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FAKKEL-FLITSE
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Weeklikse nuusflitse vir n ingeligte Framesby-familie!‘ -

SUNRIDGE VILLAGE
HIERDIE WEEK SE FAKKEL-FLITSE WORD MET TROTS GEBORG DEUR:

DAGBOEK DIE DATUM

OPEAAND 2022

ONS NEEM AFSKEID:
Hierdie jaar neem ons afskeid van vier personeellede. Meneer Rauch, juffrou Jordaan en mevrou 
Moolman tree hierdie jaar af, terwyl juffrou Smit ook klaar maak. Dit laat ‘n groot leemte in ons harte 
en ons wil elkeen vir hul bydrae bedank. Mnr. Rauch het al vir 41 jaar diep spore by die skool 
getrap en juffrou Jordaan vir 31. Mevrou Moolman is al vir 25 jaar by Hoërskool Framesby betrokke 
en juffrou Smit vir 13 jaar. 
Ons wens almal die welverdiende rus toe en mag julle jul aftrede terdeë geniet.

PUIK UITSLAE VIR 2021!
FRAMESBY SPOG MET 97,5% SLAAGSYFER.

FRAMESBY AKADEMIE KOOK

GELUK AAN ELKE LEERDER MET HUL PRAGTIGE UITSLAE!

22 FEBRUARIE 2022

Graad 8   232 uit 245 slaag  Slaagpersentasie van 94,69%
Graad 9   218 uit 220 slaag   Slaagpersentasie van 99,10%
Graad 10  202 uit 206 slaag  Slaagpersentasie van 98,05%
Graad 11   185 uit 187 slaag     Slaagpersentasie van 98,93%



TOP 20Akademiese

AKADEMIESE TOP 20
Baie geluk aan die volgende leerders wat pragtig presteer het om die top 20-klasposisie in elke graad te behaal:



ETHAN 
TERBLANCHE 81%

LEANDER 
TERBLANCHE 92%

CHRISTELLE 
STANDER 80%

CASEY-LEE SMITH 
81%

JANI SLABBERT 
85%

MIKAYLA SCHOULTZ 
87%

GRAAD 8

EVAN CLAASSEN 
91%

ESMARI DU PLESSIS 
92%

MIEKE KOEN
90%

ZANE LIEBENBERG
83%

TOBIE FOURIE
92%

ANKE ROSSOUW
93%

JACO KILIAN
85%

ELZÉ ODENDAAL
89%

ANRI DE BEER
90%

ANÉ RETIEF
91%

KATIE HORNE
89%

MIEKE JAMNECK
80%

KAYDEN MYBURGH 
87%

RYAN LOUW 
88%

ZANTÉ DEKKER 
83%

CHRISTO PRINSLOO 
84%

MERISKA BOUWER 
88%

ZANÉ JUBBER 
84%

ELNÉ BURGER 
82%

MARKO DELPORT 
85%

MIA HARMSE
 82%

PIETER ELS 
86%

DIVAN KOEN
86%

MILAYKA FOURIE 
88%

LUCOUW 
OOSTHUIZEN 80%

ALEXIA MEIRING 
87%

NICOLE BOTHA 
84%

ILANI GREEF
83%

Die volgende leerders spog met ‘n A-gemiddeld (alle vakke in ag geneem).

45 A-KANDIDATE!

TALUSCHKA 
BOSHOFF 82%

BEA-NÉ SCHOEMAN
82%



MILAN TERBLANCHE 
81%

GRAAD 8
Die volgende leerders spog met ‘n A-gemiddeld (alle vakke in ag geneem).

45 A-KANDIDATE!

KEISHA-LILLY VAN 
NIEKERK 83%

ALOUISE VOSLOO 
92%

BASTIAN VAN 
HEERDEN 80%

REZE VAN ROOYEN 
85%

HAYLEY VAN 
JAARSVELD 82%

KAITLYN VAN 
JAARSVELD 89%

ZADÉ VLOK 
83%

DEWAN WESSELS 
87%



ZANDER WESTRAADT
82%

ZANIE VLOK
 90%

KARLIEN VERWEY
80%

SERITA VENTER
90%

LACHÉ VENTER
87%

MILLA VD MERWE 
88%

MARIE-LOUISE 
STRYDOM 89%

CHLOE STEYN
81%

RYAN ROUSSEAU
87%

BRENDEN-SHAUN 
ROODT 82%

TIAAN PEENS
 86%

LARA NELL 
93%

JASON NELL
90%

GRAAD 9

MELANDRE 
ACKERMANN 90%

NIANKE 
BEZUIDENHOUT 93%

ANRI BOTHA
93%

CHANTÉ KOTZÉ
92%

XANDER MYBURGH 
90%

CARIKE MARAIS
92%

NICOLE CLASSEN
90%

AMARI GOUWS
87%

ETHAN GUNN
80%

ASHLYNN MORAN 
82%

ROCHÉ KAPP
 83%

CHANTÉ GERBER 
83%

MICKAYLA KLUE
81%

KARLé DU PREEZ 
87%

37 A-KANDIDATE!
Die volgende leerders spog met ‘n A-gemiddeld (alle vakke in ag geneem).

ANE HUMAN
83%

EWALD HOWARD
80%

KARLA FERREIRA
81%

DANELL BOTHA
80%

CURE BARRINGTON
81%

DANELISE BLOEMHOFF
80%

ROCHE KLEINHANS
82%

SIMONE LOUW 81% TWANE MARX 82%



JUAN WHITTLE
86%

DUSTON VERMAAK 
85%

ADRIAAN VAN WYK
80%

DÉWAN VENTER
 82%

CHRISTEL VAN 
RENSBURG 85%

ELANCA VAN 
JAARSVELD 90%

CHANéLLE STEYN
89%

MILLA OTTO
91%

HEILA OOSTHUIZEN 
94%

MARLI KRUGER
 82%

ILZE HATTINGH
 84%

JUSTIN 
GELDENHUYS 85%

CHANTÉ
 GELDENHUYS 84%

DANIELLE DU PREEZ
81%

ANIKA DE RIDDER 
85%

WIEHAHN DE LANGE 
80%

DIVAN BESTER
 80%

20 A-KANDIDATE!

QUINÉ ZEELIE
93%

GRAAD 9

37 A-KANDIDATE!
Die volgende leerders spog met ‘n A-gemiddeld (alle vakke in ag geneem).

KRISTIEN VAN 
SCHALKWYK 85%

HERMAN FOURIE
86%

MADELEIN VENTER  
80%

GRAAD 10
Die volgende leerders spog met ‘n A-gemiddeld (alle vakke in ag geneem).



TIAAN NORTJE
 88%

ANKE SCHEFFER
88%

MARNO SHARP
81%

ELMIEN HARTSLIEF 
84%

MELISSA LE GRANGE
84%

THRISCKA 
STAPELBERG 89%

NICOLA FERREIRA 
85%

TRISTAN KOEN
85%

CARI VAN 
NIEUWENHUIZEN 81%

RUBEN VAN WYK
81%

ANZELLE BOTHA
 84%

SHANI NIEKERK
 82%

GERHARD VENTER
84%

MONIQUE VENTER
 83%

LIANÉ VLOK
82%

JOSIE-LEE 
STRAUSS 82%

ALEX JAMNECK
83%

17 A-KANDIDATE!

GRAAD 11
Die volgende leerders spog met ‘n A-gemiddeld (alle vakke in ag geneem).



