke teleurstelling maak plek vir ’n nuwe uitdaging. 
• Jou drome en verwagtinge verander nie, net jou benadering. 

 
HOE DOEN JY DIT? 
 

• Kom skool toe! Net as jy by die skool is, kan jy en jou opvoeder werklik bepaal 
wat jy weet, hoeveel van die werk jy onder die knie het en waarmee jy hulp 
nodig het.  

• Kom leer en ervaar hoe jy effektief kan aanpas in ’n nuwe skoolsisteem. 
• Wees dapper genoeg om nuwe vaardighede aan te leer en mee te 

eksperimenteer. 
 
WAT WORD VAN JOU VERWAG? 
 

• VERANTWOORDELIKHEID:  Dit gaan van jou verwag word om 
verantwoordelik vir jou skoolwerk, leergedrag en die leerproses te wees. 
Daarmee saam kom die ekstra verantwoordelikheid om in ’n veranderende 
skoolomgewing te wees – daar is protokolle en veiligheidsmaatreëls in plek 
en daar sal van jou verwag word om dit te gehoorsaam. 
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• AANPASBAARHEID: Die wêreld het verander en verander steeds. Dit wat 
vandag geld, mag dalk môre verander. Daar gaan van jou verwag word om 
aanpasbaar te wees en nie moed te verloor nie. 

  
 
DIE PAD VORENTOE 
 
Jy sal teen Vrydag ’n elektroniese “Graad 12-gids” ontvang waarin daar vir jou 
duidelik en eenvoudig verduidelik sal word hoe die eerste twee weke sal werk, wat jy 
moet doen en wat van jou by die skool verwag sal word. Dit sal ook inligting oor 
Covid-19 bevat en hopelik al die vrae wat dikwels opduik, beantwoord.  
 
Hier is egter ’n paar dinge wat ons solank onder jou aandag wil bring: 
 

• Skool sal amptelik op Maandag, 1 Junie 2020 vir alle matrieks heropen. 
• Jy moet tussen 07:10 en 07:35 by die Sentrum se buitedeure aanmeld – die 

skool se veiligheidspan sal duidelik sigbaar wees en jou daar ontvang. 
• Jy gaan ’n elektroniese vraelys moet invul voordat jy by die skool mag ingaan 

waar jou temperatuur gemeet gaan word – die laaste vraag in die Google 
Form-vraelys vra vir jou temperatuurlesing. Dit sal deur die veiligheidspanlid 
aan jou verskaf word. 

• Daar is streng voorskrifte vir dinge wat jy moet doen vóór jy skool toe kom, 
wanneer jy die skoolterein betree, as jy by die skool en in die klas is en 
wanneer jy weer huis toe gaan. Dié inligting sal duidelik in die Graad 12-gids 
uiteengesit word. 

• Jy gaan heeldag ’n masker móét dra wat uit ten minste twee lae bestaan 
– meer inligting hieroor is in ’n inligtingsdokument vervat wat op die skool se 
webblad en d6 Connect beskikbaar is. Die skool verkies dat jy ’n effekleur 
masker dra (wit, swart, maroen of navy) en ’n spesiale Bloemhof-masker is 
teen R40 by die Klerebank beskikbaar. Dis opsioneel om hierdie masker te 
koop, maar nie om ’n masker te dra nie. 

• Handskoene is verbode en enige handskoene wat gedra word, sal weggegooi 
word. Moet asseblief nie handskoene van enige aard skool toe dra nie. 

• Dit gaan vir jou verskriklik moeilik wees, maar jy MOET ’n sosiale afstand van 
ten minste 1.5 meter handhaaf. Dit beteken dat jy NIE aan jou klasmaats mag 
raak nie en GEEN DRUKKIES mag gee nie. Jy mag ook nie enige 
skryfbehoeftes of boeke vir/by enige iemand leen nie en moet probeer om so 
min as moontlik aan voorwerpe in die skool te vat. Die veiligheidspan sal help 
om hierdie riglyne toe te pas, want jou veiligheid is vir ons baie belangrik.   

• ’n Nuwe klasrooster en toetsrooster vir die eerste twee weke is nou 
beskikbaar en hierby aangeheg. 

 
 
ENIGE VRAE IS WELKOM 
 
As jy enige vrae het, vul dit vir ons op hierdie Google Form-vraelys in. Ons poog om 
dit by die Graad 12-gids in te sluit. 
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GRAAD 12 KLASROOSTER:  1 TOT 12 JUNIE 
 
Die nuwe klasrooster vir die eerste twee weke is nou op die webblad en 
d6 Connect beskikbaar. Indien daar ’n verandering aangebring word, sal 
jy daarvan in kennis gestel word via die Graad 12-WhatsAppgroep. 
 
Laai die rooster hier af. 
 
 
 
GRAAD 12 TOETSROOSTER:  1 TOT 5 JUNIE 
 
Die toetse wat in die eerste week afgelê word, is slegs om die 
opvoeders te help bepaal watter werk jy onder die knie het.  
 
Dag Jun. Vak  Lokale 
Ma. 1 Geen 

Leerders skryf die toets/ doen 
die prakties tydens hul 

dubbelperiodes vir daardie vak, 
in hul onderskeie klasse. 

Di. 2 Xhosa  
(Sakohlulwa Ziinndudumo: 
Indima 1-5) 
IGO (Interpretation and Surface 
Development, Mechanism, Solid 
Geometry) 
Fisiese Wetenskap Prakties 
 

Wo. 3 English FAL  
(Transactional Writing) 
 

Do. 4 Geskiedenis 
(Brontoets: 
Swartbewussynsbeweging) 
Fisiese Wetenskap Prakties 
 

Vr. 5 Wiskunde  
(Finansiële  Wiskunde) 
Wiskundige Geletterdheid 
(Modules 4[E7] en 5) 
 

 


