
 

 

 
 
 
 
 

11 February 2016 
Geagte Ouers/Voogde 
 
Welkom terug by die skool na ’n welverdiende vakansie. ’n Baie spesiale en warm verwelkoming 
aan al ons nuwe leerders en ouers. Ons vertrou dat u en u kind vinnig u voete sal vind en 
gemaklik by ons skool sal wees. Ons leerdergetalle het hierdie jaar tot 1 460 toegeneem. 
 
Personeel 
Die begin van ons nuwe akademiese jaar was buitengewoon besig en suksesvol. As gevolg van 
die deurlopende groei wat ons ervaar het en ’n paar personeellede wat ons verlede jaar verlaat 
het, het ons 15 hoogs gekwalifiseerde personeellede aangestel, wat ons getal werknemers tot 147 
verhoog het. ’n Hartlike welkom aan hulle ook. 
 
Graad 12 – 2015-uitslae 
Ons het ’n baie geslaagde 2015 gehad. Ons is baie trots op ons graad 12-klas van 2015, wat ’n 
100%-slaagsyfer behaal het, en ons 43 leerders wat 54 vakonderskeidings behaal het. Dit gee 
aan hulle ’n gemiddelde van 1,3 onderskeidings per kandidaat. Die groep se gemiddelde was 
63,8%. Sewentig persent van ons graad 12-leerders het universiteitsvrystelling behaal, en al ons 
matrikulante het vir verdere tersiêre studies gekwalifiseer. Dane Albrecht was ons toppresteerder, 
met 6 A’s en 1 B, en ’n gemiddelde van 83,7%. 
 
Trots Curro Serengeti 
Ons is baie trots op die twee toekennings wat die skool by die Jaarlikse Curro Toekennings-
funksie ontvang het. 
Ons het ontvang: 

 Die toekenning vir die Curro-skool wat die meeste in die IEB-eksamen verbeter het; en 

 Die toekenning vir die grootste styging in die BG-slaagsyfer in die IEB-eksamen. 
 
Veels geluk aan al ons 2015-matrikulante en -opvoeders. 
 
Ons is opgewonde oor wat 2016 inhou, en ek is oortuig dat ons gereed is vir die uitdagings wat 
ons voorsien. Ons doel is om ’n skool van keuse in ons omgewing te word, en ek glo dat ons 
vinnig ’n posisionele persepsie van ons skool in ons onmiddellike gemeenskap vestig. 
 
Ek wil u as ouer/voog versoek om by skoolaktiwiteite betrokke te raak. Ons het gelukkige leerders 
in ons skool – lojaal en trots. Ons het gemotiveerde personeel wat entoesiasties en opgewonde is 
om die uitdagings aan te pak wat voorlê. Ek moedig die ouers aan om aktief betrokke te raak by 
die skool en die skool deur die verskillende stadiums van ontwikkeling te ondersteun. Ek versoek 
so veel ouers as moontlik om by PACSA (ouervereniging van Curro Serengeti) aan te sluit. Hierdie 
dames en here het die afgelope jare fantastiese werk verrig en die skool geweldig ondersteun in 
sy pogings om te groei en homself te vestig as ’n krag waarmee rekening gehou moet word in die 
onderwyskringe in ons gemeenskap. Kontak asseblief ons bemarker, mev. Edwards, by 
Hannelie.E@curroholdings.co.za indien u belangstel om aan te sluit of indien u verdere inligting 
verlang. 
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Aan al ons nuwe ouers/voogde, en ter opsomming vir al ons bestaande ouers/voogde, hiermee ’n 
kort oorsig van ons 2015-hoogtepunte: 
 
Kapitaalontwikkeling 

 Curro Castle – ’n omvattende voorskoolse eenheid wat tot 19 klasse kan akkommodeer. Al 
ons voorskoolse leerders en personeel is in die nuwe gerief hervestig. 

 Drie nuwe sportvelde langs die huidige hoërskoolgebou op die Serengeti-landgoed.  Dit 
het ons in staat gestel om ons sport verder te ontwikkel. Ons verskaf aan ons laer- en 
hoërskoolleerders en sportafrigters gelyktydige toegang tot velde vir rugby, sokker, hokkie, 
ens. sonder enige moontlike botsings in programme of geriewe.  