Leane Myburgh het Saterdag, 4 
Desember aan ‘n model-kompetisie 
genaamd Santas Little Helpers in 
Despatch deelgeneem. Sy het ’n derde 
plek  in haar ouderdomsgroep (13-15) 
jaar behaal. 

MATRIEKSKENKINGLEANE BEHAAL DERDE PLEK

Die matriekklas van 2021 het hul skoolskoene vir 
Merryvale Special School geskenk. Dankie vir die 
mooi gebaar, matrieks!

Hanniska van Vuuren het van 3-7 Oktober 2021 aan die Telkom Netball Challenge in Waterkloof, Pretoria 
deelgeneem. Dit sluit sewentig provinsiale o/17-, 0/18- en o/19-spanne van regoor die land in. Sy was 
gekies as kaptein van die Oos-Kaap span wat vyfde geëindig het in die 0/18-afdeling van die toernooi. 
Uit 700+ spelers wat aan die toernooi deelgeneem het, was Hanniska een van 21 spelers wat gekies was 
om aan die SA o/19 proewe deel te neem. Alhoewel sy nie die o/19 SA-span gehaal het nie het sy wel 
erkenning gekry van SA Netbal en is geïdenti�seer as een van die top 35 spelers by die toernooi.

Hanniska is gedurende die huidige matriekeindeksamen gekies vir die o/21 Nelson Mandelabaai-span 
wat aan die SPAR Nasionale Netbal-Kampioenskappe deelneem. Die toernooi, wat senior en 
o/21-afdelings insluit, vind vanaf 6 tot 11 Desember by Hoërskool DF Malan in Kaapstad plaas.

TELKOM NETBALL CHALLENGE



OEFENKAMP BY WILLOWS:
Die Framesby-middelafstandatlete het ‘n wonderlike, avontuurlike oefenkamp vanaf Maandag, 29  
November tot Woensdag, 1 Desember, by Willows beleef. Die doel van die oefenkamp was om harder te 
oefen, spangees te bou en leerders te motiveer vir die atletiekseisoen wat voorlê.

Ons het Maandag begin met twee drafsessies, daarna ‘n rekke-sessie onder leiding van Nadus 
Nieuwoudt, biokinetikus van die Mighty Kings, asook ‘n swembadsessie onder leiding van ‘n bekende 
swemafrigter, Gordon Wessels by Kabega-swembad. Mnr. Louis Gerber het die atlete geboei en motiveer 
met sy lesing oor toewyding. Daarna het die oefengroep na Willows vertrek. Die  waterglybaan by 
Willows het die atlete se seer spiere vinnig laat ontspan.

Dinsdagoggend het ons sesuur opgestaan om ‘n 5x 600m-a�os kaf te draf. Later die oggend het ons  ‘n 
vasbyt-200m-sessie by NMU aangedurf. Die middag het ons ‘n nuwe 5km-roete na die Pine Lodge  
ligtoring uitgetoets. Die seer spiere en die hitte was vir menige atlete ‘n beproewing. Dinsdagaand  hou 
ons konsert. Die afrigters en oefenkampspan was stomgeslaan oor die leerders se toneelspel. 
Woensdagoggend sluit ons af met ‘n drafsessie langs die see. Alle nuwelinge moes die eerste 2,5km  met 
‘n swempet a�ê.

Die kamp was ‘n wonderlike ervaring en ondervinding vir atlete. Dankie aan almal wat bygedra het tot 
die suksesvolle kamp en aan ons twee borge, Schuinvilla Apteek( Newtonpark) asook Sportsworld.



NASIONALE NETBAL KAMPIOENSKAPPE
Baie geluk aan Hanniska van Vuuren wat gekies is vir die 0.21 Nelson Mandela Baai Netbalspan wat tans 
in Belville (6-11 Desember) aan die kampioenskappe deelneem.

Hanniska is huidiglik in Gr. 12 by Hoërskool Framesby. Vroeër het sy Oos Kaap se 0.18 span 
verteenwoordig. Ons is baie trots op jou en hou Framesby se vlam hoog.

Verskeie oudskoliere neem ook deel aan die toernooi. Saam met Hanniska is Jané Nel en Jean-Marie 
Mulder in die 0.21 NMB netbalspan.

Juanita van Tonder (Matrikulant van 2020 en afrigter by Hoërskool Framesby 2022) en Jeanie Steyn 
(afrigter en mentor by Hoërskool Framesby in 2022) is verkies tot die Senior Vroue NMB-Netbalspan wat 
tans aan die kampioenskappe deelneem.

Baie geluk en sterkte, dames.



TENNIS NUUS:

Framesby se tennisspelers het verlede naweek goed gevaar tydens die EC Bu�alo City Prokennex Mini 
Masters Toernooi in Oos-Londen.  Die uitslae is as volg: Leila Nel (vroue-afdeling) eindig 3de. In die 
0/16-seuns afdeling vaar die Viljoen-broers baie goed. Emil eindig 3de en Chrisstian wen die afdeling. Baie 
geluk aan elkeen van julle met 'n besondere prestasie!

Chrisstian Viljoen het aan die Prokennex Mini tennistoernooi deelgeneem. Chrisstian eindig 2de in die 
0/16- afdeling(hy is eintlik 0/14). Baie geluk, Chrisstian.

Evan Strydom neem sedert 2017 aan die Talent Africa, Provinsiaal en Nasionaal deel en verwerf sy 
Provinsiale kleure. Hy neem aan die Hip Hop en Ope afdeling deel.  In 2020 sou hy SA in Portugal 
verteenwoordig. Ongelukkig het die nasionale inperking ‘n stokkie daarvoor gesteek.

Hy is nou weer  in die Suid-Afrikaanse span ingesluit.  Hulle neem aan die virtuele Talent America 
kompetisie,  asook die Poland/Ierland Internasionale kompetisie in Mei 2021 deel.  Evan het gedurende die 
Oos-Kaap Nasionale Talent Africa rondte 2 goue en 2 silwer medaljes verwerf.  Hierdeur het hy 
gekwali�seer om deel te neem aan ‘n nuwe kompetisie wat, Desember 2021 virtueel, in Suid Afrika 
plaasvind.  Stars of The Universe Performing Arts International Cup.  Meer as 15 lande sal hieraan deelneem. 
Baie geluk, Evan! Ons wens jou alle sterkte toe!

EVAN IN SUID-AFRIKAANSESPAN INGESLUIT



Die volgende vier leerders is 
vir die OP-0/16 krieketspan 
gekies wat vanaf 13 tot 17 
Desember 2021 aan die Inter 
Provinsiale kriekettoernooi 
sal deelneem (wat in Port 
Elizabeth sal plaasvind). 

Die meeste wedstryde sal op 
Woodridge se velde gespeel 
word.  

Ons wens Leila Nel, Janelle 
van Hall, Danelle Botha en 
Reze van Rooyen voorspoed 
toe vir die toernooi en hoop 
hulle sal Framesby se naam 
hoog hou.

Kenzo Barnard 'n graad 10-leerder aan 
Hoërskool Framesby het Saterdag, 6 
November, die “Stockcar” Klub 
Kampioenskap titel in die 1660cc klas 
by Victory Raceway ingepalm. 

Hierdie is ‘n groot prestasie aangesien 
hy net 16 jaar oud is en hy teen gesoute 
manne met harde baarde gejaag het. 

Hy die jongste jaer in Victory Raceway 
se geskiedenis om die 1660 klas te wen. 
In die streekskampioenskappe het hy 
tweede gekom.  

Ons glo daar is ‘n groot toekoms wat 
wag vir die jong man in die sport.

