
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

Minister kan nie regeer deur verklarings nie 

2020/06/01 

Solidariteit se Skoleondersteuningsentrum (SOS) bevestig dat skole wat voldoen aan al die 

voorgeskrewe maatreëls soos gepubliseer in die Staatskoerant Nr. 43372 op 29 Mei, kan heropen vir 

personeel en leerders. Die Regulasies soos afgekondig in die Staatskoerant geld, en kan nie na 

willekeur deur die minister met media-uitsprake gewysig word nie. Solidariteit het dringend ŉ 

regsmening bekom om skole se reg te bevestig en aan ledeskole beskikbaar gestel.  

Die optrede van die Gauteng se Onderwysdepartement (GDO) om skole wat vandag vir Gr. 7 en Gr. 12 

geopen het en aan alle gesondheidsvereistes voldoen, te dwing om leerders huis toe te stuur, is 

onwettig en strydig met die regulasies. Indien enige skool regsadvies benodig t.o.v. bogenoemde, kan 

hulle ŉ e-pos stuur na melanie@skole.co.za en die SOS sal hulle hiermee bystaan. 

Die stap om Wes-Kaapse skole te heropen toon sterk leierskap deur Debbie Schäfer, minister van 

onderwys is dié provinsie. Die beginsel dat elke skoolbestuurspan en SBL die skool se omstandighede 

en skoolgemeenskap die beste ken, en die reg het om aanpassings te maak soos nodig om hul unieke 

situasie te bestuur, is in die beste belang van leerders en onderwysers. 

Skole word aangemoedig om so gou moontlik kontakklasse te hervat, en indien moontlik ook ŉ opsie vir 

afstandonderrig aan leerders te bied. Sou ŉ leerder siek wees, of in ŉ hoë-risiko kategorie val, kan ouers 

aansoek doen om leerders tuis te hou, sonder om te deregistreer by die skool. Daar sal egter van 

leerders verwag word bewys te lewer dat kurrikulumdoelwitte steeds bereik word, deur assesserings te 

slaag en opdragte betyds by die skool in te dien.  

Valentyn van der Merwe, hoof van innovasie by SOS het bevestig dat Die Wolkskool se gratis aanbod vir 

leerders verleng word tot die einde van 2020. Die Wolkskool se leerplatform bied ondersteuning aan 

skole en onderwysers om kontakonderrig sowel as afstandleer tydens die Covid-19 bedreiging te 

behartig. Die SOS moedig skole aan om nou stelsels in plek te stel om tradisionele kontaklesse te 

verweef met ŉ aanlyn leerbestuurstelsel om onderrig meer interaktief te maak vir leerders. 

Onderwysspesialiste by die SOS het skerp kritiek uitgespreek teen die voorgestelde Hersiene 

Kurrikulum en Assesseringsplan vir 2020, wat Vrydag bekend gemaak is. Celeste Labuschagne, 

onderwysspesialis by die SOS se Wolkskool, sê dat die hersiene kurrikulum vol foute is en dat die 

aanpassings nie noodwendig gaan help om verlore tyd in te haal nie. “Vakke soos Gr. 12 Fisiese 

Wetenskap se inhoud is nie verminder nie, maar die tyd wat aan temas spandeer kan word, is bloot 

verkort. Dit gaan geweldige druk op onderwysers en leerders plaas, veral in skole waar geen onderrig 

tydens die inperkingstydperk plaasgevind het nie. Die aangepaste rekordeksamen behoort wel van die 

druk te verlig.” 

Die SOS is bekommerd dat noodsaaklike boustene vir verdere leer in 2021, gaan ontbreek. Dit sal die 

reeds oorvol kurrikulum volgende jaar onder nog meer druk plaas. 
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Die SOS is ’n inisiatief van Solidariteit en is gerig op die versterking van Afrikaanse onderwys. Die SOS 

se Wolkskool bied ŉ volledige aanlyn kurrikulum vir leerders van Graad 1 - 12, en elf verskillende 

vakverenigings bied professionele ondersteuning aan onderwysers.  
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