 ’n Opgegradeerde afsonderlike speelterrein wat ons graad R-leerders tydens speeltye 
gebruik. Hierdie speelterrein, wat agter die kleinste van die twee skoolsale geleë is, word 
ook deur ons nasorgleerders gebruik. 

 Opgradering van die ingang vanaf die landgoed-kant van die skool, met plaveisel en 
heinings. 

 Plaveisel vir die gebied tussen die laerskoolgebou en die hokkie-AstroTurf. 

 ’n AstroTurf-hokkieveld wat ons in ’n posisie plaas om in die toekoms ’n baie 
mededingende hokkieskool te word. 

 Opgradering van ons rekenaarlaboratorium in die hoërskool. 

 Installering van eksterne beligting by die skool. Ons kan nou saans funksies by die skool 
hou, met genoeg beligting in en om die skool. 

 Installering van bykomende sekuriteitskameras op strategiese plekke by die skool om 
met die veiligheid en sekuriteit van almal op die perseel te help. 

 
Curro het hulleself verbind om ons geriewe in die toekoms verder uit te brei. Ons geriewe sal 
ongeëwenaar wees in ons omgewing, en dit – tesame met ons grondslag van uitnemendheid – sal 
ongetwyfeld die proses fasiliteer vir ons skool om ’n skool van keuse in ons omgewing te word. 
 
Sport 
Op die sportfront het ons werklike verbetering in al ons sportkodes getoon. 
Laerskool: 

 Een van ons onder 13-seuns het vir die Oos-Gautengse Laerskole-sokkerspan gespeel. 

 Ons onder 13-rugbyspan het in die eindrondte van hulle liga gespeel. 

 Ons laerskool se gholfspan het die Ernie Els-uinodigingstoernooi vir laerskole in Kempton 
Park gewen en gekwalifiseer vir die nasionale eindstryd, waar hulle sewende geëindig het. 
Hulle het ook hulle laerskoolgholfliga gewen. 

 Ons laerskool het hulle inter-laerskoolatletiek verlede week gewen en het gekwalifiseer om 
in 2017 na die B-liga op te skuif. 

 
Hoërskool  

 Ons senior seunshokkiespan het in die uitspeelrondtes vir hulle liga gespeel. 

 Die onder 14-dogtersnetbalspanne het in die uitspeelrondtes in hulle liga gespeel, en die A-
span het die eindrondte gehaal. 

 Ons onder 17-rugbyspan het die Valke-eindwedstryd vir klein skole gewen. 

 Ons onder 15-seunskrieketspan het hulle liga gewen. 

 Ons onder 15-dogtersokkerspan het hulle liga gewen. 

 Ons seunstennisspan het die Oos-Gautengse Skole se C-liga gewen. 

 Een van ons onder 18-hokkieseuns het vir die Oostelikes se provinsiale span gespeel. 

 Twee van ons sagtebaldogters het vir die Oostelikes se provinsiale spanne gespeel. 

 Een van ons seuns het vir die nasionale onder 17-bofbalspan gespeel. 
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Sommige van ons leerders het aan die nasionale Curro-netbal, -rugby en -hokkietoernooie 
deelgeneem. Al ons verteenwoordigers by die nasionale wedstryde het ons werklik trots gemaak 
en het ’n belangrike rol in die sukses van hulle streekspanne gespeel. Een van ons netbaldogters 
en een van ons hokkieseuns is vir die nasionale Curro-spanne gekies. 
 
Kultuur 
Ons kulturele aktiwiteite groei steeds “drama-ties”: 

 Ons grondslagfaseleerders het ’n baie geslaagde revue, “Under the Sea”, aangebied. 
Hierdie revue het beslis die dak laat lig! Ons revue-kompetisiegroep het aan die nasionale 
kompetisie by die Vodadome deelgeneem en derde geëindig. 

 Ons het ’n baie geslaagde Kulturele Aand aangebied, en ons dramagroepe het aan feeste 
deelgeneem en ’n paar toptoekennings verwerf. 