OP DOGTERSKRIEKET:

KENZO MAAK GESKIEDENIS



O/17-SEUNS:
Xander Myburgh 2de
JJ de Lange 6de
Tiaan Peens 9de

O/17-DOGTERS:
Alouise Vosloo 1ste

O/19-SEUNS:
Francois Vosloo 3de
Hugo Nothnagel 4de
Zack Serfontein 5de
Marco Sprong 6de

O/19-DOGTERS:
Zanri Black 2de
Anel Strauss 3de
Ilze Hattingh 4de
Elanca van Jaarsveld 6de

OP TWEEKAMP UITSLAE:



1. Hoe sien jy jou rol as hoofleier van Hoërskool Framesby?
Ek sien ‘n hoofleier as ‘n persoon wat altyd ‘n voorbeeld vir hulle medeskoliere sal stel en die beeld van 
die skool sal bevorder.  ‘n Positiewe persoon wat ander regverdig en met respek sal behandel.  My rol is 
ook om ‘n goeie luisteraar te wees, om ander leerders se menings en insette in ag neem en dan ‘n 
skakel te wees tussen die leerders en onderwysers.  

2. Dink jy dat die maatreëls wat die regering t.o.v. Covid-19 vir skole ingestel het voldoende is?
Ja, indien leerders die Covid-19 maatreëls volg, saniteer en hulle afstand behou, sal hulle veilig wees.  
Ek voel net dat alle leerders van skole voltyds moet terugkeer om leerders die geleentheid te gee om 
elke dag onderrig te ontvang.  

3. Na wie sien jy op vir inspirasie of mentorskap?
My ouers is vir my ‘n inspirasie en hulle voorbeeld, liefde en ondersteuning deur die jare het ‘n groot rol 
in my opvoeding en die persoon wie ek vandag is, gespeel. 

4. Watter studierigting beoog jy na skool?
Ek wil baie graag grondslagfase onderwys gaan studeer.  Ek het ‘n groot liefde vir kinders en sal graag 
‘n verskil in ander se lewens en hulle toekoms wil maak.

5 Dink jy dat Suid-Afrikaanse skole voldoende geleenthede bied vir die studierigting wat jy gaan 
volg? Waarom?
Ja, by Hoërskool Framesby is daar ‘n gesonde balans in die beoefening van akademie, kultuur en sport 
met die klem op die akademie. ‘n Skool met toegewyde personeel wat belangstel in individue en hulle 
begelei om hulle talente te ontdek en vir wie karaktervorming ook belangrik is. Dit is ‘n skool wat nie net 
fokus op feitekennis nie, maar ook mensekennis.

6. Dink jy dat deelname aan sport verpligtend moet wees in skole?
Ja, deelname aan sport ontwikkel leerders se fiksheid, konsentrasievermoë en deursettingsvermoë.  Dit 

ANKE SCHEFFER  |  HOOFMEISIE

help ook leerders om te ontspan en van hulle probleme te vergeet.  Deur sosiaal met ander maats te 
verkeer, leer leerders lewenslesse en word vriendskappe gebou. Dit is belangrik dat leerders besef dat elke 
persoon uniek is, verskillende talente het en dat hulle die sport waaraan hulle deelneem, moet geniet.

7. Wat het jy die meeste geniet tydens jou skoolloopbaan?
Die daaglikse sport, gees by sportbyeenkomste, toere en sommer net die samesyn.

8. Is jy 100% seker van jou studierigting na skool? Verduidelik jou antwoord.
Ja, ek het ‘n passie vir kinders en die onderwys.  Ek het goeie menseverhoudings en glo dat ek dit baie gaan 
geniet.  

9. Na watter Universiteit gaan jy volgende jaar?
Ek wil graag my studies by die Nelson Mandela Universiteit voltooi.

ONS GESELS MET DIE HOOFLEIERS:



1. Hoe sien jy jou rol as hoofleier van Hoërskool Framesby?
Ek sien ‘n hoofleier as ‘n persoon wat altyd ‘n voorbeeld vir hulle medeskoliere sal stel en die beeld van 
die skool sal bevorder.  ‘n Positiewe persoon wat ander regverdig en met respek sal behandel.  My rol is 
ook om ‘n goeie luisteraar te wees, om ander leerders se menings en insette in ag neem en dan ‘n 
skakel te wees tussen die leerders en onderwysers.  

2. Dink jy dat die maatreëls wat die regering t.o.v. Covid-19 vir skole ingestel het voldoende is?
Ja, indien leerders die Covid-19 maatreëls volg, saniteer en hulle afstand behou, sal hulle veilig wees.  
Ek voel net dat alle leerders van skole voltyds moet terugkeer om leerders die geleentheid te gee om 
elke dag onderrig te ontvang.  

3. Na wie sien jy op vir inspirasie of mentorskap?
My ouers is vir my ‘n inspirasie en hulle voorbeeld, liefde en ondersteuning deur die jare het ‘n groot rol 
in my opvoeding en die persoon wie ek vandag is, gespeel. 

4. Watter studierigting beoog jy na skool?
Ek wil baie graag grondslagfase onderwys gaan studeer.  Ek het ‘n groot liefde vir kinders en sal graag 
‘n verskil in ander se lewens en hulle toekoms wil maak.

5 Dink jy dat Suid-Afrikaanse skole voldoende geleenthede bied vir die studierigting wat jy gaan 
volg? Waarom?
Ja, by Hoërskool Framesby is daar ‘n gesonde balans in die beoefening van akademie, kultuur en sport 
met die klem op die akademie. ‘n Skool met toegewyde personeel wat belangstel in individue en hulle 
begelei om hulle talente te ontdek en vir wie karaktervorming ook belangrik is. Dit is ‘n skool wat nie net 
fokus op feitekennis nie, maar ook mensekennis.

6. Dink jy dat deelname aan sport verpligtend moet wees in skole?
Ja, deelname aan sport ontwikkel leerders se fiksheid, konsentrasievermoë en deursettingsvermoë.  Dit 

help ook leerders om te ontspan en van hulle probleme te vergeet.  Deur sosiaal met ander maats te 
verkeer, leer leerders lewenslesse en word vriendskappe gebou. Dit is belangrik dat leerders besef dat elke 
persoon uniek is, verskillende talente het en dat hulle die sport waaraan hulle deelneem, moet geniet.

7. Wat het jy die meeste geniet tydens jou skoolloopbaan?
Die daaglikse sport, gees by sportbyeenkomste, toere en sommer net die samesyn.

8. Is jy 100% seker van jou studierigting na skool? Verduidelik jou antwoord.
Ja, ek het ‘n passie vir kinders en die onderwys.  Ek het goeie menseverhoudings en glo dat ek dit baie gaan 
geniet.  

9. Na watter Universiteit gaan jy volgende jaar?
Ek wil graag my studies by die Nelson Mandela Universiteit voltooi.

CORNE SCHEEPERS  |  HOOFSEUN
1. Hoe sien jy jou rol as hoofleier van Hoërskool Framesby?
My rol as hoofleier is om n voorbeeld vir ander te wees, die Here te dien en Sy naam te verkondig en groot te 
maak onder leerders. Verder om die nodige verantwoordelikheid te neem, respek aan almal te toon, leiding te 
neem en almal deel te laat voel van ons Framesby gesin.  

2. Dink jy dat die maatreëls wat die regering t.o.v. Covid-19 vir skole ingestel het voldoende is?
Ja, solank alle leerders voldoen aan die vereistes soos bv. die dra van maskers, die sanitasie en die nodige 
afstand tussen leerders handhaaf.

