
                                        

Hoërskool Carletonville  

 

Nuusbrief 4 van 2018                  18 Mei 2018 

Geagte ouers, 

1. Eksamenreëlings vir die komende Junie-eksamen 

 

Ons Junie-eksamen neem ‘n aanvang op Maandag 28 Mei 2018 en sal aanhou tot 

die skool sluit op Vrydag 22 Junie 2018. Elke leerling het reeds ‘n eksamenrooster 

ontvang en weet presies watter vakke op watter dae geskryf word.  In verband met 

die eksamen moet u asseblief kennis neem van die volgende: 

 Daar sal daagliks slegs TWEE sessies wees: 

Sessie 1 begin om 7:30 en eindig om 10 / 11:00  Afhangende van die 

lengte van die vraestel.  

Sessie 2 begin om 11:15 en eindig om 13:30 / 14:00  Afhangende van 

die lengte van die vraestel. 

 Omdat die onderwysdepartement jaarliks baie klagtes ontvang van leerlinge 

wat na hul eksamensessie nie huis toe gaan nie, maar in die strate rond 

drentel, het ons geen bloktyd vir die komende eksamen nie. Die skool is egter 

van voorneme om hierdie verbod t.o.v. bloktyd effens anders aan te pak. As u 

die onderstaande afskeursrokie voltooi om aansoek te doen dat u kind 

bloktyd moet kry, sal ons dit wel toestaan. Ouers wat nie aansoek doen nie se 

kinders sal elke dag by die skool bly van 7:30 tot 13:30.  

 Hierdie aansoekbriefie MOET by die voogonderwysers terug wees voor/op 

Vrydag 25 Mei 2018. 

 Leerlinge wat toestemming het, sal slegs nodig hê om op daardie dae en vir 

daardie sessies by die skool aan te meld waarop hulle ‘n eksamenvraestel 

skryf. Leerlinge wat gedurende sessie 2 ‘n vraestel moet skryf, moet alreeds 

11:00 by die skool wees.  As ‘n leerling byvoorbeeld slegs ‘n vraestel in 

sessie 1 skryf, sal hy/sy na die sessie toegelaat word  om 11:00 , huis toe te 

gaan. 

 Vir ouers met vervoerprobleme of ouers wat werk en bekommerd is dat die 

kinders nie by die huis sal leer nie, is u oplossing, deur nie vir bloktyd 

aansoek te doen nie.  Die leerlinge sal dan onder toesig in die klasse leer vir 

die volgende vak. 



 Let daarop dat die skool op Vrydag 22 Junie om 10:30 sluit. Ons kan 

ongelukkig nie leerlinge toelaat om vroeër hulle vraestelle te skryf vir ouers 

wat vroeër na hul vakansiebestemmings wil vertrek nie. 

 As ‘n kind gedurende die eksamen so siek is dat hy/sy nie ‘n vraestel kan 

skryf nie, neem asseblief die kind na ‘n dokter en vra vir ‘n sieknote van die 

dokter. ‘n Doktersbrief waarop staan: Soos aan my meegedeel ………….” Is 

nie vir ons aanvaarbaar nie. Die doktersbrief is die enigste manier waarop ‘n 

afwesige leerling se nul vir ‘n vraestel na ‘n @ verander kan word. 

 Ons vertrou dat die kinders reeds hard leer vir die komende eksamen en u 

ondersteuning en hulp ontvang. Ons wens hulle graag sterkte toe. 

 

2. Winterskool vir die graad 10 – 12 leerlinge 

 

Ons winterskool word vir alle graad 10 - 12-leerlinge gedurende die laaste week 

van die eksamen gehou. Dit is verpligtend vir alle graad 10 - 12’s en elkeen het reeds 

‘n rooster ontvang. Ons versoek u as ouer om asseblief ons hande sterk te maak en 

om te verseker dat u kind elke klas bywoon. Hierdie winterskool is ‘n reuse 

hulpmiddel en een van die redes waarom ons matrieks jaarliks so puik doen ! 

 

3. Algemeen 

 

Baie dankie aan al die ouers wat so getrou ons leerlinge langs die sportvelde 

ondersteun het. Ons kan spog met mooi uitslae en die wintersport seisoen het 

afgesluit op ‘n hoë noot. Ons vertrou dat ons leerlinge en ouers ook ‘n baie 

aangename winter vakansie sal ervaar. Ons sal dan die derde termyn op 17 Julie 

2018 aanpak wanneer die skool weer begin.  

Ouers, ons vra dan ook dat u u skoolfondsverpligtinge ook getrou sal nakom, en 

indien moontlik voor die skool sluit op 22 Junie 2018. 

 

Baie dankie vir u ondersteuning. 

 

Callies groete! 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

      A.G. Meyer (Hoof) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ek erken ontvangs van Nuusbrief  4 van 2018.  

 

 Hiermee doen ek……………………………………………………………….. ouer van  

…………………………………………………………………………….in graad ………… 

 aansoek dat my kind vir die komende Junie-/Julie eksamen  bloktyd kry . Ek sal 

toesien dat hy/sy daagliks betyds by die skool is en by die huis leer. Ek onderneem 

verder dat my kind nie gedurende skoolure op straat of by die winkels sal wees nie. 

  

 

 

 

………………………………………   ………………………… 

   Handtekening van ouer     Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


