
Hoërskool Montagu 
Nuusbrief 1 van 2022 

Uit die kantoor: 

Dit is vir my aangenaam 
om u terug te verwelkom 
na die skoolvakansie.  Ek 
glo dit was ‘n tyd waarin 
ouer / voog en kind na die 
besige 2021 mekaar weer 
in die oë kon kyk en fami-
liebande kon verstewig. 

 

‘n Spesiale woord van ver-
welkoming aan al ons 
nuwe ouers en leerders in 
Montieland.  Ons vertrou 
dat u verbintenis met ons 
skool aangenaam sal wees 
vir u as ouer / voog en vir 
ons leerders ‘n plek van 
ongelooflike ontwikkeling.  
Baie hartlik welkom! 

Covid is nog met ons! Wees 
asb. veilig!!! 

JAARLEUSE 2022: ID: Ingesteldheid en Dissipline 

H/S MONTAGU POSBUS 85 MONTAGU 6720 TEL: 023-6141390 FAKS: 086 5447251 EPOS: 
mhsadmin@barvallei.co.za WEB: www.hsmontagu.co.za 

Geagte Ouers/Voogde, Leerders en Ondersteuners 

Die nuwe jaar is volstoom aan die gang.  Graag bring ek die 

volgende onder u aandag:  

Akademie 

Matriekuitslae 2021: Ons graad 12-klas van 2021 het baie 

goeie rekenskap van hulself gegee. ’n Puik agt leerders slaag 

met onderskeidings.  

Ons agt A-kandidate is soos volg:  

 Ankia Ellis  (7 Onderskeidings)    89% 

 Mechyla Schoeman (6 Onderskeidings)  87% 

 John Wright  (6 Onderskeidings)   86% 
 Wendy Visser       84% 
 Dirk-Louw van der Westhuizen    83% 
Cobus Nel       83% 
Zindi van Zyl       81% 
Tanika Crafford      80% 
 
Ons is voowaar baie trots op ons Matriekklas van 

2021! Hulle behaal ook die uitsonderlike prestasie 
van ‘n 100% slaagsyfer. Wat die uitslae verder be-
sonders maak, is die feit dat 81% van die matrieks 
toelating tot verdere onderwys en opleiding behaal. 

 
Veels geluk aan die Matriekklas van 2021! Julle is 

waardige Monties. Alle eer aan onse Vader. 
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 MONTIES KLEURBYEENKOMS 2022: 

Na twee jaar van uitsien, was die byeenkoms gelaai met energie. 

Baie geluk aan die Rooi en die Groen spanleiers met jul puik  werk vooraf:  beplanning, harde 

werk en inisiatief. 

Ten spyte van die min oefening word 3 rekords verbeter: 

Ronaldo Koker breek die 2013-rekord in die  110m Hekkies.  

Stefanie Burger breek ‘n 2014-rekord in die Gewigstoot met amper 2 meter!! 

Elissa Conradie breek die 10 jaar oue Spiesgooirekord. 

Duwaine Eyberg teken die meeste punte vir sy span aan (49 punte) en Elissa Conradie  die 

meeste punte vir haar span (59 punte). Dit maak hulle die mees veelsydigste atlete van die 

dag. 

Die Victor- en Victrix Ludorum word toegeken aan die atlete met die beste 4 prestasies van 

die byeenkoms.  

Die Senior seun is Ronaldo Koker.  Die junior Victor Ludorum is Duwaine Eyberg. 

Die Victrix Ludorum is Stefanie Burger en die Junior dogter is Elissa Conradie. 

Die prestasie wat die meeste punte op die ASA-tabel behaal het, is Stefanie Burger se gewig-

stoot-item. 

Phillip Olivier stap weg met ‘n heerlike kontantprys, nadat hy deurlopend die atleet was met 

die beste ingesteldheid. 

Aan die einde wen die Rooispan die pawiljoenbeker oortuigend met ‘n baie oorspronklike 

optrede van die dirigente en puik samewerking op die pawiljoen. 

Maar die gesogte trofee gaan aan die wenspan van die byeenkoms: die groenspan doen dit  

weer.  Baie geluk met jul groot poging en puik prestasies. 

Die organiseerders is  baie dankbaar vir die ouers en oudleerders wat as beamptes opgetree 

het. Die leerders wat hul dienste kom aanbied het as hulp-beamptes was almal sterre.  Baie 

dankie vir elkeen wat help meet, skuif, ronddra, aangee en vashou het – tot aan die einde van 

die warm dag! 
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Tennis: Saterdag, 25 Januarie, het die 1ste tennis span vroeg vertrek om aan die 
Arende Afslaan toernooi deel te neem in die Strand. Hulle speel teen Somerset 
College, Bellville en Strand Hoërskool en eindig in die 2de plek. Daarna het almal 
vinnig in die see geswem en die lang pad huis toe aangedurf. Ons sien uit na ‘n 
baie belowende tennisseisoen. 
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Toelating: Leerders 2022 
 

Toelating van nuwe leerders vir 2022 open op 14 Maart 2022 en sluit op 14 April 2022. 
Dit is belangrik om daarop te let dat daar slegs ’n beperkte aantal plekke beskikbaar is 
in elke graad.  

