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f Die keuse van ‘n hoërskool vorm ‘n noodsaaklike 
deel van die toekomsplanne van ‘n voornemende 
leerder.

Jou hoërskooljare is besondere vormingsjare. Jy gaan 
nuwe en dikwels lewenslange vriendskapsbande 
sluit. Vaardighede gaan geslyp word, talente gaan 
verder ontwikkel, jou horisonne gaan verbreed en 
noodsaaklike kennis versamel word. In die hoërskool 
word jy gelei en ondersteun tot verantwoordelike 
toekomsbeplanning en word jy deur waardegedrewe  
onderwys gevorm tot ‘n selfstandige jongmens wat 
jou plek in die volwasse wêreld kan inneem. 

Indien hierdie dinge vir jou belangrik is, behoort 
Hoërskool Jan van Riebeeck beslis jou nommer een 
keuse te wees, want:

1. Akademie is ons trots en hoogste prioriteit;
2. Kultuur is ‘n kwaliteit-, lewensverrykende en 

genotvolle leerervaring met ‘n propvol program;
3.	 Sport	 geniet	 ‘n	 hoë	 profiel	 en	 bied	 ‘n	 uiters
 kompeterende opvoedingsgeleentheid wat 

jaarliks verskeie skittersterre lewer;
4. Leierskapsontwikkeling skep ‘n geleentheid om 

leerders voor te berei om in alle aspekte van die 
skoollewe die voortou te neem;

Skoolhoof - Mnr.  André Franken

5. Sosiale interaksie is ‘n klinkklare aanduiding dat ons hard 
werk, maar ook lekker kan speel;

6. Trots en tradisies is ‘n getuienis van waar ons skool se 
wortels lê; en

7. Elke Jan van Riebeecker besef dat dit noodsaaklik is in 
'n diverse skoolgemeenskap om mekaar te verstaan, sal 
aanvaar en goed met mekaar sal klaarkom.

     Gun jouself die geleentheid om rustig deur die prospektus 
te blaai en die inhoud jou eie te maak. Die besluit gaan 
dan vir jou maklik wees – kom Jan van Riebeeck toe. Ons 
sal vir jou die diep voetspore wys wat reeds hier getrap is, 
en jou lei om daarin te volg.
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“Dis waar dat die begin wat vandag gemaak 
word, maar klein is.  Maar die grootheid van 
'n okkasie hang nie af van die omstandighede 
van die oomblik nie.  Die grootheid van 'n 
gebeurtenis hang af van wat daaruit gebore 
moet word" - Dr DF Malan, voorvegter vir 
Afrikaans en die Afrikaanse kultuur, by die opening 
van Hoërskool Jan van Riebeeck op 25 Januarie 1926. 

Na die oorname van die Kaap deur Engeland vroeg in 
die 1800’s, moes alle openbare skole verengels.  Met 
die NG Kerk se hulp is baie privaatskole gestig met 
Hollands as voertaal. Die Afrikaanse kind het tuis en 
met sy maats Afrikaans gesels, maar sy taal is deur 
vele, ook van sy eie mense, as 'n minderwaardige 
taal sonder grammatika of letterkunde beskou. Maar 
danksy raadslid C.J. Langenhoven in die Kaapse 
Provinsiale Raad word Kaapland die eerste provinsie 
wat Afrikaans as voertaal in die skool toelaat. 

Die laerskool Jan van Riebeeck, open in 1921 met 
24 leerlinge tot standerd IV, en groei binne vyf 
jaar tot 160 leerlinge.  Vir eers is dit gevestig in 'n 
huis in Rosmeadlaan, bekend as die Rosmeadskool, 
en daarna in Vinestraat, as die Vinestraatskool.  
Op 10 November 1925, by 'n vergadering van 
die laerskool-skoolkomitee, beklemtoon dr. DF 
Malan (toe Minister van Binnelandse Sake en lid 
van die skoolkomitee) dat gesorg moet word dat 
laerskoolleerlinge wat hul primêre skoolloopbaan 
voltooi, die volgende jaar 'n heenkome het.  Die 
owerheid stem  ná onderhandelinge in dat 'n 
hoërskool met Afrikaans as voertaal in Januarie 1926 
gestig word, in die eerste jaar met slegs drie klasse, 
standerds VI tot VIII, met as voorwaarde minstens 20 
leerlinge in totaal. 
 
Die stigting van die Hoërskool Jan van 
Riebeeck in 1926 was die hoogtepunt van 'n 
suksesvolle eeulange stryd van die Afrikaner 
vir die behoud van sy eie taal in sy eie skool.

Die naam, leuse, wapen en kleure van die twee 
skole sou eenders wees –naam: Laerskool Jan van 
Riebeeck en Hoërskool Jan van Riebeeck; leuse: 
“Wees Uself”; wapen: 'n skild met die drie goue 
ringe van Van Riebeeck daarop en 'n fakkel in die 
middel, met die kleure van Van Riebeeck se vlag.

Spoedig moes 'n meer geskikte perseel as Vinestraat 
vir die Laerskool gevind word.  Met verlof van die 
Administrateur word die Parkhouse-terrein in 
Kloofstraat aangekoop om voorlopig onderdak 
aan beide die laer- en hoërskole te gee.  In die 
eerste maande van sy bestaan word die hoërskool 
in die Argiefgebou en ander lokale in Koningin 
Victoriastraat gehuisves, maar na die oprigting van 
die huidige laerskool-gebou in Kloofstraat in 1927 
word ook die hoërskool vir die volgende twee jaar 
daar geakkommodeer.

Die eerste skoolhoof van die hoërskool is mnr J.J. 
Jordaan, indertyd lektor aan die Universiteit van 
Kaapstad.  Op die eerste skooldag word 42 leerlinge 
ingeskryf, die meerderheid van Tamboerskloof, Tuine, 
Oranjezicht, Soutrivier en Woodstock, enkeles vanaf 
Drieankerbaai, Maitland, Observatory, Bantrybaai, 
Seepunt, die Kasteel, die Volksraad, Kenilworth, 

Lansdowne, Kuilsrivier, Gordonsbaai, en selfs een van 
so ver as Richmond.  Daar is slegs twee onderwysers 
en geen speelplek vir die leerlinge, biblioteek, 
laboratorium of personeelkamer nie.  Harde werk lê 
voor, maar met die toewyding, geloof en inspanning 
van die hoof en sy assistent, en die lojaliteit van die 
leerlinge en hul ouers, word die grondslag vir 'n 
roemryke skool gelê.

Die Hoërskool kry in 1932 sy eie gebou hoër op in 
Kloofstraat waar hy vandag nog is.  Leerlingetalle styg 
merkwaardig: van 42 leerlinge (met 3 onderwysers) 
in 1926 tot 318 leerlinge (met 14 onderwysers) in 
1932. By die inwyding van die nuwe gebou in 1932 
lê die SGO klem op die persoonlikheidsontwikke-
ling van leerlinge: karaktervorming en die opdoen 
van kennis.  “Ons taak is om onsself met die 
Afrikaanse gemeenskap van die skiereiland te 
vereenselwig, en om die gemeenskap na die 
beste van ons vermoë te dien; ons roeping is 
'n sosiale, en in die breë sin van die woord, 
ook 'n nasionale”. Afrikaners begin glo in hul eie 
taal as onderwysmedium, in hul eie kultuur, en in 
hulself.
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Met die hulp van die Kaaplandse Administrateur, maj. 
Van Zyl, word die historiese opstal Welgemeend, 
'n volksmonument aanliggend aan die skool wat 
reeds in 1693 opgemeet en aan 'n V.O.C.-amptenaar  
toegeken is, onteien en by die skoolterrein ingelyf. 

In die vroeë 1940’s het die skool twee groot 
behoeftes:  losiesgeriewe en 'n sportterrein.  Die 
bestaande twee kosinrigtings is buite die skoolterrein 
geleë en akkommodasie beperk. Baie aansoeke moes 
afgewys word.  Deur die inisiatief van mnr JH Buys 
koop die Provinsie in 1945 die De Hoop-landgoed 
teen die hange van Leeukop vir sportdoeleindes 
vir die skool aan.  'n Rugbyveld word in 1951 daar 
uitgelê en die seunskoshuis, Huis van der Merwe, 
word op die perseel van die landgoed se ou opstal 
opgerig.   In 1955 word wooneiendomme aanliggend 
aan Stephen- en Lingenstrate aangeskaf en by die 
skoolterrein ingelyf.  Die meisieskoshuis, Huis 
Jordaan, asook 'n swembad en tennisbane word op 
die Welgemeend-perseel opgerig.  

Dr. Malan se woorde van 1925 was profeties.  Van 'n 
klein begin groei Hoërskool Jan van Riebeeck oor 
die dekades ná 1926 tot 'n baken van uitnemendheid.  
Baie van sy leerlinge beweeg daarna aan na die 

Suid-Afrikaanse Kollege (later UCT) en staan kop 
en skouers bo hul tydgenote uit.  Die skool lewer 
konsekwent werk van hoogstaande gehalte en trek 
selfs leerlinge met huistaal Engels.

