
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

Onderwys verder geknou met skole wat weer sluit 

2020/07/23 

President Cyril Ramaphosa se aankondiging dat skole landswyd weer sluit, volg na ’n intense debat oor 

die wysheid hiervan tussen rolspelers vandeesweek. Onderwysvakbonde het Angie Motshekga, Minister 

van Basiese Onderwys, versoek om skole te sluit tot die kruin van die Covid-19-pandemie verby is. 

Pleidooie dat dit nie gedoen moet word nie en dat dit die reeds wankelrige onderwysstelsel ‘n verdere 

knou sou toedien, is ondersteun vanuit verskeie oorde en is gerugsteun deur wetenskaplike bewyse. 

SADOU blyk egter stewig aan die stuur van onderwys in SA te wees. 

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) ondersteun steeds die verantwoordelike en veilige 

voortsetting van onderwys. Baie skole en onderwysers het sedert die begin van die inperkings skouer 

aan die wiel gesit en het die onbekende uitdagings met groot sukses te bowe gekom. Hierdie 

onderwysers verdien sekerlik ‘n blaaskans. Dit is egter nie die geval in alle skole en vir alle onderwysers 

nie. Sommige leerders het sedert die aanvang van die inperkings nog weinig, indien enige, onderrig 

ontvang. Dissiplinêre stappe behoort geneem te word teen disfunksionele skole waar daar steeds nie 

onderrig plaasvind en waar veiligheidsprotokol nie nagekom word nie.  

Melanie Buys, hoof van Ontwikkeling aan die SOS, sê dat die SOS die nuwe Covid-19 direktiewe sal 

bestudeer om vas te stel of openbare skole steeds die reg het om gouer vir meer grade te heropen, 

indien hulle gereed is om dit veilig te doen, soos tans die geval is. 

Die gebruik van tegnologie om leerders te ondersteun, het nuwe moontlikhede vir onderwys ontsluit en 

leerders aan skole wat tegnologie doeltreffend kon inspan, het bygebly by die kurrikulum. Volgehoue 

ondersteuning aan leerders deur platforms soos Die Wolkskool en aanlyn klasse vir matrieks, gee aan 

ouers en leerders die gemoedsrus dat die akademiese jaar suksesvol voltooi kan word.  

Die SOS beplan om gestandaardiseerde eksamens aan skole te bied, om geloofwaardige en 

vergelykbare bevorderingstrategië vir die 2020 skooljaar moontlik te maak.  

 

 

 

 

Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) is gerig op die versterking van Afrikaanse onderwys. Die 

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

verskillende vakverenigings bied professionele ondersteuning aan onderwysers.  
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