3. Na wie sien jy op vir inspirasie of mentorskap?
Pieter Steph du Toit, hy is nie net n goeie rugbyspeler nie, maar ‘n goeie leier. Hy kan leiding vat en bly altyd 
nederig. Hy staan altyd op vir wat reg is en hanteer mense soos wat jy hanteer wil word. 

4. Watter studierigting beoog jy?
Ek wil of ’n rugbyspeler word of as dit nie kan realiseer nie, wil ek of ‘n radioloog word of iets in die landbou 
rigting. Ek is nog nie seker watter rigting in die landboubedryf my prikkel nie.  Huidiglik koop en verkoop ek reeds 
beeste, wat ek geniet. Miskien kan ek dit as ‘n tweede inkomste beoefen.

5. Dink jy dat Suid-Afrikaanse skole voldoende geleenthede bied vir studierigting wat jy gaan volg? 
Waarom?
Ja,  die verskeidenheid van skole bied elke leerder n geleentheid om hom/haar uit te leef in wat hy/sy in die 
toekoms wil bereik.

6. Dink jy dat deelname aan sport verpligtend moet wees in skole?
Sport is baie gesond vir elke leerder en help met ontwikkeling van elke individu, tog verskil dit van persoon tot 
persoon. Ander leerders verkies om meer te fokus op ’n akademiese vlak en minder/glad nie op sport aktiwiteite 
nie.

7. Wat het jy die meeste geniet tydens jou skoolloopbaan?
Om nuwe vriende te maak en om saam met jou vriende rugby te speel as n familie en om daardie bloktrui oor my 
kop te trek en saam herinneringe te maak. Om hard te werk en om my mikpunte te bereik was ook belangrik. 
Verhoudings met ons onderwysers. Die toere en ons almal wat saamstaan teen Covid-19, was ook lekker.

8. Is jy 100% seker van jou studierigting na skool? Verduidelik jou ant.
Ja die rigting waarin ek belangstel is dinge wat my interesseer en ek kan myself daarin uitleef. Ek kan nie 
vasgevang wees agter ‘n lessenaar nie.  Verder hou ek daarvan om met mense te werk en glo ek hierdie rigtings 
sal my die nodige blootstelling daaraan gee. Verder is dit iets wat ek al van kleins af voor werk en nog steeds 
aanhou werk om dit te kan bereik. Dit is iets wat ek graag wil doen en ek sal alles in my vermoë doen om dit te 
bereik.

9. Na watter Universiteit gaan jy volgende jaar?
As ek Radiologie gaan studeer, sal dit by NMU wees en indien ek ‘n beroep in landbou wil doen, sal dit by 
Saasveld Campus in George wees.



TIAAN NORTJE | ONDERHOOFSEUN

THRISCKA STAPELBERG  | ONDERHOOFMEISIE
1. Hoe sien jy jou rol as hoofleier van Hoërskool Framesby?
Ek beskou my rol as hoofleier ‘n voorreg en ‘n geleentheid om ‘n verskil te maak in die lewens van ons skool 
se leerders. As onderhoofdogter van Hoërskool Framesby word daar na my opgekyk en moet ek ‘n goeie 
voorbeeld stel van ‘n verantwoordelike, betroubare en bereikbare persoon.

2. Dink jy dat die maatreëls wat die regering tov covid-19 vir skole ingestel het voldoende is?
Ja, alhoewel die dra van ‘n masker ‘n groot aanpassing vir ons almal was, het dit ons veilig gehou en meer 
bewus gemaak van die virus. Buite elke klaskamer het Framesby saniteer bottels laat aanbring en die klas-
kamers se banke is na elke periode skoongemaak. 

3. Na wie sien jy op vir inspirasie of mentorskap?
Dit mag dalk soos ’n cliché klink, maar vir inspirasie en mentorskap kyk ek op na my ma.  Sy is ‘n ongeloofli-
ke hardwerkende vrou en maak altyd tyd om by alles wat  belangrik is uit te kom. 

4. Watter studierigting beoog jy na skool?
Na skool beoog ek om die mediese rigting te betree, maar ek is nog onseker waarin ek wil spesialiseer.

5. Dink jy dat suid-afrikaanse skole voldoende geleenthede bied vir die studierigting wat jy gaan 
volg?
Ja, ek dink Suid-Afrikaanse skole bied baie geleenthede in die verskeie rigtings waarna ek kyk. Wat die 
besluit om ‘n studierigting te kies, nog moeiliker maak. 

6. Dink jy dat deelname aan sport verpligtend moet wees in skole?
Ek stem saam dat deelname aan sport verpligtend moet wees. Dit is belangrik om jou liggaam aktief en 
gesond te hou, maar ‘n mens moet ook besef dat niemand dieselfde talente en sportvermoëns het nie. 
Daarom moet leerders toegelaat word om ‘n buitemuurse sport te beoefen en hul talente daar verder te 
ontwikkel.

7. Wat het jy die meeste geniet tydens jou skoolloopbaan?
Daar is baie spesiale herinneringe wat ek saam met my na skool sal dra, maar vir my is die beste deel van 
skool om te sien en te ervaar hoe ons as kinders groei en ontwikkel tot jong volwassenes. 

8. Is jy 100% seker van jou studierigting na skool?
Tans is ek nog onseker oor my studierigting na skool, alhoewel die mediese rigting my fassineer. Daar is ‘n 
paar opsies waarna ek kyk, maar ek wil eers skaduwerk gaan doen om seker te wees.

9.Na watter universiteit gaan jy volgende jaar.
As my droom ‘n realiteit word, sal ek graag my studies aan die Universiteit van Stellenbosch wil aflê.

1. Hoe sien jy jou rol as hoofleier van Hoërskool Framesby?
My rol as hoofleier in Hoërskool Framesby is vir my baie belangrik. Soos my ma altyd sê: “Die hoogste bome 
kry die meeste wind”. Hierdie woorde motiveer my om myself in lyn te hou en elke dag ‘n goeie voorbeeld 
vir medeleerders te wees. Ek sien my rol as ‘n voorreg om leerders, wat deur moeilike tye gaan, te help en 
om hulle op die regte pad te lei.

2. Dink jy dat die maatreëls wat die regering tov covid-19 vir skole ingestel het voldoende is?
Ja, ek dink die maatreëls wat die regering ten opsigte van Covid-19 vir skole ingestel het, is voldoende.

3. Na wie sien jy op vir inspirasie of mentorskap?
Ek kyk op na my pa, sowel as my oupa vir inspirasie en mentorskap.

4. Watter studierigting beoog jy na skool?
Ek beoog Baccalaureus in Geneeskunde en Baccalaureus in Chirurgie na skool.

5. Dink jy dat suid-afrikaanse skole voldoende geleenthede bied vir die studierigting wat jy gaan 
volg?
Ek dink Suid-Afrikaanse skole bied nie voldoende geleenthede vir die studierigting wat ek wil volg, aan nie. 
Kinders moet van jongs af basiese noodhulp aanleer. Sodoende sal dit hulle help om te besef in watter stud-
ierigting hulle  sal belangstel.

6. Dink jy dat deelname aan sport verpligtend moet wees in skole?
Ja, ek dink dat sportdeelname verpligtend moet wees, want ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees 
en dit is belangrik om ‘n goeie balans te handhaaf.

7. Wat het jy die meeste geniet tydens jou skoolloopbaan?
Ek het die graad agt inhuldiging die meeste geniet. Die motivering van die Monitorbestuur van 2018 en hulle 
inspirerende toesprake, het my die nodige voorsprong gegee vir my hoërskoolloopbaan. 