Kort na die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog 
in 1939 word sommige Afrikaanse skole, Jan van 
Riebeeck inkluis, met agterdog bejeën.  Bedenkinge 
t.o.v. moedertaalmediumskole word in verskeie 
kringe, ook die Parlement, geopper, en daar is 
voornemens om alle Afrikaanse skole dubbelmedium 
te maak.  Maar die leier van die Opposisie, mnr. CR 
Swart, latere staatspresident, stel in die Volksraad 'n 
mosie in “ten gunste van die opvoedkundig gesonde 
beginsel van moedertaalmedium in die laer,   sekondêre 
en hoër onderwys” en “verpligte deeglike onderrig 
in albei landstale”. In sy motiveringstoespraak sê hy: 
“Daar is geen skool in die Skiereiland wat soos 
die Afrikaansmediumskool, Jan van Riebeeck, 
presteer het nie en dit ook in Engels”.  Die 
mosie word ondersteun deur politici aan albei kante 
van die Raad, soos minister JH Hofmeyr, dr. DF Malan, 
mnr. JJ Fouché, dr. TE Dönges, dr. Karl Bremer en mnr. 
Eric Louw.  Telkens word verwys na die uitmuntende 
werk wat Hoërskool Jan van Riebeeck in sy eerste 
kwarteeu verrig het.  

Hoërskool Jan van Riebeeck het 'n lang geskiedenis van 
groot prestasies - op akademiese, kultuur- en sportgebied.  
Sy oudleerlinge onderskei hulself op die hoogste vlakke 
in Suid-Afrika en buite sy grense.   Daaronder tel 'n 
staatspresident, hoof van die SA Vloot, grondlegger 
van Sasol, leidende RSA-kernkragnavorser, ander 
wêrelderkende navorsers in verskillende dissiplines en 
professore by vooraanstaande universiteite, appèlregters 
en ander  gesiene regters en regspraktisyns; leidende 
medici, waaronder 'n lid van die wêreld se eerste 
hartoorplantingspan, ander gerekende professionele lui, 
geskiedkundiges en bewaringsleiers, landbouleiers en 
uitgelese wynmakers, vooraanstaande onderwysleiers, 
kultuurleiers, letterkundiges, kunstenaars en, in onlangse 
jare, 'n nuwe geslag sakeleiers en tegnologie-innoveerders 
van wêreldformaat.

Met die viering van sy eerste eeu op die horison staan 
Hoërskool Jan van Riebeeck weer voor uitdagings, 'n 
veranderde landskap in 'n nuwe eeu.  Dr. DF Malan se 
woorde van 1925 bly vandag steeds toepaslik:  “Die 
grootheid van 'n gebeurtenis hang nie af van die 
omstandighede van die oomblik nie, maar van wat 
daaruit gebore moet word.”  
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Lané Beyer
Ons skool bevorder my potensiaal om altyd my beste 
op elke gebied te lewer. Die aanvaarding vanaf die 
onderwysers sowel as die leerders is motiverend vir 
elkeen wat hier skoolgaan. Hier word die krag van 
saam-staan daagliks uitgebeeld en word die waarde 
van "jouself wees" beklemtoon. Ek is dankbaar vir elke 
geleentheid wat my skool vir my bied, en die langter-
mynimpak wat elkeen van die onderwysers op my lewe 
het.

Magdaleen Jansen
Hoërskool JvR het vir my 'n tuiste geskep waar ek 
gemaklik voel. Ek kan daagliks met vreudge in my hart 
skool toe kom! Daar is altyd 'n vriendelike atmosfeer 
onder die Jan van Riebeeck-leerders en ek is trots om 
deel te wees van so 'n goeie skool vol tradisie!

Dirk Maree
Jan van Riebeeck is amper soos 'n tweede familie vir 
my. Hier het ek my belangstellings ontdek en kan ek dit 
beoefen. Die diversiteit van die skool laat my toe om 
elke dag iets nuuts te leer en dit maak my trots om deel 
van so 'n talentvolle klomp mense te wees.
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Sabah Cabano
Daar is oneindige liefde vir mekaar en ‘n 
tuiskom-gevoel onder al die portuurgroepe. Ek is 
altyd tuis hier.

Jenna Scott
Ek is trots om deel te wees van die diverse Jan 
van Riebeeck-gemeenskap. Ek kan ten alle tye my 
vertroue in hulle plaas om my te ondersteun. In 
getalle is ons maar 'n klein skool, maar die hart en 
gees wat deur ons leerders uitgestraal word, laat my 
nooit in ons vermoëns twyfel nie. Die jare wat ek 
hier in Jan van Riebeeck deurgebring het, is gevul 
met opwindende aktiwiteite en tradisies wat ek 
geensins sou verruil nie.

Revaldo Warnick 
Jan Van Riebeeck het my geleer om trotsheid na te 
jaag  -  trotsheid vir my menswees en trotsheid vir  
my skool, my huis en my prestasies. Dis 'n diverse 
skool wat vir jou regmaak vir die groot wêreld daar 
buite!

Emil van der Walt
Jan van Riebeeck is ‘n vriendelike en diverse familie. 
Hier is ek opgevoed en gevorm om die beste 

weergawe van myself te wees. Die skool kweek 
sterk jongmense wat respek het vir ander, sowel as 
vir hulself. Ons is ‘n eenheid wat saam byna enigiets 
kan bereik en alles op die hoogste standaard doen.

Chelsea Smyth
Dis 'n skool waar ons leuse daagliks uitgeleef word. 
Ons word aangemoedig om onsself te wees en só 
mekaar te respekteer. Die leerders is elkeen uiters 
uniek en almal het kleurvolle lewens wat hulle divers 
maak. Tog is daar ‘n duidelike eenheid wanneer ons 
as trotse Jan van Riebeeckers inhaak om ons pragtige 
geeslied te sing.

Danielle de Vries
Jan van Riebeeck is ‘n plek van tweede kanse en 
waar ek myself werklik kon vind. Ek het in graad 8 
‘n deel van  myself en my passie in die toneelgroep 
ontdek. Dit is waar ek geleer het dat daar werklik ‘n 
plek is vir almal in die skool, maak nie saak waar jou 
belangstellings lê nie. Die waardevolle lesse wat ek 
geleer het in die gange en klaskamers van die skool 
sal ek verewig saam met my dra en dankbaar wees 
dat ek al op skool geleer het om myself te kan wees 
sonder vrees van verwerping.
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Eugene Shitikulu
Die skool is 'n plek waar jy jouself kan vind, met 'n 
ondersteunende gees tussen die leerders.  Ons is 'n 
groot huis met 'n diverse familie!

Pippa Bester
Hier het ek my voete gevind! 'n Mens kan altyd nét 
jouself wees en jou passie vir verskillende aktiwiteite 
uitleef.

Mika Lonte
Hoërskool Jan van Riebeeck is 'n plek waar jy jou 
ware self kan wees. Hier ervaar mens daagliks die 
nodige motivering en aanmoediging van leerders 
sowel onderwysers.

Mila Yssel
Ons skool is baie uniek en aanvaar elke 
persoonlikheid met ope arms. Dit is ‘n plek wat vir 
jou soveel geleenthede bied om jou volle potensiaal 
te bereik.

Larian Volkwyn
Ons skool se waardes maak dat ek dinge op 'n ander, 
beter manier doen en negatiwiteit uitsluit. Hier kan 
ek my talente uitleef! Dit maak beslis van my 'n 
sterker persoon.
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Akademie 
Hoërskool is ‘n belangrike deel van ‘n kind se 
onderriglewe. Tydens hierdie laaste vyf skooljare 
moet elke kind optimaal ontwikkel en voorberei 
word vir ‘n akademiese jaar in graad 12. Met behulp 
van ‘n stimulerende leeromgewing, deurdagte 
vakkeuses, kundige vakonderwysers en klein 
klasgroepe, waarborg Hoërskool Jan van Riebeeck 
uitnemende akademiese resultate. Elke kind word 
uitgedaag en ondersteun tot maksimale ontwikkeling 
van potensiaal.  Akademiese vakke word ook sterk 
ondersteun deur olimpiades en vakkompetisies.

Jan van Riebeeck is geregistreer as 'n Cambridge-skool 
en sekere vakke word na-ure aangebied, indien die 
belangstelling groot genoeg is.

Die nasorg- en navorsingsfasiliteite by ons skool 
verseker dat geen leerder enige stimulasie kortkom 
nie. Leerondersteuning vind daagliks plaas met 
behulp van die akademiese intervensiestelsel en 
leerder-tutorhulp. Studie- en navorsingsfasiliteite 
onder toesig is elke middag tot die beskikking van 
elke leerder.

Die volgende fasiliteite dra by tot ons suksesvolle 
onderrigprogram:
• Navorsingsfasiliteite (elektronies en biblioteek)
• Kurrikulumgerigte multimedia
• Moderne rekenaarsentrums vir onderrig van 

RTT, IT en IGO
• Musieksentrum (met ‘n opname-ateljee)
• Volledig-toegeruste opleidingskombuis 

en restaurantfasiliteit vir onderrig van 
Gasvryheidstudies

• Doeltreffende laboratoriums vir onderrig van 
Natuur-, Lewens en Fisiese wetenskappe

By Hoërskool Jan van Riebeeck kan leerders met die 
korrekte vakkeuses uit sekere groepe ‘n Nasionale 
Senior	 Sertifikaat	 verwerf.	 Hierdie	 sertifikaat	 is	
geldig vir toegang tot die wêreld van werk of verdere 
studies by 'n universiteit, technikon of kollege.

