30 April 2020
Geagte Ouers
Daar heers baie onsekerheid tans in die wȇreld, ons land en ook in die skoolomgewing in
die lig van die Covid-19 pandemie. Ons moet voortdurend die situasie beoordeel en
aanpas. Daar is baie vrae oor skole se aktiwiteite en die voortsetting van die akademie en
ander bedrywighede. Een groot vraag is of u as ouers nog skoolfonds moet betaal nou dat
die skool onbepaald gesluit is en die onderwysers nie op die gewone manier meer klas gee
nie? Die beheerliggaam wil graag die volgende met u deel aan die hand van advies wat ons
van FEDSAS ontvang het:
1. Skoolgeld word deur die ouers van ŉ skool vasgestel tesame met die goedkeuring
van die begroting. As sodanig is die bedoeling met skoolgeld om die skool aan die
gang te hou en die skool se begroting te laat klop.
2. Die Skolewet bepaal dat ouers verplig is om skoolgeld te betaal tensy hulle aansoek
om vrystelling gedoen het in ooreenstemming met die Vrystellingsregulasies en
vrystelling wel aan hulle toegestaan is. Omdat die wet self die betaling van skoolgeld
in skole wat wel skoolgeld mag hef, verpligtend maak, staan dit bekend as ŉ
statutêre verpligting.
3. Die wet is egter nie onsimpatiek teenoor ouers wat nie kan betaal nie. Ons as
beheerliggaam ook allermins. Ons weet dat baie ouers gaan inderdaad getref word
deur die huidige inperkingsmaatreëls en baie gaan hulle besighede of werk
verloor. As dit wel gebeur, is ouers geregtig om kragtens die
Skoolgeldvrystellingsregulasies aansoek te doen om vrystelling van betaling van
skoolgeld.
4. Al is die skole tans toe, beteken dit nie dat skole ophou bestaan het nie. Hulle het
self ook steeds verpligtinge wat nagekom moet word, waaronder vele uitgawes
waaroor die skool nie beheer het nie (water- en elektrisiteitsrekeninge is
voorbeelde), salarisse van personeel wat nie in diens van die staat is nie en wat die
skole kragtens arbeidswetgewing nie eenvoudig kan ophou betaal nie, en so meer.
5. Betaling van skoolgeld is dus anders as kontraktuele verpligtinge wat met
dienslewering verband hou. In elk geval probeer baie skole steeds onder
hierdie moeilike omstandighede voortgaan om leermateriaal en lesse
met behulp van tegnologie tot leerders se beskikking te stel en dit kos
die skool ook geld.

6.

Ons het reeds begin om ons begroting weer onder oë te neem en aanpassings te
maak om op kernbesigheid te fokus. Indien daar wesenlike veranderings en
afwykings van die reeds goedgekeurde begroting, gaan wees, sal u as ouers ingelig
word.
7. In die lig van bogenoemde wil ons u asb dringend versoek om u skoolgelde asb te
bly betaal en indien u omstandighede so verander dat u nie meer kan betaal nie, u
asb onverwyld met die skool in verbinding sal tree.
8. Skole gaan waarskynlik in fases heropen en u kan gerus wees dat ons die werk weer
sal inhaal en soos gewoonlik kwaliteit onderrig sal lewer.

Die personeelkorps wens elke ouer en leerder baie sterkte toe in hierdie tyd. Ons moet
saamstaan en mekaar bemoedig. Dinge sal weer beter word, maar dit gaan tyd neem.
Vriendelike groete.
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