Volledige aansoeke wat tydens die eerste rondte ontvang word en waarvan die vor-
deringsverslag aandui dat die aansoeker oor die potensiaal beskik om te vorder én die 
ouderdom binne die grense vir die betrokke graad is, geniet voorkeur.  

Indien u bewus is van graad 7 leerders wat vir 2023 in graad 8 wil aansoek doen by 
hierdié skool, moet u hulle asseblief aanmoedig om dit betyds te doen. Plekke is 
beperk! 

Valentynsdag : Februarie is die maand van liefde. Op 14 Februarie 2022 is ons 

Valentynsdag. Ons gee aan ons leerders die geleentheid om rooi of pienk aan te 

trek en die dag spesiaal te maak met naasteliefde en omgee in ‘n mede-Montie se 

lewe. 
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CSV volstoom aan 

die gang:  
Daar het 56 leerders 
aan die CSV opleiding 
deelgeneem. Die 
leerders het dit 
verskriklik geniet. Vir 
die eerste keer in 
byna drie jaar kon 
hulle weer sing tydens 
CSV.  
 

Tydens die opleiding 
is die volgende CSV 
bestuur gekies: 
 

Voorsitter: Jaydre 
Klaasse 

Onder voorsitter: 
Caleb Du Toit 

Gr.11 verteenwoordi-
ger: Ann-Lumey Pie-
terse 

Gr.12 verteenwoordi-
ger: Nicole Baadjies 
 

Aangeheg is 'n foto 
van die bestuur. 
 

Leerdergetalle: 

 
Ons leerdertal vir 
2022 is konstant.  
 
Die getalle in die 
onderskeie grade is as 
volg: 
 
Graad 12 - 104 
Graad 11 – 107  
Graad 10 - 122 
Graad 09 - 97  
Graad 08 - 98   
Totaal: 528 

Junior VRL: Graad 8  

Baie geluk aan die volgende graad 8 VRL-lede wat ver-

kies is: Jacobus Beukes, Sergio Burger, Elissa Conradie, 

Janae le Roux, Emma Olivier en Ruby-Rose O’Shea.  

Ons is baie trots op julle. Mag dit vir julle ‘n wonderlike 

ervaring wees! 

 

Krieket: 1ste span vs Bonnievale 27/1/2022. 
 
Bonnievale wen die loot en stuur Montagu in om 
eerste te kolf. Montagu teken 167 vir 6 in 20 beurte 
aan. Willem Nel teken 56 en JR Eyberg 52 lopies aan. 
 
Bonnievale word almal uitgeboul vir 42 lopies. 
~JR Eyberg 3 vir 10 in 3 beurte 
~ Junaid Baadjies 3 vir 6 in 2 beurte 
~Ronaldo Koker 3 vir 5 in 2 beurte 
 
Montagu wen die wedstryd met 123 lopies. Die span 
wil net vir Mnr. Collin Conradie (ROSELANDIA) baie 
dankie sê vir die borg van ons nuwe kriekethempies. 
 
 

 

 

 

CSV Bestuur: 2022 



 Skoolgelde: 

Die skool is ‘n Kwintiel 4, artikel 21, skoolgeld beta-

lende skool, daarom is die betaling van skoolgelde 

noodsaaklik en volgens wetgewing verpligtend. Die 

skool se finansies word bestuur volgens ‘n 

goedgekeurde begroting en die finansiële posisie van 

die skool is gesond, daarom kan die skool ‘n volledige 

opvoedkundige program aan die leerders bied.  

Namens die Beheerliggaam wil ek die volgende 

reëlings aan u deurgee:  

Daar bestaan geen departementele subsidies vir skool-

gelde nie. Ouerhuise kon op die toepaslike 

aansoekvorm aansoek doen om gedeeltelike 

vrystelling van skoolgelde. Ouers bly verantwoordelik 

vir die volle skoolgelde, totdat ‘n volledig voltooide 

aansoekvorm by die skool ingehandig is. 

Maandelikse paaiemente is betaalbaar vanaf Januarie 

tot November 2022. Vanaf die einde van Februarie 

word daar maandeliks ‘n skoolfondsrekening uitge-

stuur. Die bedrag verskuldig vir die volle jaar sal op 

die rekening verskyn, asook die uitstaande bedrag wat 

onmiddellik betaalbaar is. 