Leierskapsontwikkeling
Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor ‘n breë struktuur van leierskapsontwikkeling om ‘n waardegedrewe leefstyl en verantwoordelikheid te ontwikkel deur:
• leerderdeelname aan VRL-programme in verskeie leerderportefefeuljes aan te moedig, sodat hulle ‘n sin vir verantwoordelikheid en skooleienaarskap kan 

ontwikkel en met trots ons skool se gedragskode, etos en visie kan bevorder;
• 'n groter mate van selfstandige samewerking, ondersteuning en respek onder die leerders te kweek en ‘n kultuur van skoolgees te bevorder; 
• alle leerders te help om met gemak in hulle gemeenskappe in te skakel en 'n verskil te maak.

Komponent Samestelling Take
1. Verteenwoordigende raad van 

leerders (VRL) 
• 24 Lede
• VRL- Voorsitter 
• VRL-Ondervoorsitter
• VRL-Tesourier
• VRL –Skakelonderwyser

• Drie verkose lede per graad (8-12) volgens 
die beleidsraamwerk van die WKOD. 

• ‘n Matriekraad  - (dagbestuur/
portefeuljehoofde) bestaan uit drie VRL- 
lede en nog 9 verkose lede. 

• VRL–Voorsitter verkies deur die VRL.
• Verkose hoofseun en hoofdogter.
• Verkose onderhoofseun en -dogter.

Portefeuljetake: (MR-Lid is aan die hoof van ‘n portefeulje)
• Skakeling met alle portefeuljes bv akademie, tegnies, sosiaal-maatskaplik, gees, kultuur, noodhulp ens.
• Seuns- en dogterbelange en karakterbou deur waardes te vestig
• Akademiese tutorstelsel.
• Algemene bevordering van gees.
• Bevordering van  sport- en kultuurdeelname.
• Sosiaal-maatskaplik (Projekte) 
• Bemarking van skool en Stigtingsdag
• Groenspan-projekte/Jan Stap/netheid en trots van terrein/bewusmaking van ryke geskiedenis.  
• Uitleef  van skool se gedragskode/etos.

2. Koshuis-inwonende 
huiskomitees
• Huis Jordaan  (Sop) Dogters 
• Huis van der Merwe (Rog) Seuns

• Verkose Graad 12’s 
• Primaria/primarius
• Onderprimaria/ onderprimarius

• Inwonende huispligte
• Gesonde gees en karakterbou
• Sosiaal-gestruktureerde aktiwiteite
• Koshuisskakeling en tradisies
• Leerderbetrokkenheid en deelname op alle terreine.
• Kommunikasie tussen leerders en dienspersoneel 

3. Sporthuiskomitees
• Goede Hoop  (Wit)
• Reijger (Oranje)
• Dromedaris (Blou)

• Verkose lede 
• Voorsitter/ voorsitster 

Interhuis-aktiwiteite: 
Jan Zoe – Sport:
• Atletiek | swemgala | Jan Spat | Landloop | Raakrugby | Jan Boks
Jan Zoe - Kultuur:
• Interhuisdebat | Interhuisvasvra

4. Mentors (vir graad 8’s  en nuwe 
leerders)

• Verkose Graad 12-leerders 
• Mentorvoorsitter 

• Seniorleerders wat hulp , ondersteuning en leiding aan graad 8-leerders bied.
• Lei deur voorbeeld

5. Busprefekte • Verkose graad 12-leerders
• Voorsitter 

• Dissipline handhaaf volgens gedragskode 
• Waarneming 
• Terugvoering/rapportering 

6. Jan, Maria & seerower • Graad 12 (onderskeidelik 3 leerders) 
• Gelukbringers by alle skoolaktiwiteite 

• Gees |  Aanmoediging | Ondersteuning | Bemarking 

7. Dirigente • Graad 12 
• 6 per huis vir alle interhuisaktiwiteite 
• Uit bogenoemde word hoofdirigente 

verkies vir Somer- en Winter -Interskole 

• Interhuisatletiek
• Interhuisswem
• Somer-Interskole (atletiek)
• Winter-Interskole (rugby, hokkie, netbal, gholf en landloop)

8. Biblioteekprefekte/Mediahulp  • Gr 10 – 12 Mediahulp

9. Onze Jan – Redaksie • Graad 11-Redakteur | Redaksielede • Skoolkoerant

10.  Junior Stadsraad • 2 VRL-lede 
• 2 jaar termyn 

• Baanbrekerswerk vir skool
• Verskeie projekte in Stadsgemeenskap

11. Sportkaptein/Kultuurkaptein • 1 Verkose kaptein  per sportspan 
• 1 Kultuurkaptein per kultuuraktiwiteit 
• Gr 8-12 / juniors of seniors

• Kommunikasie tussen afrigter en spelers.
• Gesonde gees en navolging van ons gedragskode.
• Besluitneming tydens wedstryde.
• Opwarming
• Dissipline en netheid/voorkoms. 
• Organisatoriese pligte/ versorging van apparaat.
• Motivering van spanmaats.

12. Gr 11-Matriekafskeidkomitee • Gr 11-leerders • Valentyns- en Winterbal, en matriekafskeid

Hoërskool Jan van Riebeeck kan met trots getuig dat ons leerders op verskeie terreine ‘n groot deel van die bestuur van leerdersake op hulle skouers neem. Ons 
leerderleiers kom jaarliks met wonderlike idees na vore en is uiters kreatief en innoverend in hulle beplanning. Hulle inisiatief, toewyding en positiwiteit is tasbaar 
en volhoubaar en spoor medeleerders aan om betrokke te raak en die skool se leuse, “Wees uself", uit te leef.8
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Graad 10-12 Keusevakke
(3 vakke, een uit elke groep)
Groep 1:            
•  Fisiese Wetenskap  •  Besigheidstudies  
•  Gasvryheidstudies  •  Geskiedenis  •  Musiek

Groep 2:
•  Lewenswetenskappe  •  Rekeningkunde
•		Toerisme		•		Ingenieursgrafika-	en	ontwerp
•  Rekenaartoepassingstegnologie  •  Musiek

Groep 3:
•		Inligtingstegnologie		•		Ekonomie		•		Geografie		
•  Lewenswetenskappe •  Visuele Kuns  •  Musiek

Graad 10 – 12 Verpligte vakke
• Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
• Afrikaans Huistaal
• Engels Eerste Addisionele Taal of Engels Huistaal
• Lewensoriëntering
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Matriekuitslae
2013
• 100% Slaagsyfer
• 85% Slaag met Baccalareus-toelating
• 20 A-kandidate
• 3 Topkandidate:

1) Christan Barnard (89,4%)
2) Kara Meiring (86,7%)
3) Ebeth Marais (86,4%)

2014
• 100% Slaagsyfer
• 14 A-kandidate
• 76% Slaag met Baccalareus-toelating
• 3 Topkandidate:

1) Philip Hugo (91,4%)
2) Arnaud Mouton (87,6%)
3) Andrea Pienaar (87,0%)

9

2015
• 100% Slaagsyfer
• 70 Slaag met Baccalareus-toelating
• 16 A-kandidate
• 3 Topkandidate:

1) Meije Vivier (92,4%)
2) Hein Jordaan (88,2%)
3) Lucia Daly (86,1%)

2016
• 100% Slaagsyfer
• 12 A-kandidate
• 78% Slaag met Baccalareus-toelating
• 3 Topkandidate:

1) Rebekka Venter (87,2%)
2) Joleen Jordaan (87%)
3) Renier Naidoo (86,7%)

Verskeie toekenningsgeleenthede  word deur die loop van die jaar gehou 
en is 'n wonderlike  aanmoediging vir die leerders om altyd hulle beste 
te lewer. 

2017
• 98% Slaagsyfer
• 13 A-kandidate
• 75% Slaag met Baccalareus-toelating
• 3 Topkandidate:

1) Gabriël Yssel (90%)
2) Julia Lloyd (89,2%)
3) Anel van der Vyver (87.5%)

2018
• 100% Slaagsyfer
• 11 A-kandidate
• 87, 5% Slaag met Baccalareus-toelating
• 3 Topkandidate:

1) Nina Ferreira (93,1%)
2) Lila Ferreira (90,8%)
3) Theodore Pauw (90,4%)
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Afrikaans is die hartklop van ons skool! Om in ‘n stad 
soos Kaapstad te woon en skool te gaan, beteken 
dat jy daagliks ten minste vier verskillende tale 
rondom jou hoor. Jou gesig helder egter elke keer ‘n 
klein bietjie op wanneer jy iemand Afrikaans in die 
straat hoor praat. Om mense te soek wat Afrikaans 
praat in hierdie multi-kulturele stad, is egter nie so 
moeilik nie. Jy hoef maar net  jou hart te volg – die 
pad lei na Hoërskool Jan van Riebeeck!  Hier práát 
ons Afrikaans, redeneer,  debatteer, sing en speel ons 
toneel  in Afrikaans. Hier kan jy jou wiskunde- en 
ekonomiehuiswerk in Afrikaans voltooi en jou steeds 
verwonder aan ons leerders se goeie Engelse aksent. 
In ‘n stad so groot en divers soos Kaapstad, het jy 
iets nodig waaraan jy kan vasklou -  wortels wat jou 
stewig kan anker. Hierdie wortels is ons mooiste, 
mooiste taal – Afrikaans!

“Die Afrikaanse taal die klink vir ons so soet; Hy is ons 
moedertaal, sit in ons murg en bloed…” 
C.P. Hoogenhout 

Besigheidstudies
Besigheidstudies rus die leerders met die basiese 
kennis, vaardighede, houdings en waardes toe vir 
toetrede tot die sakewêreld.

