
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Februarie 2020 

 

Aanstelling van nuwe Skoolhoof vir Hoërskool Lydenburg 

 

Ons waarnemende skoolhoof is Mev. Chrismari Aucamp. Mnr Johan Loots het weens mediese 

redes op 30 September 2019 amptelik as skoolhoof uit diens getree. Die Beheerliggaam wil u 

egter op hoogte hou van die proses. 

 

Aanstellingsproses: 

 Die pos sal in die Mpumalanga Departement van Onderwys se gazette geadverteer 

word. Daar is egter nog geen aanduiding van wanneer die gazette gaan verskyn nie. Die 

BL het wel alle voetwerk gedoen en is gereed om te begin met die proses. Onthou egter 

dat die BL slegs ‘n aanbeveling kan maak en dat die finale aanstelling deur die 

Departement gedoen word. 

 Sodra die pos geadverteer word, stel die beheerliggaam ‘n komitee aan om die proses 

te hanteer. Hierdie komitee is egter reeds saamgestel en bestaan uit al die ouers op die 

beheerliggaam van LHS. Mnr Hennie Pretorius sal as voorsitter optree en Me 

Constanze van der Walt as sekretaresse. Beide is van FEDSAS en is reeds as lede van 

die BL ge-koöpteer. Verder staan ‘n afgetrede skoolhoof, Mnr Okkie Botha (as ge-

koöpteerde lid) ons ook by met die identifisering van moontlike kandidate. 

 Kandidate doen aansoek, die aansoeke word direk na die Distrikkantoor gestuur. Daar 

vind die eerste sifting plaas. 

 Die komitee kry vanaf die Distrik ‘n lys, met die name van die kandidate wat gekortlys 

kan word. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Die komitee doen kortlysting en kandidate word vir onderhoude genooi. 

 Die komitee doen onderhoude en drie kandidate se name word aan die Distrik voorgelê. 

 Die Distrikshoof, Mev Goba, kan dan enige van die kandidate as hoof aanstel. 

 

Na die sluitingsdatum van die pos wat in die gazette verskyn het, neem die proses gewoonlik 

so drie maande. 

 

Die beheerliggaam is dus reeds ‘n geruime tyd besig met die voorbereiding en is reg om te 

begin sodra ons kennis gekry het dat die pos in die gazette geadverteer is. U is welkom om met 

ons in verbinding te tree indien u bewus is van enige hoofde of adjunkhoofde, wat moontlik in 

die pos sou belangstel. Stuur asb hierdie name per e-pos aan sgb@lydenburghs.co.za. ‘n 

Advertensie sal ook binnekort geplaas word. 

 

Baie dankie 

 

Tielman Nieuwoudt 

Beheerliggaam Voorsitter 

mailto:sgb@lydenburghs.co.za

