
Geagte Ouers 
 
BEHEERLIGGAAMVERKIESING 2018 – 2021 : 8 MAART 2018 – 18:30 
 
Dagboek asseblief bogenoemde datum.  Ons benodig 194 ouers vir ‘n kworum om die 
Beheerliggaamverkiesing af te handel. 
 
(PARKERING is op die B-veld beskikbaar en ons voorsien sorg vir u kinders in die SKUUR). 
(Bring asseblief identifikasie – ‘n bestuurslisensie sal voldoende wees). 
 
Ons probeer ons bes om dit vir u so maklik as moontlik maak om te kom stem en ons betrek 
ook ons leerders om seker te maak dat ons wel 194 ouers op die aand by die skool kry.  
 
Ons hou aan ons leerders die volgende voor as ‘n motivering (“omkoop”) vir u deelname:  
Indien ons die kworum bereik en so Donderdagaand ‘n suksesvolle verkiesing het, sal die 
leerders die volgende kry: 

• Die verskillende huise sal punte kry vir elke ouer wat die verkiesing bywoon. 
• Al die leerders sal op 13 Maart roomyse kry. 
• All die leerders sal op 13 Maart “CIVVIES” mag aantrek. 
• Pizzapartytjie vir die wenklasse in Grondslagfase en Intersenfase. 
 
Ons kan nie aan u as ouers voorskryf hoe om te stem of nomineer nie, maar ons wil tog vra 
dat u die volgende in ag neem: 
 

• 5 Ouers moet verkies word. 
• 5 Ouers (4 van die vorige Beheerliggaam) is alreeds genomineer en  ons stuur hul 

inligting saam met dié kommunikasie uit. 

• Nominasies sluit om 14:00 op Woensdag, 7 Maart. 
• Daar is ‘n geleentheid om Donderdagaand van die vloer af te nomineer. 

 
MAAR: 

Hou asseblief in gedagte dat ons Donderdagaand die prosedures moet stop om eers nuwe 
stembriewe te druk indien iemand van die vloer af genomineer word.  Daar behoort geen rede te 

wees waarom ons nie al die nominasies teen 14:00, Woensdagmiddag kan inkry  nie.  

 
Die VERKIESINGSVERGADERING moet nog steeds plaasvind indien daar slegs 5 ouerkandidate 
genomineer word.  Daar hoef egter nie ‘n verkiesing plaas  te vind nie en die aand sal vinnig 
verby wees. 
 
Die Verkiesingsbeamptes (mnr. Theo Boonzaaier) sal dan die vyf genomineerdes amptelik as 
die ouerkomponent van die Beheerliggaam aanwys.  
 
Ons dank u vir u ondersteuning in die verband. 
 
Groete 
 
Henk Arangies 
Laerskool Eversdal : Skoolhoof 