Die vak is ‘n goeie manier om die sakewêreld 
beter te verstaan om beter oor besigheidsaspekte 

te redeneer. Die vak hou ook voordele in vir die 
alledaagse lewe. Leerders win kennis oor loopbane 
in, leer om spanning en druk te hanteer, om ‘n goeie 
leier te wees en watter wette op ‘n besigheid van 
toepassing is.

‘n Nuwe entrepreneursprojek het in 2016 die lig 
gesien waar leerders die geleentheid gegun word 
om hul eie sake-ondernemings te begin. Die leerders 
kry dan ook die kans om hul sake-idees aan ‘n 
paneel van sakedeskundiges voor te lê, ten einde die 
lewensvatbaarheid van hul idees te toets.

Ekonomie
Ekonomie is ‘n hoogs relevante wetenskap wat in die 
moderne samelewing sy plek opeis.

Die geheel van ‘n ekonomie word bestudeer met 
die klem op die belangrikheid van huishoudings, 
sake-ondernemings, die staat en buitelandse 
interaktiewe bedrywighede. Leerders leer om 
kontemporêre kwessies te verbind en te analiseer. 
Die gedrag van rolspelers word ook individueel 
ondersoek.

Die basis van ekonomiese strewes word bestudeer 
en leerders kry weekliks die geleentheid om die 
ekonomiese prestasie van ons land met ander lande 
te vergelyk en te ontleed. Die toepassing van hierdie 
vaardighede ontwikkel ons leerders tot dinamiese 
redevoerders.

Kontemporêre ekonomiese aktiwiteite word prakties 
in ons kurrikulumaanbieding vervat. Hoërskool Jan 
van Riebeeck se Ekonomie-departement is bekend 
vir die jaarlikse Omgewingsdag in Augustus, markdae 
en ander skoolfunksies.

Engels 
Hoërskool Jan van Riebeeck bied Engels Eerste 
Addisionele Taal sowel as Engels Huistaal aan.
Daar word in albei vakke na hoë akademiese 
standaarde gestrewe. Die doelwit is om die 
potensiaal van alle leerders, ongeag hul intellektuele 
vermoë, te erken en ten volle te ontwikkel.
Die beleid van hierdie department is op die volgende 
beginsels gebaseer:
• Om leerders se taal- en kommunikasievaardighede 

sodanig  te ontwikkel dat hulle kreatiewe,  
aanpasbare, onafhanklike en selfversekerde 
individue met ‘n morele en sosiale 
verantwoordelikheidsin sal word.

• Om deurlopende self-evaluering van 
onderwysmetodologieë en assesseringstrategieë 
toe te pas t.o.v. hul effektiwiteit en geldigheid 
binne ‘n gedurig-veranderende sosio-ekonomiese 
omgewing.

• Om aanpasbaar en ontvanklik te wees vir 
innoverende opvoedkundige idees en praktyke wat 
ons Engels-onderrig voortdurend kan verbeter.

10
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Fisiese Wetenskappe
Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor goed- 
opgeleide onderwysers wat op die bestudering 
van	fisiese	en	chemiese	verskynsels	fokus,	deur	van	
wetenskaplike ondersoeke gebruik te maak.

Deur wetenskaplike modelle, teorieë en wette toe te 
pas, poog hulle om leerders te help om die gebeure 
in	ons	fisiese	omgewing	te	verstaan	en	te	voorspel.	
Leerders word opgelei om die gemeenskap se 
behoefte	te	verstaan,	om	te	verstaan	hoe	die	fisiese	
omgewing werk, om voordeel daaruit te trek en op 
‘n verantwoordelike wyse daarna om te sien en te 
begryp.

Gasvryheidstudies
Gasvryheidstudie is die studie en praktiese 
toepassing van verskeie interverwante temas in 
die gasvryheidsbedryf. Hoërskool Jan van Riebeeck 
beskik oor ‘n goedtoegeruste kombuis en die 
Welgemeend-sentrum waar praktiese klasse en 
eksamens van hoogstaande gehalte voorberei en 
bedien word. Ons is trots om te kan spog met 
verskeie oudleerders wat tans ‘n suksesvolle deel 
van die gasvryheidsbedryf uitmaak. Ons poog 
voortdurend om leerders voor te berei vir hierdie 
hoogs kompeterende, maar bevredigende industrie.

Geografie
Geografie	 bied	 die	 onderbou	 vir	 ‘n	 groot	
verskeidenheid beroepe en is daarom ‘n 
gewilde vak in Hoërskool Jan van Riebeeck. 
Aspekte soos weerkunde, geologie, ekonomiese 
ontwikkeling, landelike en stedelike ontwikkeling en 
omgewingsbestuur is die kern van die vak. Bykans 
een derde van leerders in die VOO-fase neem 
hierdie vak. Vyf-en-twintig present van matrikulante 
behaal deurlopend ‘n A-gemiddeld en presteer altyd 
goed bo die provinsiale gemiddeld! 

Geskiedenis
Hoe kan ‘n mens die wêreld ingaan as jy niks van die 
wêreldgeskiedenis weet nie? In die vak, Geskiedenis, 
word al ons vrae beantwoord, belangstelling 
geprikkel, waardes gekweek, kennis van die verlede 
en ook die hede uitgebrei. Hier gesels en debatteer 
ons en deur middel van oudio-visuele hulpmiddels 
lewe die vak as’t ware vóór ons. Sake en nuus word 
daagliks bygehou. Ons toekomsvisie word verbreed 
en aktuele sake word met insig en begrip bespreek.
Uitstappies na historiese plekke in en om ons 
Moederstad verseker dat hierdie vak onmisbaar bly!

Ingenieursgrafika &- Ontwerp ( IGO)
IGO is die integrasie van kognitiewe en 
handvaardighede wat gebruik word om te ontwerp 
en	 grafies	 te	 kommunikeer.	 Dit	 is	 ‘n	 kombinasie	
van lyne, simbole en tekens wat gebruik word om 
dienste, ontwerpprosesse en stelsels te verskaf wat 
‘n bydrae tot ekonomiese vooruitgang en verhoogde 
lewenskwaliteit lewer.
IGO sal ‘n bydrae lewer tot leerders se tegnologiese 
geletterdheid deur hulle geleenthede te bied tot:
• Toepassing van die onwerpproses om siviele, 

elektriese en meganiese probleme op te los;
• Verstaan en gebruik van konsepte en kennis, en
• Ontwikkeling	 en	 toepassing	 van	 spesifieke	

vaardighede.

Die konteks van die vak is siviel, elektronies en 
meganies.	Die	 implikasies	hiervan	 is	dat	die	grafika	
en	ontwerp	wat	geteken	gaan	word,	‘n	refleksie	van	
bogenoemdemoet	wees.	Die	grafika	kan	vryhand	of	
met instrumente of rekenaargesteunde sagteware 
gedoen word.

IGO as ‘n vak gee aan leerders die geleentheid om:
• Idees	 grafies	 te	 kommunikeer	 deur	 van	

tekeninstrumente en rekenaars gebruik te maak;
• Te leer om probleme op ‘n kreatiewe wyse op te 

los;
• Projekte te voltooi deur van die ontwerpproses 

gebruik te maak;
• Direk met regs-, sosiale en omgewingskwessies in 

hul projekte kennis te maak;
• Kennis op doelgerigte maniere toe te pas;
• Meer positiewe houdings, persepsies en aspirasies 

te skep teenoor vervaardiging, ingenieurswese en 
tegnologies-gebaseerde loopbane. 

Inligtingstegnologie ( IT)
IT ontwikkel sekere  vaardighede van ‘n leerder 
soos probleemoplossing en logiese denke.  Dit help 
dus die leerders om die groter prentjie te kan sien, 
om werklike situasies te modelleer en om ‘n oog 
vir detail te ontwikkel. ‘n IT-leerder behoort ook ‘n 
teoretiese kennis van apparatuur, programmatuur en 
netwerke te verwerf.

In graad 10 word basiese programmeringskonstrukte 
en algoritmes bekendgestel m.b.v. 
Scratch (‘n opvoedkundige, dog prettige 
programmeringsomgewing). In graad 11 word 
daar	 na	 Object	 Pascal	 oorgeskakel,	 spesifiek	
Delphi soos verplig deur die Departement van 
Onderwys. ‘n Matriekleerder sal die algemeenste 
programmeringskonstrukte, wat in alle tale 
voorkom, deeglik ken en kan gebruik met Delphi 
as taal van verwysing. Deur ‘n ontwikkelingsproses 
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van vereiste-ontleding, ontwerp, implementering 
en dokumentering te volg, sal ‘n matriekleerder ‘n 
GUI-program kan ontwikkel, wat d.m.v. SQL-stellings 
met ‘n databasis kommunikeer.

Lewensoriëntering
By Hoërskool Jan van Riebeeck poog ons om 
geleenthede te skep vir elke leerder se persoonlike, 
sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike en 
fisieke	 groei	 en	 ontwikkeling.	 Lewensoriëntering	
dra by tot die ontwikkeling van gebalanseerde en 
selfversekerde leerders. Leerders berei hul voor vir 
aktuele kwessies asook om die realiteit te hanteer. 
Dit lei die leerder tot selfaanvaarding.

