
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

Beheerliggame moet self oor skole se opening besluit 

2020/05/01 

Die SOS verwerp die minister van Basiese onderwys, Angie Motshekga, se onverwagse en 

onverklaarbare uitstel van die begin van kontakonderwys. Dit dien nie die beste belang van leerders en 

onderwysers nie. Die demokraties verkose beheerliggame van skole moet die reg hê om saam met 

skoolbestuurspanne oor die opening van skole te besluit. Hulle ken hul skole se omstandighede en 

weet die beste wat in die belang van hul leerders en onderwyspersoneel is.  

Die SOS glo nie dat die sentralisering van besluitneming en sentrale beplanning van die minister van 

onderwys dit moontlik maak om die beste besluit in belang van elke skool se leerders en 

skoolgemeenskappe te neem nie. Daarvoor verskil die omstandighede van elke skool en gebied te veel. 

Die minister behoort slegs beleidsriglyne neer te lê soos gesondheidsmaatreëls waaraan elke skool 

behoort te voldoen, maar moet dit aan Skoolbeheerliggame oorlaat om die beleid toe te pas, met 

inagneming van hulle bepaalde omstandighede.  

Die ervaring van ander lande waar skole weer stelselmatig heropen is, bevestig dat die tyd en 

omstandigheid vir hervatting van onderrig ten beste deur plaaslike omstandighede bepaal kan word. Dit 

sluit in die vlak van infeksies in die gebied, die gesondheidsmaatreëls wat skole in plek het, die sifting 

en toetsing van leerders en onderwysers, die risikoprofiel van die onderwysers, planne vir die gereelde 

ontsmetting van geboue en die gereedheid om sosiale afstandsmaatreëls in plek te sit. 

Die SOS het ’n gefaseerde terugkeerplan vir skole opgestel wat pasgemaak kan word vir elke skool se 

omstandighede n.a.v. gesondheidswetgewing en beste praktyke wat in ander lande suksesvol was. Die 

SOS glo dit sal verseker dat leerders en onderwyspersoneel se gesondheid vooropgestel word, en dit 

moontlik maak om onderrig veilig en gesond te hervat.  

Verskeie toegewyde skole is reeds planne in plek om kontakonderrig op ‘n veilige en gesonde manier te 

hervat. Meer as 780 lede van die SOS se Leierskapvereniging het vandag ‘n webinaar bygewoon om 

praktiese planne uit te ruil om die uitdagings vir heropening van skole, die hoof te bied.  

Kwintiel 4 en 5 skole wat afhanklik is van skoolgeld, is wel bekommerd oor hul begrotings, aangesien 

baie ouers hierdie maand nie skoolgeld betaal het nie. Kwintiel 4 en 5 skole is volgens die DBO se plan, 

tans self verantwoordelik vir veiligheidsmaatreëls soos daaglikse ontsmetting van geboue, maskers, 

siftingstoetse en sanitering. Hoewel minister Motshekga ouers aangespoor het om aan te hou om 

skoolgeld te betaal, sodat onderwysers steeds salarisse kan ontvang, is daar geen finansiële 

ondersteuning vir skoolgeldskole aangebied nie.   

Die SOS is uiters bekommerd oor die Departement van Basiese Onderwys (DBO) se voorstel dat Graad 

12 leerders eers in Junie kan terugkeer skool toe en het besluit om Die Wolkskool se regstreekse 

uitsendings vir Graad 12-leerders te verleng tot 15 Mei.  So kan die SOS onderwysers help om te 

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

Wolkskool se aanlynklasse vir Graad 4-12 is ook tot 30 Junie 2020 gratis beskikbaar vir leerders. 



 

 

 

Die SOS sal Maandag, 4 Mei 2020 om 11:00 ŉ aanlyn bespreking fasiliteer om sommige van die vrae 

wat bestaan rondom die terugkeer van leerlinge na skole, aan te spreek. 
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