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Geagte VLR Ouer/Voog en leerder 

VLR AANGELEENTHEDE 

Ons as VLR-voogde wil u elkeen ‘n geseënde en voorspoedige 2021 toewens. 

Laerskool Voorpos is baie bevoorreg om elke jaar baie ywerige leerders op hulle 

leerlingraad te hê. Voorpos streef daarna om leerders op die leerlingraad op te lei, sodat 

hulle op ’n baie professionele manier dienaars in die skool, maar ook in die gemeenskap 

kan wees. Ons doel vir die VLR is nie om slegs pouses en voor skool speelgrond diens te doen 

nie, maar strek baie verder as dit.  

Elke jaar is die verteenwoordigende leerlingraad van die skool verantwoordelik om ’n paar 

spesiale fondsinsamelings te beplan en daarna ook te organiseer. Hierdie geleenthede 

word gefasiliteer deur onderwysers wat as leiervoogde aangewys is. Die fokuspunt by 

hierdie geleenthede wissel van projek tot projek, maar basiese beplanningsmodelle, ook 

bekend aan die VLR lede as BOLKE, word gevolg. Elke VLR lid het verantwoordelikhede en 

die uitvoering van hierdie verantwoordelikhede leer die VLR lede om onder andere stiptelik, 

doelgerig, kreatief, sosiaal, maar ook gedissiplineerd te wees. Tydsbeplanning is ook ’n baie 

belangrike aspek waar leerders gehelp word om op akademiese-, sport-, kulturele- en 

sosiale belangstellings gefokus te wees. 

In die verlede het ons in die begin van elke jaar ‘n braai met al die VLR ouers gehad om die 

jaar se verwagting te deel en ook elkeen te leer ken. Ongelukkig is ons planne hierdie jaar 

bietjie in die wiele gery aangesien daar ‘n lang lys grondwetlike reëls en regulasies is wat 

skole moet volg en dus kon ons hierdie jaar nie so iets laat plaasvind nie. Ons as voogde het 

dit wel goed gedink om ‘n geskrewe dokument aan u te gee om voorlopige datums met u 

te kommunikeer asook ‘n paar belangrike punte te noem. 

Ons gaan deur die loop van die jaar VLR vergaderings hou. Hierdie vergaderings is baie 

belangrik en help die VLR lede om op hoogte te bly. 

Soos u reeds weet streef Laerskool Voorpos daarna om leerders waardes te leer en gebruik 

ons elke Maandag die VLR lede om die res van die skool bloot te stel aan ons waardes. In 

normale omstandighede het ‘n leier die geleentheid gekry om die maand se waarde aan 

die skool voor te lees tydens saalopeninge. Daar gaan ook van die VLR verwag word om 

die res van die skool se leerders - wie in ‘n spesifieke week dalk verjaar geluk te wens met 

hul verjaarsdae. Soos u reeds weet kan ons nog nie op hierdie stadium saalopeninge laat 

plaasvind nie, maar ons wil nog steeds hierdie twee belangrike geleenthede laat plaasvind.   

Om genoemde geleenthede moontlik te kan maak, het ons dit goedgedink dat die leerder 

wie se verantwoordelikheid dit is om die Maandag se waarde of verjaarsdae te lees, ‘n kort 

Kies om die lewe te LEEF 



opname te maak van die waarde/verjaarsdae wat dan weekliks na die ouers gestuur sal 

word. Ons versoek asseblief om die week voor die tyd die opname te kry, sodat ons dit 

solank gereed kan kry vir die Maandag se uitstuur.  

Elke VLR lid is ingedeel by ‘n onderwyser. U kind moet asseblief die voogonderwyser help 

met klein takies asook om leerders te help met sosiale afstand en om in hulle rye te staan. 

Die hoofleiers se ouers sal u in kennis stel rakende elke onderwyser se geskenkie. 

Daar word kwartaaliks ‘n rooster uitgedeel waar u kind gaan diens doen. Ons vra asseblief 

dat u kind stiptelik sal wees vir sy/haar diensplek. Dienstye begin 06:45 voor skool, asook 

gedurende die twee pouses wees. 

U kind sal vroeg in die eerste kwartaal ‘n VLR informele hemp ontvang. Die hemp mag elke 

Woensdag gedra word of op sosiale geleenthede wat dan met hulle gereël sal word. Enige 

kort of lank demin, tekkies en skoolsportkouse kan saam die hemp gedra word. Indien dit 

koud is, moet ‘n skoolbaadjie of trui gedra word. 

Ons het gehoop ons kan hierdie jaar gaan kamp maar weens die pandemie is dit vir ons 

ongelukkig onmoontlik gemaak. Ons wil graag nogsteeds iets saam met die kinders doen 

en daarom sal daar op die 27ste en 28ste Februarie opleiding by die skool wees. Hierdie 

opleiding sal Vrydag vanaf 14:00 – 18:00 en Saterdag 9:00 – 17:00 plaasvind. Beplan 

asseblief vroegtydig u kalender, sodat u kind nie hierdie spesiale geleentheid misloop nie. 

Ons sien vreeslik uit om hierdie jaar hand aan hand saam die toekoms te bou en 

opgewonde te wees oor die positiewe verskil wat leierskap in die gemeenskap laat 

plaasvind. 

Vriendelike Vorie-groete 
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Mnr B Dorfling/Mev N Lugar/Mnr N Hopkins 

VLR VOOGDE 

 

 

 

 

 