Lewenswetenskappe
Lewenswetenskappe is die studie van lewe en 
bestaan uit ‘n verskeidenheid van subdissiplines of 
spesialiseringsrigtings, wat bekendgestel word.

Deur die bestudering van Lewenswetenskappe sal 
leerders die volgende ontwikkel:
• Hul kennis van belangrike biologiese begrippe, 

prosesse, stelsels en teorieë wat hul belangstellings 
stimuleer;

• ’n vermoë om wetenskaplike kwessies en prosesse 
krities te evalueer en te debatteer;

• groter bewustheid van die manier waarop 
biotegnologie en kennis van lewenswetenskappe 
die mensdom gebaat het;

• nuttige kennis en vaardighede wat in die alledaagse 
lewe nodig is;

• ’n begrip van die manier waarop die mens ‘n 
negatiewe uitwerking op die omgewing het en die 
organismes wat daarin is;

• ’n diep waardering vir die unieke diversiteit van 
biome in Suider-Afrika en die belangrikheid van 
bewaring;

• ’n bewustheid van die betekenis “verantwoordelike 
burger” in terme van die omgewing en 
lewenstylkeuses wat hulle maak;

• ’n bewustheid van die bydrae van Suid-Afrikaanse 
wetenskaplikes;

• wetenskaplike vaardighede en maniere om 
wetenskaplik te dink wat hulle in staat stel om die 
leemtes te sien; en

• ’n vlak van akademiese en wetenskaplike 
geletterdheid wat hulle in staat stel om te lees, 
praat, skryf en te dink oor die biologiese prosesse, 
konsepte en ondersoeke.

Musiek
Hoërskool  Jan van Riebeeck is ‘n skool waar musiek 
tradisoneel sterk in die are vloei. Onderrig in klavier, 
kitaar	(klassieke,	sowel	as	rock-kitaar),	blokfluit,	fluit,	
klarinet, saxofoon, viool en sang word aangebied.

Musiek bied ‘n gulde geleentheid om kreatiwiteit in 
groepsverband te beoefen en verhoogvaardighede 
aan te leer. In hierdie verband word musiekleerders 
aangemoedig om saam met ander leerders aan die 
skool se ensemble en jaarlikse musiekkonsert deel 
te neem. Leerders kry ook die geleentheid om aan 
eisteddfods en eksterne musiekeksamens deel te 
neem, byvoorbeeld dié van  UNISA, Trinity-Guildhall, 
Rockschool of die Royal School of Music.

Aan graad 8-leerders bied ons die geleentheid om 
musiek as vak te neem, selfs al het die leerders 
geensins musiek in die laerskool beoefen nie. Die 
leerders kry die geleentheid om hul te bekwaam 
tot op minimum graad II-vlak aan die einde van 
graad 9. In graad 10 kan die leerder kies om met 
musiek as vak voort te gaan om sodoende by ‘n 
graad V-standaard, wat die vereiste vir graad 12 is, 
uit te kom. ‘n Leerder wat ‘n instrument bespeel wat 
nie deur die skool aangebied word nie, word ook 
toegelaat om praktiese werk ekstern te doen en die 
teoretiese werk by die skool te neem. 

Kom ontdek of slyp jou musikale vaardighede by 
Hoërskool Jan van Riebeeck!

Rekeningkunde
Rekeningkunde fokus op die meting van prestasie 
en	 die	 verwerking	 en	 kommunikasie	 van	 finansiële	
inligting rakende ekonomiese sektore. Hierdie dissipline 
verseker dat daar aan die vereistes van etiese gedrag, 
deursigtigheid en verantwoordelikheid voldoen moet 
word. Dit handel oor die logiese, sistematiese en 
noukeurige	keuse	en	optekening	van	finansiële	inligting	
en	transaksies,	asook	die	opstel	van	finansiële	state	en	
bestuursverslae.

Die vak behels rekeningkundige kennis, vaardighede 
en	 waardes	 wat	 op	 die	 finansiële	 rekeningkunde,	
bestuursrekeningkunde en ouditeringsvelde fokus. 
Vaardighede, kennis en waardes word in verband 
gebring met werklike situasies om gevolglik ‘n balans 
tussen teorie en praktyk te verseker, om die wêreld van 
werk te betree en om selfontwikkeling aan te moedig.

Die leerders word vir ‘n verskeidenheid 
beroepsgeleenthede voorberei en ontwikkel 
karaktereienskappe soos etiese gedrag, gesonde 
oordeel, deeglikheid, ordelikheid, noukeurigheid en 
netheid wat hul met vertroue in enige rekeningkundige 
beroep kan aanwend.

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
Die data-ontploffing van die afgelope tyd noop 
die hedendaagse leerder om die vermoë te hê 
om data in inligting te kan verander. RTT lê klem 
op inligtingsvaardigheid: leerders moet data en 
inligting oor ‘n bepaalde kwessie versamel, sif, 
ontleed en op ‘n sinvolle manier bymekaar voeg 
as professionele verslae, aanbiedings en statiese 
webtuistes.

Voorts rus RTT leerders toe om bestaande 
programmatuur oordeelkundig te gebruik deur 
die volgende programme in die Microsoft Office 
Suite te behandel: Word (woordverwerking), 
Excel (sigblad), Access (databasis-verwerking) en 
PowerPoint (aanbiedingsprogrammatuur). Aan die 
einde van matriek behoort RTT-leerders oor ‘n 
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algemene rekenaargrondslag te beskik om ingeligte 
besluite oor die aankoop van programmatuur 
en apparatuur te maak. Voorts behoort hulle 
ook gestruktureerd navorsing te kan doen om 
sodoende hul resultate op ‘n kundige wyse aan te 
bied.

Toerisme
Toerisme is ‘n opwindende en aktuele vak en 
daaglikse beriggewing hou direk met die vakinhoud 
verband.

“Die toerismebedryf is Suid-Afrika se nuwe 
goudmyn” het Derek Hanekom, Minister van 
Toerisme, op 16 Junie 2014 aangekondig.  Meer as 
617 000 mense werk reeds in die Suid-Afrikaanse 
toerismebedryf en bykans 10 miljoen internasionale 
toeriste het Suid-Afrika gedurende 2014-2015 
besoek.

Met bogenoemde in gedagte word Toerisme as vak 
aangebied. Dit kan deurslaggewend wees vir leerders 
wat eendag in toerisme wil spesialiseer. Dit is ‘n 
beroepsgerigte vak wat jou onbeperkte geleenthede 
bied en is beslis die vakkeuse vir die toekoms!

Visuele Kuns
Hierdie vak inspireer leerders om op verskillende 
maniere te dink. Hulle ontwikkel hul liefde vir kuns 
deur vrye denke en deur emosioneel by hul praktiese 
werk betrokke te raak. Nuwe idees, konsepte, 
materiaal en tegnieke word uitgetoets sodat kinders ‘n 
ondersoekende ingesteldheid kan kweek en kreatief kan 
groei.

Leerders word uitgedaag om teoretiese temas by hul 
praktiese kunsskeppings te inkorporeer. Hulle moet 
besin oor temas en kunswerke wat op die hedendaagse 
wêreld van toepassing is, sodoende kry hul werk 
betekenis en dra dit ‘n boodskap uit of lewer kommentaar 
op	 die	 spesifieke	 probleme	 in	 die	 samelewing.	Kennis,	
waardes en vaardighede word ontwikkel deur die studie 
van diverse rolle en funksies van die visuele kunste in 
die moderne lewe, die verlede en in verskillende kulture. 

Leerders word die geleentheid gegun om die rol van 
die visuele kunste in hedendaagse kulture, sowel as 
kulture van die verlede (Afrika en internasionaal) te 
analiseer en die interafhanklike verhouding tussen 
kuns en die samelewing te verken.

Wiskunde
Benewens die duidelik-uiteengesette riglyne en 
standaarde vervat in die NKV oor onderwys in die 
algemeen, beklemtoon Hoërskool Jan van Riebeeck 
ook die volgende aspekte met betrekking tot die 
onderrig van die vak, Wiskunde:

1. Die oogmerk is om by alle leeders ‘n liefde vir 
Wiskunde te kweek deur:
• die voorbeeld en passie wat leerkragte ten toon 

stel in hul aanbieding daarvan;
• voortdurende aanmoediging en gepaardgaande 

erkenning vir suksesse behaal; en
• geleenthede daar te stel vir addisionele hulp of 

intervensie.
2. Die rol wat wiskunde deur die eeue gespeel het 
in die ontwikkeling en vooruitgang van die mens en 
sy wêreld, vanaf die ou Grieke soos Pythagoras en 
Archimedes tot Newton, Einstein en die vele ander 
wiskundiges word aan leerders uitgewys.
3. ’n Klaskamerkultuur wat aanleiding gee tot 
effektiewe onderrig en leer, sowel as ‘n gesonde 
werksetiek wat noodsaaklik is om sukses te behaal 
word daargestel. Hiermee gaan die volgende 
gepaard:
• om gereeld huiswerk te gee en te kontroleer;
• om toepaslike drilwerk ‘n gereelde en alledaagse 

praktyk in die klaskamer te maak, en
• toetse en eksamenvraestelle van ‘n hoë kwaliteit 

en standaard op te stel.
4. Goeie en konstante blootstelling (deur die 
skoolbiblioteek) aan allerhande wiskundige 
literatuur.
5. Deelname aan verskeie olimpiades en kompetisies. 