8. Is jy 100% seker van jou studierigting na skool?
Ek is doodseker oor my studierigting na skool. Die anatomie en fisiologie van die menslike liggaam fassineer 
my geweldig. Die gevoel om mense in nood te help en by te staan, is onbeskryflik. 

9.Na watter universiteit gaan jy volgende jaar.
Ek beoog om gekeur te word by die Universiteit van Kaapstad of by die Universiteit van Stellenbosch.
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‘n Geseënde Kersfees en 
 voorspoedige nuwe jaar.

Vriendelike Framesbygroete vanuit Die Hanger:
 Clint en Katrien



ONS NEEM AFSKEID:

Juffrou Yvonne Smit

Ek het my onderwysloopbaan in die dorp waar ek gematrikuleer het, begin. Met slegs twee skeinat 
matriekleerlinge was dit nogal ‘n uitdagende taak. Want as een van hul gedruip het, het 50% van my 
matrieks gedruip! Daarna het ek vir 3 jaar by Oranje Meisieskool Wiskunde gegee. 

Daarna was ek genader deur Sentraal Hoërskool vir ’n Skeinat pos.  In 1991 verhuis ons na Port Elizabeth 
en stop ek my onderwysloopbaan tydelik om kinders groot te maak. In 2006  nader Framesby my om by 
hulle te kom skoolhou. Wat ek gedink het oorspronklik net ‘n jaar of twee sou wees, het 13 jaar geword. 13 
baie wonderlike jare. Wonderlike jare, waar wonderlike kinders en kollegas my pad gekruis het. Ek sal altyd 
met nostalgie aan die jare dink en dit altyd koester. 



Juffrou Martlie Jordaan

Ek het nie die onderwys gekies nie. O nee, ek wou eers gaan verpleeg en toe daarteen besluit en besluit om 
‘n aktrieze ( nie net ‘n gewone aktrise nie!) te wees. Maar toe kom kies die onderwys my en daaroor was ek 
nog nooit spyt nie. 

My onderwyspad het by Laerskool Stellaland in Vryburg begin. Toe het hy so al slingerend deur die Wes-Kaap 
geloop tot in die Oos-Kaap. Hier was ek eers vir ‘n tydperk aan Hoërskool Victoriapark verbonde en daarna aan 
Hoërskool Framesby.

My Framesbyjare was goeie jare. Die skool het vir my baie geleenthede gebied om nie net as onderwyser te 
groei nie, maar ook as mens. Daarvoor sal ek Framesby altyd dankbaar bly. Daar was min aktiwiteite waarby 
ek nié betrokke was nie – ek het maar later my droom om die eerste rugbyspan af te rig, laat vaar... Ek het die 
voorreg gehad om met ongelooflike talentvolle én begeesterde leerlinge te werk. Aan elkeen van julle: dankie 
dat jy my genoeg vertrou het om aan daardie talent te help skaaf. Terugskouend, is my jare as Graadhoof ook 
op my lysie van hoogtepunte. Ek weet die leerders het nou nie noodwendig gedink dis oulik om mev. Jordaan 
(of dan vir 2021 se gr.8’s: mev Nie-so-oulik-nie) as graadhoof te hê nie, maar dit was met groot genoegdoening 
om die leerlinge te sien ontwikkel, geleenthede aan te gryp en in matriek ‘n jongmens te wees wat sy /haar plek 
kan gaan volstaan daar buite.

Nog groter was die beloning as ek ‘n leerder kon laat lief word vir die Letterkunde. Al het net één saam met my 
hartseer geword wanneer Saul oor die dooie Oupoot se kop vryf; of ook nie kon verstaan waarom Maria in Die 
uurwerk kantel bereid was om soveel opofferinge maak nie. En ja, elke keer jou hart voel krimp het wanneer 
Map sy storie van daardie aand vertel. Ek sou só graag wou hê dat elkeen wat in my klas gesit het ten minste 
nou een boek elke ses maande lees – dan was alles méér as die moeite werd. Dit was voorwaar ‘n voorreg om 
deel van die Framesby personeel te wees. Dankie aan elkeen wat waarde tot my menswees toegevoeg het, 
wat die son oor my skouers laat val het, maar tog wanneer die strale te fel was, my in jou skaduwee laat staan 
het. Aan die Afrikaans vakspan – dankie ook vir julle wat my gehelp het om my, en jou, grense verder te skuif 
sodat ons as dié vakspan gekroon kan word! Mag jy, wat my pad gekruis het, die krag en wysheid hê om elke 
geleentheid wat oor jou pad kom, raak te sien en te gebruik;jy jou pad sal loop met ‘n vaste tred en jy vreugde 
hierin sal vind.

Martlie Jordaan



Me. Marina Moolman
Ek het in Januarie 1970 as Gr8 leerder by 
Hoërskool Framesby begin skoolgaan en  
gematrikuleer aan die einde van 1974.  
Daarna het ek by SARS gewerk tot aan die 
einde van 1989. Ek is 1979 getroud en drie 
kinders, Morné, Marizka en Ancke is uit die 
huwelik gebore. ‘n Paar maande na my 
seun se geboorte is ons na Kaapstad 
verplaas en my twee dogters is daar gebore. 
Ons het weer teruggekeer na Port Elizabeth 
Januarie 1991. Aan die einde van 1996 is ek 
aangestel by Hoërskool Framesby en het 
Januarie 1997 by die skool begin werk. 
Intussen het ek ‘n enkelouer geword en later 
‘n ouma van drie kleinkinders.  

Na my 60ste verjaardag het ek besluit om 
myself voor te berei vir aftrede deur ander 
tale aan te leer sodat ek met mense kon 
kommunikeer wanneer ek reis.  Ek het begin 
met Grieks – lees, skryf en praat. As gevolg 
van covid is die klasse by die Griekse 
Gemeenskapskool gestaak en het ek en my 
mede kursusgangers het nog twee jaar wat 
voorlê sodra die skool heropen.  Daar is nog 
‘n paar tale wat ek wil aanleer, sodra die 
geleentheid daar is. Ek en een van my  
jonger susters wil eers ‘n paar reise in ons 
eie land neem. Hopelik kan een van ons 
drome - om saam met die Voetspore span 
op ‘n reis te gaan, verwesenlik word.  
Daarna, afhangende van die inperkings, 
hoop ons om ‘n rugsaktoer deur Egipte te 
neem, op die Orient Express van Parys tot 
Istanboel te reis en al die ander groot drome 
wat ons het, te verwesenlik om behoorlik te 
leef noudat ek ook aftree. 

My beste wense aan almal wat ek agterlaat by Hoërskool Framesby. Wees altyd leergierig, 
verbreed jou horisonne, en lééf jou lewe voluit!



Meneer Wynand Rauch

MY BAIE SPESIALE VIER DEKADES BY FRAMESBY

Om te groet ná ‘n leeftyd by Framesby is ‘n vreemde ervaring. Oor die jare moes ek al soveel mense groet, 
maar nooit kon dink hoe onverwags my beurt sou aanbreek nie!

Die voorreg was my beskore om vir vier dekades deel van die Hoërskool Framesby te wees, en as ek weer 
kon kies, sal daar niks anders kon wees nie. Dit mag dalk vreemd klink dat een mens sy of haar hele 
professionele loopbaan aan slegs een instansie toewy, maar wanneer so ‘n verbintenis gepaardgaan met 
soveel vreugde en genoegdoening, ongelooflike ervarings, voorregte en geleenthede, is dit ‘n maklike en 
voor die hand liggende keuse.

