
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

SOS ondersteun reg tot skoolonderrig 

2020/04/15 

Volgens die Suid-Afrikaanse Grondwet is skoolonderrig 'n basiese reg. Met die Covid-19-

inperkingstydperk wat verleng is tot 30 April, is daar steeds nie duidelikheid oor hoe dié basiese reg 

volhoubaar verseker gaan word nie. 

Die ekonomiese impak van die inperking word ook in skole ervaar, waar sommige ouers reeds nie in 

staat is om skoolfonds te betaal nie. Dit beïnvloed skole se kontantvloei drasties en dit is veral 

onderwysers wat deur skole se beheerliggame aangestel is, wat eerste in die slag kan bly.   

Dr. Dirk Hermann, Uitvoerende hoof van Solidariteit, sê: “Solidariteit was nog altyd ‘n kampvegter vir 

hoë gehalte onderwys. Hoewel ons begrip het vir die moeilike ekonomiese posisie van sommige ouers, 

wil ons dit benadruk dat onderwysers ‘n kernrol speel in die gemeenskap en die toekoms van ons 

kinders. Ons vra ouers om aan die onderwysers in hul kinders se klaskamers te dink, voordat hulle 

skoolfonds terughou, want dit kan daartoe lei dat goeie onderwysers hulle werk verloor.” 

Solidariteit besef dat skole nou voor ongekende uitdagings te staan kom, en moeilike besluite rakende 

hul begrotings, noodsaaklike uitgawes en moontlike afleggings moet neem. ”Ons wil skole uitnooi om 

met Solidariteit kontak te maak, sodat ons hulle kan bystaan om alternatiewe te ondersoek om 

werksverliese te vermy, en om saam aan oplossings te werk om die oorlewing van skole en die toekoms 

van ons kinders te verseker.”   

Verskeie hoofde het reeds planne voorgelê om skole geleidelik weer aan die gang te kry, sonder 

onnodige gesondheidsrisiko’s. Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) neem aktief deel aan dié 

gesprekke. Bo en behalwe die SOS se eie insette om skole volhouvaar en veilig aan die gang te kry, 

ondersteun die SOS skole, onderwysers en ouers reeds met ons gevestigde aanlyn platform, Die 

Wolkskool.  

Die Wolkskool is, in samewerking met Solidariteit en VirSeker, gratis beskikbaar gestel as hulpmiddel 

aan leerders en bied volledig-ontwikkelde inhoud vir Wiskunde en Wetenskap van Graad 4 tot 12.  

“Die Wolkskool is ontwikkel as aanlyn-hulpbron om skole en onderwysers by te staan met vervlegte 

leer en die optimale benutting van tegnologie as deel van skoolonderrig. Die SOS wil graag sien dat 

leerders so spoedig moontlik kan terugkeer na hulle klaskamers, sodat onderwysers weer hulle 

onmisbare rol as opvoeders kan opneem”, sê Melanie Buys, hoof van Ontwikkeling by die SOS. “Ons 

hoop dat die gratis aanbod van Wolkskool, daartoe sal bydra dat ouers steeds hul skoolgeld kan en wil 

betaal. As ons goeie onderwysers verloor as gevolg van Covid-19, verloor ons kinders veel meer as ŉ 

paar dae se onderrig. ”  

Die Wolkskool se regstreekse uitsendings vir Graad 12-leerders is verleng tot 30 April om te verseker 

dat matrikulante op datum bly met hulle studies. Die diens is steeds gratis beskikbaar. 
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