Wiskundige Geletterdheid
Wiskundige Geletterdheid bemagtig ons leerders en stel hulle 
in staat om hulle alledaagse leefwêreld met selfvertroue te kan 
analiseer. Hulle word op ‘n praktiese manier geleer om numeriese, 
monitêre, statistiese en ruimtelike scenarios te kan interpreteer.
Deur die gebruik van probleemoplossingsmetodes word hulle 
geleer dat verworwe kennis toegepas kan word deur die gebruik 
van basiese wiskundige beginsels. Wiskundige Geletterdheid is 
hoofsaaklik ‘n toepassingsvak wat daarop gemik is om leerders se 
redenasievermoëns	en	reflektiewe	vaardighede	te	ontwikkel	deur	
hul bloot te stel aan hulle leefwêreld.

13
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Hoërskool Jan van Riebeeck staan wyd bekend as 
‘n kultuurskool, nie slegs in die Wes-Kaap nie, maar 
ook nasionaal. Kultuur is dus werklik ‘n topprioriteit. 
Die skool spesialiseer in ‘n groot verskeidenheid 
kultuuraktiwiteite en iewers op die besige 
kultuurkalender van Hoërskool Jan van Riebeeck, is 
daar ‘n plekkie vir elke leerder om betrokke te raak, 
talente te ontwikkel en te presteer.

Debat / Redenaars / Vasvra
Die leerders van Hoërskool Jan van Riebeeck 
debatteer, redeneer en verryk hul algemene kennis 
in Afrikaans sowel as Engels. Daar is ‘n wye spektrum 
van aktiwiteite waaraan leerders kan deelneem: 
ATKV-Redenaars, Radikaal Redenaars, ATKV-Debat, 
Dink of Sink, Interhuisdebat, vasvrakompetisies, 
Rotary Debating en die ATKV-Spelathon. 

Afrikaanse debatvoering word jaarliks deur middel 
van die ATKV-debatstruktuur beoefen en leerders 
kan aan streeksdebatte soos die US-Woordfees se 
debatskompetisie of plaaslike debatte soos die Dink 
of Sink-skooldebat of die Interskole-debat deelneem.

Ons redenaars neem ook jaarliks aan die 
ATKV-Redenaarskompetisie deel en sedert 2014 
ook aan die Radikaal Redenaarskompetisie. 

Ons Engelse debatte vind in die Rotary De-
bating-kompetisieformaat plaas en ons 
Afrikaanssprekendes hoef glad nie vir die ander 
skole terug te staan nie. Jy sal jaarliks ‘n Rotary 
Debating-span van Hoërskool Jan van Riebeeck 
in die Provinsiale Kampioenskappe sien debatteer. 
Ons	 spanne	 dring	 ook	 dikwels	 na	 die	 octofinals	
en	finale	rondes	teen	spanne	van	Engelse	topskole	
deur.

Algemene kennis-olimpiades en vasvra-kompetisies 
geniet baie aandag by Hoërskool Jan van 
Riebeeck. Die leerders verbreed hulle kennis met 
deurlopende blootstelling. Ons vasvra-spanne vaar 
ook uitstekend  in die jaarlikse Minquiz en CALTEX 
Quiz .

Toneel
Hoërskool Jan van Riebeeck se toneelvereniging is 
om verskeie redes in Suid-Afrika bekend.

In 2013, 2014 en 2016 behaal Hoërskool Jan van 
Riebeeck ‘n skitterende tweede plek in die nasionale 
ATKV-Tienertoneelfinaal	en	in	2015		en	2016	dring	
ons	deur	na	die	ATKV-finaal!	Die	toneelvereniging	
het	al	10	produksies	in	die	nasionale	finaal	gehad	in	
die 13 jaar van Aardklop se bestaan. Hulle het ook 
nasionaal erkenning verwerf vir beste produksie,  
beste akteur en aktrise, beste tegniese versorging, 
regie en belowendste akteur.

Ons leerders is bevoorreg om bekende regisseurs 
soos Nico Scheepers en Philip Rademeyr,  albei 
wenners van verskeie toneeltoekennings,  aan stuur 
van sake te kon hê en wat hulle kon slyp tot groot 
hoogtes.

Die toneelgroep neem aan plaaslike kompetisies en 
streeksfeeste regoor Suid-Afrika deel om toneelspel 
onder leerders te bevorder en te ontwikkel.

Oudtoneelspelers soos Anneke Weideman (Hanna 
Hoekom en Die Wonderwerker), Viljé Maritz 
(Binnelanders, Verraaiers en Liefste Kyla) asook 
Ludwig Binge (Die Boland Moorde) is dikwels op 
die silwerskerm of televisie te sien. Die bekende 
Vivier-susters, Lea en Trix,  skitter gereeld op televisie. 
Groot toneelgeeste soos Cobus Rossouw, Milla 
Louw en Herman Binge het ook hier gematrikuleer.

Ander Jan van Riebeeckers soos Andrea Pienaar, 
Adele van Doorn, Madeleine Pienaar, Janic Botha 
en Melnisha Arnolds het onlangs in produksies 
soos: Thomas@, Faan se trein en Mooirivier 
geskitter. Toneelspel loop beslis diep in die Jan van 
Riebeeck-are!
Kuns
Jan van Riebeeckers en kuns is feitlik sinoniem.

Alhoewel daar min geleenthede vir kompetisie 
bestaan, neem ons aan plaaslike kuns-eisteddfods 
deel waarin ons goed presteer en alreeds kon 
spog met leerders wat as die wenners van die 
seniorkunsafdeling aangewys is en die goue medalje 
ontvang het. 

Die kunsvereniging is een van Jan van Riebeeck se 
aktiefste verenigings, waar leerders weekliks in 'n 
informele atmosfeer gelei word om vrydenkend 
te redeneer deur kreatiewe konsepte te ontwikkel 
en uit te toets. Hulle word ook die geleentheid 
gebied om met verskillende kunsmedia en materiale 
te eksperimenteer waardeur 'n ondersoekende 
ingesteldheid gekweek word deur nuwe metodes en 
tegnieke in kuns te beoefen.

Fotografie
By	 die	 fotografievereniging	 word	 leerders	 se	
fotografievaardighede	 verfyn	 en	 kry	 hulle	 die	
geleentheid om kultuur-en sportkodes af te neem. 
Leerders kry verder die geleentheid om deurlopend 
eie onderwerpe te analiseer en op plaaslike 
mediaterreine te publiseer.

Hoërskool Jan van Riebeeck is ook die bewaarder 
van die Boerneef-kunsversameling wat bewys lewer 
van die verantwoordelike wyse waarop ons die 
kunste waardeer, handhaaf, ontwikkel en uitbou.

Skryfkuns
Hoërskool Jan van Riebeeck is welbekend vir sy 
skryfkultuur.

Hierdie kultuurkode word deur deelname aan die 
Kaapse Afrikaanse Letterkunde Eisteddfod ontwikkel 
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waar ons leerders jaarliks hoogste lof ontvang en 
as medaljewenners aangewys word.

Die afgelope paar jaar neem ons leerders deel 
aan ATKV-skryfkompetisies waar ons jong 
skrywers en digters gereeld, landswyd, die Top 
Tien haal. Armand Botha, Miré de Swardt,  Elanah 
Engelbrecht, Louise Goethals en Sabah Cabano 
se skryfwerk is die afgelope paar jaar in “Poort,” 
die ATKV se prestige-joernaal, gepubliseer. Jaarliks 
word ten minste twee van ons leerders uitgenooi 
om die skryfskool by die Universiteit van die 
Vrystaat by te woon.
 
Trofees word jaarliks vir skryfprestasies toegeken 
om hierdie kultuur uit te bou. 

Bekende skrywers wat Hoërskool Jan van 
Riebeeck al opgelewer het, is onder andere: Freda 
Linde, Hester Heese, Herman Lategan,  Marié 
Heese en uitgewersgeeste soos Leon Rousseau 
en Dr Annarie van der Merwe.

Joernalistiek
Die skoolkoerant vir Jan van Riebeeckers deur 
Jan van Riebeeckers word “Onze Jan” genoem. 
“Onze Jan” se kwartaallikse uitgawe is een van die 
hoogtepunte vir elke Jan van Riebeecker, omdat 
die inhoud strek van verslaggewing, resensies, 
digkuns, skindernuus, foto’s, pretblaaie, grappies, 
redevoering tot selfs ‘n liefdes-ommie-hoekie!

Die unieke eienskap van “Onze Jan” is dat 
skoliere self die inhoud bepaal onder leiding van 
‘n mediahoof en redakteur.

Leerders van graad 8 tot 12 vorm deel van die 
redaksie, of dit nou op die terrein van skryf, of 
fotografie	 is.	 Hoërskool	 Jan	 van	 Riebeeck	 is	
voorwaar trots op hierdie joernalistieke spogstuk!
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Musiek
Die baie aktiewe musiekdepartement funksioneer 
nie net vir vakonderrig nie, maar ook as kultuurkode. 
Ons musiekleerders presteer gereeld op die 
UNISA-ererol met topprestasies, soos dié van Flippie 
Scholtz (2010) wat onder die top 3 in die land vir 
musiekteorie aangewys is. Gerhard Joubert, een van 
ons klaviersterrem was in 2018 die wenner van die 
Pieter Kooij-klavierkompetisie en behaal 'n tweede 
plek in die Hennie Joubert Nasionale Kompetisie.