‘n Skool is net in naam ‘n opvoedkundige instansie. Die Departement van Onderwys kan maar net hoop 
dat hul vertroue in die skoolhoof en die personeel die instansie wel opvoedkundig sal laat funksioneer. 
Wanneer ‘n skool egter in alle opsigte SKOOL is, ‘n plek waar elke leerder en onderwyser elke dag hom- 
of haarself kan uitleef binne ‘n respekvolle en liefdevolle omgewing, kan niks daarby kom nie. Ek kan 
sonder vrees vir teenspraak dit onomwonde stel dat die Framesby wat ek ken, in alle opsigte SKOOL was, 
of ten minste elke dag baie hard daaraan gewerk het om dit te wees en te bly.

Uiteraard is ek bevooroordeeld, maar hierdie plek het binne dae onder my vel ingekruip en nooit weer daar 
uitgekom nie. As jong beginner-onderwyser, vars uit die sorgelose universiteitslewe, is ek baie vinnig 
“meegesleur” deur die besondere karakter en onderliggende gees van hierdie skool; die feit dat mens 
onwillekeurig hier graag jou beste wil gee. In watter mate dit altyd geslaagd was, is debatteerbaar, maar 
daar was van begin af by my geen twyfel dat ek baie tuis voel in hierdie atmosfeer van Handhaaf en Bou 
nie. Sonder dat iemand dit vir jou hoef te vertel, kom mens net onder die indruk dat hierdie groep mense 
wat Framesby uitmaak, ‘n onderliggende band het wat hulle saamvoeg tot ‘n formidabele eenheid. Ek sou 
graag wou glo dat ons deur al die jare tot vandag toe steeds daardie gees behoue kon laat bly, alhoewel 
verskeie faktore toenemend uitdagings op ons pad geplaas het.

Die Hoërskool Framesby het sy unieke identiteit nog nooit gevind in die fisiese geriewe waaroor die skool 
beskik nie, en selfs nie eens in ons uitstekende akademiese rekord, of die vele ongelooflike sport- en 



kultuurprestasies nie, maar wel in die harte van die mense wat oor die jare deel van die Framesby-familie 
was. Soveel onderwysers, adminstratiewe personeel, leerlinge en ouers wat onvoorwaardelik trots en 
lojaal teenoor Framesby was en regtig vir mekaar kon omgee. En dan is daar die merietediploma-stelsel 
waarbinne prestasie geen rol speel nie en leerders erkenning kry vir toewyding, lojaliteit en 
betroubaarheid. Die feit dat ons kinders soveel waarde heg aan die merietediploma is bewys daarvan dat 
niemand net ‘n nommer is nie, en dat almal waardevol is binne die Framesby-familie.

Waaroor ek egter geen twyfel het nie, is dat ons oneindig baie dank verskuldig is aan die baanbrekers wat 
in die eerste klompie jare hierdie skool ontwikkel het om te groei van ‘n gewone voorstedelike skool wat ‘n 
bepaalde area moes bedien, tot ‘n formidabele entiteit wat toenemend die ander skole in die Baai met 
jaloesie, vrees en bewing vervul het. Die boustene vir al die suksesse wat in die eerste halfeeu van ons 
bestaan behaal is, is met groot sorg deur hulle gelê.

Dit was die Framesby waarmee ek in Januarie 1981 kennis gemaak het. Baie gou het ek besef dat ek deel 
was van iets besonders, en dat ek beslis met my agterent in die botter geval het. Ons totale oorheersing 
van die toemalige “PE-Walmer Atletiekbyeenkoms vanaf 1976 tot 1993illustreer dalk die voortdurende 
strewe na uitnemendheid die beste. Hierdie suksesse was nie net die resultaat van harde werk en 
toewyding nie, maar grootliks omdat almal betrokke kollektief net nie in staat was om eens ‘n verloor te 
kontempleer nie! Om net te kon deelneem vir die F-span was vir menige leerder die verwesenliking van ‘n 
droom, en om deur die massa op die pawiljoen aangemoedig te word het vele atlete tot superhero-status 
verhef!

Wat egter oor die jare die meeste uitgestaan het was die oorweldigende gees dat geen uitdaging te groot 
is nie. Framesby staan vir niemand terug nie, en maak nie saak hoeveel sterker of dalk beter die 
opponente is nie ... hulle sal weet hulle het met die manne en girls van die Baai te doen gehad! Dis juis 
hierdie verbete wil om altyd kompeterend te wees wat die meeste verlore eintlik soos wenne laat voel het, 
al was daar soms tog groot teleurstellings. Juis daarom word ons dwarsdeur Suid-Afrika met respek 
bejeën, en word Framesby-spanne en atlete gereeld na prestige-toernooie en –byeenkomste uitgenooi. 
Dieselfde geld vir ons kultuuraktiwiteite. Ons is nie noodwendig altyd die beste nie, maar ons is ook nooit 
tevrede met minder as ons beste nie.

Dis hierdie unieke karakter en etos waarmee ek in 1981 kennis gemaak het en sedertdien steeds ervaar. 
Hier is ons doodgewone mense wat daarna streef om die buitegewone te vermag, en in baie gevalle dit 
regkry!

Naas die atletiek was my eerste kennismaking met hierdie uitnemendheid die Framesby-koor onder leiding 
van Juanita Lamprecht. Die koor het in 1981 na Europa gereis om uiteindelik daar die Silwer Tulp-trofee te 
verower. As oud-Matie was ek gewoond aan die uitstekende universiteitskoor, maar kon ek net met 
verwondering luister watter ongelooflik beheerste klank Juanita uit die Framesbykoor kon optower. Geen 
skoolkoor in Suid-Afrika kon by ons koor kers vashou nie. Dit was dan ook my besondere voorreg om in 
1985 die koor te vergesel op ‘n Europese konserttoer, waar ons onder andere tydens ‘n openbare 
oudiënsie voor Pous Johannes Paulus II op die St. Pieterskerk-plein in Rome kon optree.

Ek is die skoolhoofde waaronder ek gewerk het oneindig dankbaar dat hulle my genoegsaam vertrou, en 
my toegelaat het, om my passie vir die skool ten volle te kon uitleef. Daar is baie dinge binne Framesby 
gevestig waarna ek met trots kan terugkyk as aandeelhouer. Onder mnr. Johan Kritzinger se mentorskap 
kon ek my voete in die onderwys vind en baie groei as mens en opvoeder. Die vertroue wat hy in my gestel 
het, het my soveel meer vertroue in myself gegee en sal ek altyd die wonderlike ervaringe van my eerste 
jare by Framesby koester.

Met sy “sagte” benadering en deelnemende bestuurstyl het mnr. Dirk Pretorius ‘n ongelooflike indruk op 
my gemaak en was dit my voorreg om as deel van die skoolbestuur die stormagtige jare ná 1994 te oorleef! 
Ons moes die oorgang na die “nuwe Suid-Afrika”, die skepping van ‘n nuwe Oos-Kaapse 
Onderwysdepartement, asook die rampspoedige implementering van Uitkomsgerigte Onderwys (OBE) 
trotseer, en terselfdertyd planne maak om in 1996 die verlies van 13 onderwysposte te bowe te kom. 
Ironies genoeg was dit seker die tyd waarin Framesby die mees uitnemende akademiese uitslae behaal 
het en in tien jaar vyf toppresteerders in die Oos-Kaap opgelewer het.