 Ons is ook uiters trots op ons eisteddfodprestasies. Ons skool het weggestap met verskeie 
trofee’s, top Prestige-toekennings sowel as vele sertifikate.   

  

 Sommige van ons hoërskoolleerders het aan die Curro Cuesta deelgeneem, en ons het 
tweede in die Drama-afdeling geëindig. Die laerskool sal ook hierdie jaar aan die Curro 
Cuesta deelneem. 

 
Ons doelwitte vir 2016 is om ten opsigte van akademie, sport en kultuur te verbeter ten einde ons 
skool te ontwikkel tot ’n sterk posisie waar ons met die beste in die omgewing kan meeding. Dit is 
’n grondslag waarop ons in 2016 en in die toekoms sal voortbou. 
 
In 2015 was die gestandaardiseerde assesseringsresultate vir die skool net so indrukwekkend, en 
ontleding het getoon dat ons standaarde goed met dié van ander Curro-skole en ander skole 
betrokke by die proses vergelyk. Ons is trots op die gehalte van die werk wat tans by die skool 
gedoen word, en ons fokus is op gehalte en standaarde. 
 
Kurrikuluminligting 
 
21ste-eeuse vaardighede en Building Learning Power (BLP): 
Die hele onderwyswêreld doen navorsing oor en implementeer nuwe onderrigstrategieë en -
metodologie om te verseker die formele onderwysstelsels ontwikkel die vaardighede van ons 
leerders wat hulle die beste kans sal gee om te floreer in die snelveranderende, inligtinggedrewe 
wêreld waarin ons woon.  Spesifieke vaardighede is geïdentifiseer as noodsaaklik as ons wil hê 
dat ons huidige leerders vir tersiêre studies, die wêreld-van-werk en die lewe oor die algemeen 
gereed moet wees. Hierdie vaardighede word opgesom as: 

 3R’e – Lees, skryf en reken (Reading, Writing and Arithmetic). 

 4C’s – Kommunikasie, samewerking, kritiese denke en probleemoplossing, en kreatiwiteit 
en innovering (Communication, Collaboration, Critical thinking and problem-solving, and 
Creativity and innovation). 

 2M’s – Metakognisie (dink oor jou denke) en motivering (Meta-cognition (thinking about 
your thinking) and Motivation). 

 
Curro se tabletstrategie stel ons in staat om in die voetspore van wêreldleiers op die gebied te 
volg, aangesien tablettegnologie ’n geweldige strek moontlikhede blootlê om die wêreldwye 
tendense sowel as internasionale beste praktyk in te sluit. 
 
Om te verseker dat hierdie vaardighede by ons Curro-leerders ontwikkel, word ons opvoeders 
deurlopend opgelei en woon verskillende werkswinkels by wat deur die CSOU (Curro Sentrum vir 
Opvoedkundige Uitnemendheid) aangebied word om die kurrikulum te ontwikkel en uit te voer. 
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Die CSOU doen meer vir opvoederontwikkeling en -opleiding as enige ander onderwysinstelling in 
die land op die oomblik. Dit hou ons opvoeders op hoogte van die jongste verwikkelinge en 
moderne benaderings, en maak seker dat ons gereed is om ons leerders op die hoogste 
moontlike vlakke te onderrig. Ons maak dus seker dat elke leerder wat matriek geslaag het, kan 
aanpas by en die eise van tersiêre onderwys en die samelewing in ons land doeltreffend kan 
hanteer. Ons opvoeders word op ’n gereelde grondslag opgelei en word blootgestel aan die eise 
van analitiese onderwys wanneer hulle IEB-klustervergaderings, gebruikergroepkonferensies en 
vakgebaseerde IEB-opleiding bywoon. Ons leerders wat die IEB-eksamens skryf en ons 
vennootskap vir opvoederontwikkeling met die CSOU is beslis ’n resep vir sukses.  
 
Ouers/voogde, leerders en personeel – saam sal ons 2016 ’n wonderlike jaar maak. Onthou: “Een 
skool, een stem”. Ek vertrou u sal ’n fantastiese jaar hê. 
 
 
Onderwysgroete 
 

 
 
Mnr Johann du Toit 
Uitvoerende Hoof 
 
 
 
 
 
 