Laurika Rauch, Randall Wicomb, Johan Stemmet, die 
gevierde pianis Nina Schumann en die internasionale 
orkesdirigent David de Viliiers is musiekgeeste wat 
hier gematrikuleer het en hul musiektalent vir die Jan 
van Riebeeckers kon nalaat.

Ensemble
Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor ‘n ensemble wat 
verskeie intrumente insluit en ‘n groot verskeidenheid 
musiek uitvoer. Die ensemble neem dikwels aan 
plaaslike eisteddfods en ander kompetisies deel.

Koor
Die skoolkoor is hoog op die kulturele prestasielys: 
hulle behaal jaarliks goeie resultate by eisteddfods of 
die nasionale ATKV Applous-koorkompetisie.

Die meisieskoor en a cappella-seunsgroep snoer ook 
graag kragte saam en sorg vir magiese oomblikke op 
die verhoog. 
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Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor puik 
fassiliteite waar sport op ‘n hoë vlak bedryf 
word. Die wye verskeidenheid sportsoorte wat 
aangebied word skep genoegsame geleentheid vir 
grootskaalse deelname en betrokkenheid, asook vir 
die ontwikkeling van elke sportseun en –meisie se 
unieke potensiaal. Onder leiding van puik afrigters 
word skitterende prestasies gelewer.

Atletiek
Die atletiekseisoen spring elke jaar weg met die 
Interhuisatletiek waarby die hele skool betrokke 
is. Daarna berei ons vir die Interskole teen HS 
Stellenbosch, Worcester Gim en Charlie Hofmeyr 
voor. ‘n Gemiddeld van 35 atlete neem jaarliks aan 
die WP-Kampioenskappe deel.

Verskeie atlete neem ook jaarliks aan die  
SA-skole Atletiekkampioenskappe en die 
SA-Klubkampioenskappe deel.

Hokkie
Hokkie	 is	 ‘n	 spansport	 wat	 fiksheid,	 koördinasie,	
balvaardigheid en samewerking in spanverband vereis 
en bevorder. By Hoërskool Jan van Riebeeck poog 
ons om by seuns- en meisieshokkie, met behulp van 
goed	gekwalifiseerde	afrigters,	die	beste	geleentheid	
moontlik vir ons leerders te skep.

Hoërskool Jan van Riebeeck het meisie- en 
seunspanne wat aan die WP-hokkieliga deelneem. 
Die hokkiespanne woon gereeld afrigtingsklinieke 
by en daar word jaarliks toere gereël waartydens 
leerders die geleentheid kry om vriendskaplik teen 
ander skole mee te ding.

Netbal
Uitstaande prestasies word jaarliks in netbal behaal. 
Weeklikse oefening vind plaas waartydens spelers 
se	fiksheid,	 tegniese-	en	 spanspel	 geslyp	word.	Die	
netbalspanne het die afgelope paar jaar gespog 
met topposisies in die A-liga, asook WP-spelers in 

verskillende ouderdomsgroepe en in 2018 behaal 
Amy Atkins die 0.18 SA-skolespan.

Krieket
Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor goeie 
krieketfasiliteite en skryf ‘n o.19A- en ‘n o.15A-span 
vir die liga in. 

Swem
Goeie prestasies word in swem behaal. Ons is deel 
van die weeklikse swemliga en swemmers sien 
ook baie uit na die WP-skolegala op Nuweland. 
Swemgala’s vind op Donderdae plaas. Hoërskool 
Jan van Riebeeck het die afgelope tien jaar verskeie 
presteerders op nasionale vlak opgelewer. 

Tweekamp
Tweekamp (swem en landloop) is 'n gewilde 
sportsoort. Byeenkomste vind op Saterdae plaas 
en 'n hoogtepunt is die span se jaarlikse deelname 
aan die Highgate-Interprovinsiale byeenkoms in 
Oudtshoorn. 

Landloop
Ons	landloop	is	by	die	WP-Skolelandloop	geaffilieer	
en Hoërskool Jan van Riebeeck se atlete kompeteer 

op provinsiale en nasionale vlak. Die wedlope vind 
weekliks op Woensdagmiddae plaas en busvervoer na 
en vanaf byeenkomste is beskikbaar. Leerders word 
daagliks met behulp van wetenskaplik-saamgestelde 
programme gehelp en oefeninge vind op verskillende 
terreine in en om die stadskom, plaas.

Skaak
Elke jaar word ‘n skaakspan vir die WP-Skaakliga 
ingeskryf. Ons neem tans in die sentrale distrik 
deel  en skaakwedstryde vind gewoonlik op 
Vrydagmiddae plaas. Baie van ons leerders neem aan 
die CHESSA-individuele toernooie deel en verskeie 
leerders neem op nasionale vlak deel.

Tennis
Hoërskool Jan van Riebeeck neem jaarliks aan 
die WP-Skoleliga deel en die skool het goeie 
tennisfasiliteite (4 bane en ‘n paviljoen) en afrigters. 
Ligawedstryde vind drie keer per week in die eerste 
en vierde kwartaal plaas.  

Rugby
Rugby het sedert die beginjare van Hoërskool Jan 
van Riebeeck ‘n groot rol in die daarstel van die 
skool se etos en kultuur gespeel. Ons skool het 
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reeds vyf Springbokke opgelewer, asook verskeie 
provinsiale- en klubspelers. Ons het beslis van die 
mooiste geleë rugbyvelde en dit maak die besoek aan 
ons rugbytuiste altyd ‘n spesiale afspraak. Buitelandse 
toerspanne is altyd gretig om ‘n wedstryd aan die 
voet van Tafelberg te speel en dit dra by tot ‘n 
blywende rugbykultuur en –tradisie.

Waar hulle ookal speel, is Hoërskool Jan van 
Riebeeck se rugbyspanne al vir jare teenstanders wat 
agting afdwing. Die twee rugbyvelde, J.H.Buys- en die 
Boshoff-veld is op 7 Junie 1960 in gebruik geneem toe 
Maties se Makotter-span hier ‘n vertoonwedstryd 
gespeel het. Die legendariese dr. Danie Craven het 
as president van die SA-Rugbyraad, die opening van 
die veld waargeneem.

Rugby is steeds die grootste wintersport by 
Hoërskool Jan van Riebeeck. Daar is tans vyf 
spanne in die liga en die meeste spanne word deur 
buite-afrigters afgerig. Professionele koördineerders 
help	om	die	spanne	fiks	te	hou	en	die	skool	beskik	oor 
‘n gimnasium waar die seuns kondisioneringswerk 
kan doen.

Daar heers ook ‘n gesonde toerkultuur en die skool 
het al verskeie rugbytoere oorsee onderneem 
asook plaaslik. In 2015 het die rugby-, netbal- en 

hokkiespanne ‘n suksesvolle sporttoer na Mosselbaai 
onderneem en in 2018 reis verskeie spanne na George.

Springbok-rugbyspelers soos Johnny Bester, Daantjie 
Rossouw, Pat Montini en Kabous van der Westhuizen asook 
Springbok-netbalspeelsters soos Annemarie Uys is maar 
enkele voorbeelde van die magdom uitblinkers wat met 
trots kan terugkyk na hulle vormingsjare hier by Hoërskool 
Jan van Riebeeck. Sportlegendes en Springbok-atlete soos 
Delamaine du Toit, Hannes Wahl, Oloff van Zyl en Nicole 
de Wet het hul sporttalente hier by Hoërskool Jan van 
Riebeeck geslyp. 
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Ons Koshuise
Huis Jordaan en Huis Van der Merwe

Huis Jordaan, geleë op die skoolterrein huisves al ons 
koshuisleerders en Huis Van der Merwe, beter bekend as 
ROG, is geleë teen die voet van Leeukop en is die tuiste 
van verskeie inwonende studente.

Beide koshuise word deur ‘n trotse geskiedenis, sterk 
tradisies, ‘n huislike atmosfeer en ‘n wonderlike gees 
gekenmerk. Die inwoners speel ‘n belangrike rol in die 
akademiese, sport-, kultuur- en leierskapsprestasies van 
Hoërskool Jan van Riebeeck.

Die unieke samesyn, gees, trots, tradisies en 
koshuisaktiwiteite maak koshuisverblyf ‘n onvergeetlike 
en opwindende leefervaring waar die klem veral op 
waardes en karakter geplaas word.

Beide koshuise word deur gemotiveerde en ervare 
superintendente bestuur en hulle word deur ‘n span 
jong en entoesiastiese diensdoenende personeel en goed 
gekwalifiseerde	kombuispersoneel	bygestaan.	Elke	koshuis	
beskik oor voldoende studiefasiliteite, goed toegeruste 
kombuise wat puik etes lewer en sportgeriewe.

Met die hulp van goedhartige en betrokke ouers is beide 
koshuise opgegradeer en kan daar met ‘n moderne 
ontspanningsarea, eetsaal, studielokale en badkamers, wat 
‘n fees vir die oog is, gespog word. Die koshuispersoneel 
en huiskomitee sien uit na die nuwe leerders en sal 
verseker dat hulle sommer vinnig tuis voel.

Waardevolle en prettige tradisies
In Jan van Riebeeck gaan jy deel word van tradisies wat 
deur jare ontstaan het en steeds in gebruik gehou word.