Onder mnr. Jan Stroebel het die voorreg my te beurt geval om as adjunkhoof aangestel te word, en het 
hy my toegelaat om in daardie hoedanigheid te kon ontwikkel. Terselfdertyd kon ek steeds my passie en 
toekomsdrome vir die skool uitleef en het hy my in baie opsigte met groot geduld verdra! Ek het egter 
altyd die gevoel gekry dat hy op my staatmaak en my opreg waardeer, en daarvoor is ek baie dankbaar.

Om regtig jou doel in die lewe te vind is dalk nie almal beskore nie, en ons almal word dikwels 
gekonfronteer met ons eie onsekerheid en die vraag “wat as ....”. Ons twyfel ook soms of ons nou regtig 
genoeg was. By Framesby het ek uiteindelik verstaan dat ek hier moes wees, en nêrens anders nie. Dit 
was my “purpose” om by hierdie wonderlike plek te kon skoolhou, en wat ‘n ongelooflike voorreg was dit 
nie. Die Here het ook geweet dat juis hier die ongelooflikste mense my pad sou kruis. Mense wat elkeen 
op hul unieke manier aan my geskaaf het en groot waarde tot my lewe toegevoeg het. In almal se geval 
was dit hul toewyding tot die onderwysroeping wat die grootste indruk op my gemaak het. En daarmee 
saam hul onwrikbare lojaliteit teenoor Framesby en veral die spesiale manier waarmee hulle met hul 
leerders omgegaan het. Dit was mense wat sonder vertoon en groot fanfare die lewens van hul leerders 
en mede-opvoeders baie spesiaal aangeraak en verryk het. Terselfdertyd was ek ook baie bevoorreg om 
deur die jare ‘n bietjie te kon bydra tot die welstand en ontwikkeling van letterlik duisende leerders, 
waarvan so baie ‘n blywende indruk op my gemaak het.

My grootste voorreg was egter om vir vier dekades intiem by Framesby-rugby betrokke te wees. Hier 
moet ek ‘n paar mense uitsonder wat in my tyd ‘n baie besondere rol gespeel het om Framesby as ‘n 
faktor in Suid-Afrikaanse rugby te vestig. Ironies genoeg nie deur die wenmotief te verhef tot die alfa en 
omega nie, maar om ‘n vasberadenheid en samehorigheid onder die spelers te vestig wat hulle baie meer 
as mense ontwikkel het as net bloot as rugbyspelers. In die proses het talle seuns wat dalk minder 
begaafd voorgekom het, binne hierdie omgewing ontwikkel tot formidabele spelers en baie besondere 
mense.

Manne soos Herman Koornhof, Radie Doubell, Danie van Schalkwyk en later jare Louis Gerber het almal 
as eerstespan-afrigters baie bygedra tot die ontwikkeling en behoud van die Framesby rugby-karakter. 
Die vader van die Bloktrui-tradisie was egter sonder enige twyfel Basie Greeff, na wie ek graag as ‘n ouer 
broer opkyk. Met sy ongelooflike insig in die diepste wese van ‘n kind het hy die lewens van so baie 
jongmense onherroepelik aangeraak. Of Basie sou hou van die “nuwe” rugby wat deesdae ook op 
skoolvlak amper professioneel bedryf word, is seker te betwyfel, maar sy nalatenskap sal hopelik nooit by 
Framesby verlore gaan nie.

Om vanaf 1996 eers as afrigter, en later meer as “spaarwiel”, by die eerste en tweede span betrokke te 
kon wees, was beslis die hoogtepunt van my onderwysloopbaan, juis omdat ek met elke wedstryd opnuut 
bewus geraak het van die besondere verantwoordelikheid wat met die job gepaard gaan. Om die span te 
sien uithardloop met die tonneltjie wat tot op die oorkantste kantlyn staan het my telkens emosioneel 
onkant gevang. Ek sal ewig dankbaar bly dat ek kon probeer om die Bloktrui as voertuig te gebruik om 
jong manne te inspireer om met niks minder as hul heel beste tevrede te wees nie. My enigste hoop is 
dat ek in die proses ook rugby kon gebruik om die spelers se lewe te verryk, soos dit my lewe verryk het. 
Mag rugby steeds as agtste vak die akademiese prestasies van Framesby tot groot hoogtes dryf!
Getrou aan die Framesby-benadering het ons deur die jare meegeding met die room van Suid- 
Afrikaanse skolerugby, en het in die proses heelwat meer verloor as gewen, alhoewel daar tog ‘n hele 
paar fenomenale wenne was. Dit was egter altyd opvallend dat hierdie skole baie graag met Framesby 
meeding en ek glo dat die respek wat ons terselfdertyd by ons opponente en gashere afgedwing het met 
ons veggees en gedrag, altyd ‘n bevestiging was dat ons met iets groter besig is as om bloot net te moet 
wen. Die waarde van hierdie blootstelling kan nooit onderskat word nie.

Ek was ook bevoorreg om die wêreld te kon sien met Framesby se atletiek, gholf, die koor en veral rugby. 
Toere na die ou Transvaal, kampioenskappe in die Kaap en Gauteng, wonderlike Sasol-atletiekfinale, en 
toernooie in die Paarl, Pretoria, Riversdal, Kimberley, Durban, Potchefstroom, Cradock en Graaff-Reinet 
was my alles beskore. Om alles te kroon kon ek bo en behalwe die koortoer na Europa ook twee toere 
na Japan meemaak. What a journey!

Ek is baie trots daarop dat Framesby oor die jare dié skool kon wees vir ons gemeenskap, en dat ons baie 
hard werk met ons eie kinders. Framesby ploeg met sy eie kalwers en maak nie staat op ingekoopte 



supersterre om ons beeld bietjie te poets nie. Die suksesse wat oor die jare behaal is, is grootliks toe te skryf 
aan baie harde werk en toewyding, en Framesby het wel op die een of ander manier daarin kon slaag om 
kinders uit uiteenlopende gemeenskappe en ‘n magdom voederskole saam te snoer tot ‘n hegte eenheid, en 
dit sonder dat daar enige doelbewuste plan is om dit te bewerkstellig. Van die vroegste jare af staan die 
Framesby- familie saam, veral wanneer ons met die rug teen die muur is. Mag hierdie uitstaande kenmerk 
van ons skool nooit verlore gaan nie.

Ek staan vandag aan die einde van my onderwysloopbaan en kan net met groot dankbaarheid terugkyk op 
‘n ongelooflike reis met Framesby. Die Here het my ongelooflik geseën en my lewe sou soveel armer wees 
sonder Sy genade. Daar is só baie wat ek nog kon sê, want dis hier waar my hart altyd sal lê. Miskien sal ek 
tog eendag die boek oor ons skool skryf waaroor ek al lank droom. Wat my betref kan ek net sê: “Dit was 
goed!”

Die onderwyslandskap in Suid-Afrika, en meer spesifiek in Port Elizabeth, het oor die jare geweldig verander, 
en baie skole moes noodgedwonge ter wille van oorlewing nuwe en onbekende waters binnevaar. 
Sommiges het dalk boedel oorgegee. Framesby was egter baie van hierdie uitdagings gespaar, en kon ons 
in relatief kalm en stabiele omstandighede ons hoë standaarde bly handhaaf en ‘n baie goeie skool vir ons 
gemeenskap wees. Uit hierdie agtergrond is die tafel gedek vir hierdie skool om in die jare wat kom nog 
helderder as ligbaken vir die Afrikaanse kind en –gemeenskap uit te troon.
Die Covid 19-pandemie het egter verwoesting kom saai in veral ons kinders se lewens en die rol van die 
skool as betekenisgewende instelling sal in die post-Covid era geweldig uitgedaag word. Dis my hartswens 
dat die nuwe geslagte nooit die waardes en tradisies wat oor die jare hier gevestig en gekoester is, sal 
verwaarloos nie, en dat elke Framesby-leerder hier sal kan uitstap as jong volwassene wat, ondanks die 
uitdagings, toegerus is met al die vaardighede om die lewe vierkantig in die oë te kan kyk. Mag die toekoms 
verblindend blink wees vir hierdie baie spesiale plek!