Alle skoolgelde word by die sekretaresse inbetaal.  

Alle navrae in verband met skoolgeldrekeninge word 

deur mev. Liezl Lewis hanteer (Maandae tot Vrydae 

07:30-14:00). 

Gedragskode 
(Skoolreëls) vir 

Leerders 

Die gedragskode vir 

2022 is aan die begin 

van die jaar met elke 

leerder in die skool 

behandel en elkeen het 

'n afskrif daarvan 

ontvang. Daar word van 

die onderwyspersoneel 

en leerlingleiers verwag 

om die gedragskode toe 

te pas en afwykings 

dadelik aan te spreek. 

Oor die algemeen kom 

die groter meerderheid 

van ons leerders die ge-

dragskode nougeset na.  

Ongelukkig is daar altyd 

leerders wat sukkel om 

binne 'n stelsel te werk 

om instruksies of voor-

skrifte na te kom. Ek wil 

'n beroep op ouers doen 

om toe te sien dat hulle 

kinders se skool- en 

sportdrag te alle tye 

korrek is en dat dit 

duidelik gemerk is. 

Kledingstukke wat verlê 

word se eienaars kan 

meestal nie opgespoor 

word nie en gaar dan by 

die sekretaresse op.  Ons 

verwag dat ons leerders 

daagliks reg geklee en 

gehoorsaam is aan die 

riglyne, soos vervat in 

die gedragskode van die 

skool. 
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Motivering vir 2022 

 

Wees ‘n kampioen 
Montie!! 

 

“What does it take to be a 
champion? Desire, 

dedication, determination, 
concentration and the will to 

be successful!” 

 

Mag 2022 vir jou ‘n 
kampioenjaar in Hoërskool 

Montagu wees. 

“Droom drome en doen 
altyd die regte ding” 

 

My boodskap aan jou: 

Hou vas aan dit wat jy 
weet reg is, glo in 

jouself en jou 
vermoëns, vertrou 

jouself, droom 
drome, stel 
realistiese 

mikpunte, bly 
gefokus en 

gemotiveerd, maak 
die beste van elke 
geleentheid en leef 

die lewe elke 
oomblik voluit! Jy is 
hier om ‘n verskil te 

maak! 

 

PERSONEEL 

Ons is dankbaar om die jaar met ‘n voltallige personeel te 

begin. Een nuwe personeellid het by ons aangesluit. Mnr. 

Benadie (die nuwe Skoolhoof) het voluit ingeval en is 

verantwoordelik vir die aanbied van gr. 12 Toerisme.  Hy 

sien uit na  ‘n lang en gelukkige verbintenis met Hoërskool 

Montagu. 

Ons is bevoorreg om goed opgeleide onderwysers met harte  

van goud vir die onderwys en ons leerders in diens te hê.   

Mag 2022 vir almal betrokke by Hoërskool Montagu baie 

voorspoedig en geseënd  wees!  

Belangrike datums : Februarie / Maart 2022 

 14 Feb: Valentynsdag / “Sivvie dag”  

 15-18:  Kultuurweek 

 16:  Jnr. VRL leesdag 

 18:  Valentynsdans  

 21:   Interskole Gholf 

 22:  Interskole O/15 Krieket (tuis) 

 23:  Mekka kultuuraand / Interskole Tennis (t)  

 24:  Interskole Krieket O/19 (w) en Dogters (t) 

 25-26: Boland Atletiek Paarl 

 25:  Steakete OSK—Gholfklub 

 26:  Gholfdag OSK 

 03 Mrt: Mini-eksamen begin   

 04-05: Wes-Kaap Atletiek 

 11:  Mini-eksamen eindig 

 14: Toelatings vir 2022 open 

 16: Opedag gr. 7: Leerders 16:00; Ouers 19:00 

 18: 1ste Netbaltoer / CSV: Wêreldbiddag  

 19: Sportdag Piketberg (weg) 

 21: Menseregtedag 

 25: Skool sluit / 1ste Rugbytoer (Oakdale), 

  O/15 Rugby (Caledon) en Hokkietoer 

  (Ceres) 

                     MONTIE GROETE.           

SKOOLHOOF:  MNR. JOHAN BENADIE 6 

Waarde vir Februarie: 

Hoërskool Montagu is ‘n waardegedrewe 

skool wat elke maand fokus op ‘n        

spesifieke waarde. Ons waarde vir     

Februarie is integriteit. Integriteit is 

meer as om altyd die waarheid te praat. 

Dit is om te doen dit wat jy sê jy gaan 

doen... 