1. Die graad 8-Verwelkomingskamp
Hierdie geleentheid word vir baie jare reeds onder 
leiding van die graadvoog en met behulp van die 
registeronderwysers, matriekraad en huiskomitees 
gereël. Kortliks behels dit dat die nuwe graad 8-leerders 
(hulle kry jaarliks ‘n unieke naam) die eerste drie 
skooldae in Jan van Riebeeck heeltemal afsonderlik 
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van die res van die skool funksioneer. Gedurende 
hierdie tyd word die nuwelinge baie professioneel 
en uiters verantwoordelik georiënteer ten opsigte 
van die skoolaktiwiteite. Hulle leer ook die skoollied, 
geeslied en ontwikkel hul eie kreet wat voor die 
hele skool opgevoer word, sodat die matrieks dit 
kan goedkeur. Die oriëntering sluit op ‘n hoogtepunt 
af wanneer die graad 8-leerders tydens Stigtingsdag 
op die verhoog hul nuwe skoolbaadjies van die hoof 
ontvang. 

2.  Stigtingsdag
Hierdie geleentheid word jaarliks deur die 
matriekraad gereël om die stigting van Hoërskool 
Jan van Riebeeck te herdenk. ‘n Gasspreker word 
genooi om die leerders toe te spreek. 

3. Matriekkamp
Die baie gewilde kamp, onder leiding van die 
graadvoog, vind elke jaar tydens die eerste naweek 
nadat die skool begin het, plaas. Die kamp skep 
ongelooflike	 gees	 en	 samehorigheid	 onder	 die	
matrieks.

4. Vlotresies
Na	afloop	van	die	jaarlikse	Interhuis-swemgala	heers	
daar groot opgewondenheid wanneer die matrieks 
die dag afsluit met hulle, nou reeds bekende, vlotresies 
in die swembad.  Die hoogtepunt is wanneer die hele 
graad 12-groep saam in die swembad spring.

5. Interhuisatletiek
Die Interhuisatletiek word elke jaar op ‘n hoogtepunt 
afgesluit wanneer al die matrieks saam ‘n laaste keer 
om die atletiekbaan hardloop (Vir party is dit dalk 
ook die eerste keer!).

6. Jan Toeks
Hierdie uiters gewilde “Oscar”-geleentheid word 
elke jaar in die tweede kwartaal deur die graad 11’s 
gereël en sorg vir groot pret.

7. Witrokdag
Hierdie	 baie	 ou	 tradisie	 is	 spesifiek	 gerig	 op	 die	
matrieks en gaan gepaard met baie moeite, fyn 
beplanning en baie emosie. Die program vir die 
dag begin wanneer die matrieks tydens hul laaste 
amptelike skooldag, pragtig in wit geklee, hul plekke 
in die saal inneem…

8. Die Geeslied
Wanneer Hoërskool Jan van Riebeeck die geeslied 
sing, raak almal stil en luister.  Hoendervleis-mooi!

9. Die Graad 12-Mentors
‘n Ondersteunende verhouding tussen graad 12- en 
nuwe graad 8-leerders om te verseker dat nuwelinge 
leiding, koestering en ondersteuning ontvang.

10. Jan, Maria en Die Seerower
Hierdie gelukbringers is tradisioneel in 
1652-kleredrag geklee en simboliseer pret, plesier 
en ‘n borrelende skoolgees tydens sportgeleenthede.

11. Pom-pom's
‘n Groep lewendige en energieke leerders wat met 
dans	 en	 fleur	 die	 sportmanne	 ondersteun	 en	 ‘n	
gesonde skoolgees bevorder.

12. Sterrejag Talentkompetisie
Die leerders word ‘n geleentheid gegun om hulle 
talente ten toon te stel sodat produktiewe en 
opbouende kompetisie tussen leerders aangemoedig 
word.
13. Interhuis-sêr, -debat en –vasvra
Die sporthuise ding op kulturele vlak teen mekaar 
mee om die beste debatteerders, sanggroep of 
vasvra-span aan te wys.

14.Stampvol
Hierdie spogaand bied leerders die geleentheid om 
die beste kultuurproduksies aan die skool te vertoon.

21

Welgemeend, ‘n unieke belewenis
Welgemeend is ‘n pragtige historiese gedenkwaardigheid omring 
deur lowerryke, goedversorgde tuine. Voorwaar ‘n gebou en fasiliteit 
waarop ons opreg trots is.

Hierdie tradisieryke, ou Kaaps-Hollandse huis is egter ook ‘n goed 
toegeruste fasiliteit en speel ‘n baie belangrike rol in die hartklop van 
ons skool. Verskeie leerderaktiwiteite, met die klem op kultuur en 
musiek, word hier geakkommodeer. Die leerarea, gasvryheidstudies, 
se restaurantaande vind ook hier plaas. Talle prestigefunksies van die 
skool word juis hier gehou om soveel as moontlik ouers en ander 
besoekers bekend te stel aan hierdie juweel op ons skoolgronde. 

Welgemeend is egter ook ‘n bron van inkomste vanweë die feit 
dat die fasiliteit gereeld uitverhuur word vir troues, privaatfunksies, 
kongresse, werkswinkels en opleidingsgeleenthede. Kunsuitstallings, 
toneelopvoerings en musiekkonserte word gereeld hier gehuisves.
Welgemeend is ook die tuiste van ‘n unieke en uiters waardevolle 
versameling skilderye en boeke.

Jy kan eers waarlik ‘n Jan van Riebeecker wees as jy oor die drumpel 
van hierdie pragtige fasiliteit getree het. Ons hoop om dié historiese 
voordeur ook spoedig vir jou oop te maak.
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Hoërskool Jan van Riebeeck strewe na ‘n 
kultuur van medemenslikheid.

Ons besef hoe belangrik dit is om terug te gee 
en daarom neem ons leerders deel aan verskeie 
liefdadigheidsinisiatiewe.

Ons wil graag as ‘n omgee-skool bekendstaan 
en daarom glo ons dat betrokkenheid by 
hierdie projekte leerders wedersydse respek, 
eerlikheid, verantwoordelikheid, dissipline, 
liefde, asook hulpvaardigheid leer. Leerders 
besef dat hulle baie het om voor dankbaar 
te wees en dat alles nie net om prestasie 
wentel nie. Hulle word  deur medeleerders se 
positiewe  omgee–optrede geïnspireer om ‘n 
verskil in die wêreld te maak. 

Dit is al  bewys dat jongmense wat omgee 
vir ander en op so ‘n wyse deel word van ‘n 
gemeenskapsgevoel, beter presteer en meer 
produktief op hul eie toekomsdrome kan fokus. 

Jan van Riebeeckers glo daarom:  “Omgee en 
Doen hoort saam!”   
 

VRL-projekte
“Omgee-projek” vir ‘n minderbevoorregte laerskool
Die skool met wie ons jaarliks handevat,  sukkel nie bloot 
om die nodigste in die hande te kry nie, maar gaan ook 
gebuk	 onder	 groot	 finansiële,	 fisiese,	 emosionele	 en	
geestelike spanning. Hierdie projek het ‘n langtermyn doel.  

Gevestigde leerderprojekte waarby leerders sowel 
as ouers betrokke kan raak:
• Mentors vir graad 8’s (graad 12)  
• Jan van Riebeeck se Aksie vir Diere 
• Bloedskenk
• Groenspan (strandskoonmaak)
• Jan Stap 
• Besoek aan Monta Rosa – tehuis vir bejaardes 
• Akademiese tutorklasse (gr 8-12): Leerders leer by 

leerders
• Tutorklasse vir laerskole
• Skoolskoen-projek en skryfbehoeftes
• Hulp vir ander behoeftige skole
• Klere- en kosinsameling vir slagoffers van brande in die 

omgewing
• "Bread brackets"-insameling om 'n rolstoel vir 'n 

gestremde te skenk
• Verkope van kankerstrikkies
• Toebroodjies vir medeleerders

Uit die pen van 'n vorige Voorsitter Sosiaal-maatskaplik 

kom dié wyse woorde:

Om te dink is maklik; om te doen is moeilik.

Om jou passie te ignoreeer, is soos om 'n stadige dood te sterf. 
Doen wat jy liefhet en gee terug in die vorm van dienslewering 
en daarom wil ons as Jan van Riebeeckers ‘n verskil maak!

Die grootste geskenk wat jy vir iemand kan gee – is om van 
jouself te gee!
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Hoërskool Jan van Riebeeck bied nie 
slégs wonderlike koshuisverblyf nie! 
Daar is ook ‘n netwerk van busroetes 
wat bykans die helfte van ons leerders 
daagliks	 veilig	 en	 gerieflik	 na	 en	 van	
die skool en na buite-kurrikulêre 
aktiwiteite vervoer.

Die skool maak gebruik van privaat 
kontrakteurs wat verskeie roetes in 
die Westelike, asook die Suidelike 
voorstede ry.

Daar is verder ook twee My 
City-bushaltes binne loopafstand van 
die skool.

Jan van Riebeeck is dus nooit te ver 
nie.	 	As	 jou	 ouers	 jou	 nie	 kan	 aflaai	
nie, of as jy nie in die koshuis wil bly 
nie, klim op ‘n bus wat jou veilig by die 
skool sal besorg. Ons hoop van harte 
dat jy sommer vroeg-vroeg jou eerste 
buskaartjie na ons puik skool gaan koop.
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Kontakbesonderhede
Kloofstraat 129

Tuine
Kaapstad

8001

Tel (021) 423 6347
Faks (086) 623 8730

ontvangs@janvanriebeeck.co.za
www.janvanriebeeck.co.za