Ter afsluiting net die volgende aan almal wat ek agterlaat: Ek sal graag wil glo dat ek die Framesby-fakkel 
met waardigheid gedra het, en ek gee dit met groot genoegdoening aan na die volgende geslag. Dra dit met 
trots. Dit was egter die gloed van al die ander fakkeldraers rondom my wat vir 40 jaar my pad verlig het, wat 
hierdie reis so besonder gemaak het. Wees jy altyd só ‘n fakkeldraer.

Te Handhaaf en Bou is ons leuse, om dit na te volg jou eie keuse. Neem al die mooi uit ons wonderlik- 
roemryke verlede, en bou daarop ‘n waardige, eervolle en uitnemende hede!

‘n Hede wat sal skitter en blink, soos die jare wyd kring, en beskou dit as ‘n taak wat jy met voldoening 
volbring!

*Ons dra die laaste Fakkel-Flitse van 2021 aan mnr. Rauch op - wat vir baie jare in beheer van dit was.
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OUDSKOLIERE NUUS:

Framesby-oudleerders ontvang top akademiese studente-toekennings by Nelson Mandela 
Universiteit

Ludévin Parkinson het die Visekanselierstoekenning vir die beste Eerstegraadstudent vir sy BSc in 
Rekenaarwetenskap ontvang. Met 'n algehele gemiddeld van 97%. Luan Naudé was die beste 
Nagraadse gegradueerde in Wetenskap, Ingenieurswese en Tegnologie vir sy BSc honneurs in 
Wiskunde met 93% algeheel. Stefan van der Poel het die Gevorderde Diplomatoekenning vir 
Sosiale Wetenskappe en Geesteswetenskappe ontvang vir sy Gevorderde Diploma 
(Besigheidstudies): Bestuurspraktyk (84%). 

Vir Ludévin is probleemoplossing die belangrikste aspek van Rekenaarwetenskap. Dit is 'n 
onskatbare vaardigheid wat ons in die alledaagse lewe toepas. Hy stel veral belang in Algoritmes 
en Kompleksiteitsteorie, Mens-Rekenaarinteraksie (HCI) en Interaksie-ontwerp. 

Afgesien daarvan, is Aangevulde Realiteit en Spel-ingenieurswese areas wat hy graag beter wil 
verken. Hy het onlangs aan sy maatskappy se jaarlikse “Game Jam” deelgeneem en al die 
navorsing wat daarvoor gedoen is, het sy belangstelling in Spelontwikkeling geprikkel.

Hy werk tans by BBD-Sagteware-ontwikkeling in die nagraadse program en berei hom voor vir sy 
AWS Ontwikkelaars-assosiaatsertifisering.

Ludévin is tans besig met voorkant-mobiele ontwikkeling en het die afgelope tyd aan verskeie 
toepassings gewerk. As deel van die nagraadse program het hy kleiner projekte voltooi wat gefokus 
is op databasisbeginsels, grondbeginsels van verskeie programmeringstale, 
webontwikkelingsbeginsels, diensontwerp en -ontwerppatrone, en sekuriteitsbeginsels. Die 
nagraadse program bied 'n stewige grondslag vir die meerderheid van sy maatskappy se projekte.

“Ek het reeds my droomwerk. Ek geniet dit om deel te wees van 'n span wat sagteware en stelsels 
ontwikkel om ons lewensgehalte te verbeter. Ek wil graag my vermoëns en vaardighede opskerp 
tot die punt waar ek 'n volstapel-ontwikkelaar genoem kan word. Maar om eerlik te wees, die 
gedagte om 'n spel-ontwikkelaar by 'n bekende videospelmaatskappy of 'n sagteware-ingenieur by 
'n tegnologiereus soos Google te wees, klink ook lekker”, sê Ludévin. 

Sy fokus is tans om werkservaring in sy vakgebied te kry en dit aan te vul met 'n nagraadse graad 
op 'n latere stadium. Hy gaan voort om kort kursusse te voltooi en sertifikate te verwerf wat met sy 

loopbaan verband hou.

Covid-19 het 'n groot impak op die voltooiing van sy studies gehad, aangesien die meerderheid 
van sy derde jaar afstandsonderrig en 'n verskuiwing na deurlopende assessering behels het. Dit 
was tot sy voordeel, omdat meer aandag op praktiese assesserings geplaas is wat hom beter 
voorberei het om sagteware as 'n voltydse werk te ontwikkel. 

Ongelukkig het afstandsonderrig en inperking ook tot baie geestelike uitdagings gelei. Dit was 
egter 'n wonderlike geleentheid om 'n beter sin vir verantwoordelikheid vir 'n mens se persoonlike 
kennisvooruitgang te ontwikkel.

“Oor die algemeen het Covid-19 baie uitdagings gebring wat uiteindelik gelei het tot 'n verskuiwing 
van ingesteldheid. Dit het my beslis die kleiner dinge in die lewe baie meer as voorheen laat 
waardeer”. 

“Tans beïnvloed die pandemie steeds my akademiese pogings omdat die nagraadse program 
waarmee ek besig is, afstandonderrig is, terwyl die aangesig-tot-aangesig-sessies pret was en 
ons kon leer en saam groei. Spanbou is een van die belangrikste sterkpunte van die nagraadse 
program en dis net nie dieselfde ervaring wanneer jy afstandsonderrig het nie.”

Ludévin het in Pretoria begin ysskaats en vind dit die ideale wegbreek van die werk af. "Ek vind 
dit kalmerend en goed vir geestesgesondheid en oefening."

Hy is in Gqeberha gebore en wil eendag na die kus terugkeer. 

Luan se toppunt was 95% vir Funksionele Analise en Abstrakte Algebra. Hy fokus nou op 
funksionele analise vir sy meestersgraad omdat dit interessante konsepte en tegnieke behels.

Hy het vroeër breë belangstellings gehad en nie geweet wat hy wou studeer nie. Dit was eers toe 
hy Wiskunde op universiteit begin studeer het dat hy besef het dit is wat hy die meeste geniet. 
Deesdae fokus hy net daarop om meer Wiskunde te leer aangesien daar so baie is om te leer, sê 
hy.

Hy is ook 'n Wiskunde-tutor en studente-assistent vir eerstejaarstudente. “Dit is baie pret om by 
siw studente betrokke te raak”, sê hy.

Met Covid moes hy net aanpas om van die huis af te werk en sy tyd sonder 'n vaste skedule te 
bestuur.

Luan was elke jaar in die akademiese Top 5 by Framesby.

Stefan glo dat “om suksesvol te wees in 'n bepaalde poging dikwels 'n bewuste besluit is; mense 
besluit deur hul optrede, om suksesvol te wees of hulle kies om te misluk.

Hy doen tans sy BCom Honneurs (Besigheidsbestuur).

Stefan het gelyktydig eerstespan rugby en skaak by Framesby gespeel - ‘n uitsonderlike 
kombinasie. 

LUDEVIN LUAN STEFAN
PARKINSON NAUDE VAN DER POEL
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