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Top 5 Matrieks van
Hoërskool Heilbron

Amané Watson - 84.43%
(5 onderskeidings).
Met matriek agter die rug,
sê sy dat die moeilikste vir
haar was om tyd te maak
vir al die pligte, verantwoordelikhede en doelwitte
wat sy gehad het. Amané
sien uit daarna om haar
studentelewe op die Puk te
begin deur Forensiese
Rekeningkunde te swot. Sy
hou haar oog egter daarop
om in haar tweede jaar op
universiteit CA vakke daarby te neem. Sy is die meeste
opgewonde vir die nuwe
geleenthede wat oor haar
pad gaan kom en om die
grootmens lewe te betree.

Tomari Prins - 78.86%
(4 onderskeidings).
Vir Tomari was dit moeilik
om
aan
almal
se
verwagtinge te voldoen,
veral haar eie, weens sy
baie streng is met haarself.
Sy het die druk ook party
dae baie uitdagend gevind.
Sy is tans by NWU in
Potchefstroom
om
Aptekerswese te studeer. Sy
sien baie uit na die nuwe
uitdagings wat vir haar
voorlê en om te sien wat
die Here vir haar beplan
het, asook die nuwe mense
wat sy gaan ontmoet.

Carissa Peach - 75.29%
(3 onderskeidings).
Vir Carissa was wiskunde
en fisiese wetenskappe van
die moeiliker vakke in
matriek. Sy sê ook dat IGO
op haar senuwees gewerk
het tydens eksamens en sy
nooit haar sketse in die
tydsbeperking kon voltooi
nie - sy glo dít het haar die
onderskeiding gekos. Haar
planne vir die toekoms is
om in Amerika te gaan au
pair en later te besluit watter kwa-lifikasie sy wil voltooi. Sy is baie opgewonde
om meer van die wêreld te
sien en nuwe mense te leer
ken.

Megan Strydom - 74.57%
(2 onderskeidings).
Megan Strydom sê dat sy
gesukkel het om kop bo
water te hou, haar
hoofmeisiepligte na te
moes kom en steeds goed te
presteer in haar akademie
en sport. Na al die harde
werk gaan sy Aptekerswese
studeer by die Puk in
Potchefstroom.
Sy sien die meeste daarna
uit om haar graad te voltooi en dan die grootmenslewe aan te pak, trou
en kinders te kry, al is dit
nog 'n lang pad om te stap.

Janie Pretorius - 72.29%
(2 onderskeidings).
Janie
Pretorius
het
gestruwel in matriek met
die druk wat op 'n mens
geplaas is en te voldoen
aan almal se verwagtinge.
Sy het besluit om eendag
terug te keer na die skool
en gaan Onderwys vir
Senior Fase swot by die
Puk in Potchefstroom. Sy
sien baie uit na die
onbekende en dit wat die
Here op haar pad gaan
bring en daarvolgens te
groei en ontwikkel in die
mens wat sy streef om te
wees.

Oud-Bronnie nou
onderwyser

Wessel Pieters begin op 15 Januarie 2020 sy loopbaan as onderwyser by Hoërskool
Heilbron. Hy het hier in 2014 gematrikuleer en was 'n trotse Bronnie. Hy het laasjaar sy onderwysgraad voltooi en is opgewonde om nou die Meneer te wees van
Afrikaans vir Gr. 4 tot 6 en sy Bronniebloed verder uit te leef.

100% Slaagsyfer
vir Reitz

2020 se nuwe Bronnies A

lle eer aan God vir Sy hand
van genade en Seën oor
Hoërskool Reitz!

Ons is nederig dankbaar vir
24 opeenvolgende jare se 100%
slaagsyfer met 75% wat vir
graadstudie kwalifiseer. Uit
6854 skole in Suid-Afrika met
331 in die Vrystaat, is Hoërskool

Reitz een van 18 skole wat die
afgelope vyf jaar 'n 100% slaagsyfer kon behaal en dis voorwaar 'n pragprestasie. Dankie
aan personeel, leerders en ouers
wat die ekstra myl stap vir
Hoërskool Reitz.
Hoërskool Reitz - die Trots
van die Riemland!

Hoërskool Heilbron se Graad R-klas verwelkom 'n totaal van 30 nuwe gesiggies. Annari van Dorsen, hulle onderwyser, is baie opgewonde om die
jaar met hulle te deel. Al die kleuters is baie opgewonde om amper die grootskool binne te tree.

Hoërskool Frankfort behaal
uitstekende uitslae

U

it die klas van 38 leerlinge kry hulle nie net 'n
100% slaagsyfer nie, maar pronk met 52
A-simbole. Al die leerders het hard gewerk en
slaag daarin dat 84.2% Universiteitsvrystelling kry,
10.5% kwalifiseer vir 'n Diploma en 5.3% kwalifiseer
vir 'n Nasionale Sertifikaat.
Die Wilgies het uitgeblink met Johnny Muller en
Diana Mouton, wie altwee 7 onderskeidings ingepalm

het en die geleentheid gekry het om die Bloemfontein
se ‘Well Done’ funksie by te woon.
Verdere prestasies sluit in: Ruart Victor, Cornel Smit,
Lidewij den Braanker met 4 onderskeidings; Johanè
Orr en Armand Keller met 3 onderskeidings; Kayla
Vorster, MJ Taljaard, Denise Kennard, Luiza dos
Santos, Karlie de Jager en Ay Jay Brits met 2 onderskeidings.

HOËRSKOOL
WILGERIVIER:
Johnny Muller - 93.5% gemiddeld (7
onderskeidings). Johnny sê dat die
moeilikste vir om was om te weet dat
matriek die res van jou lewe sal bepaal
en om die druk wat daarmee gepaard
gaan, te moes hanteer. Hy het hard
gewerk en stap in by die Universiteit
van Pretoria as 'n BSc Biochemie student. Hy is baie geïntresseerd in die
veld en sien uit daarna om meer van
gepaardgane onderwerpe te leer. Sy
doelwit is om al sy kennis om te sit in
iets wat 'n verskil sal maak in die
wêreld.

HOËRSKOOL WILGERIVIER:
Diana Mouton – 88% (7 onderskeidings). Diana sê dat sy die meeste
gesukkel het met tydsbestuur in
matriek en steeds gaatjies te maak vir
ontspanning en haar vriende. Sy het
hard gewerk om te gaan Medies studeer by die Universiteit van die
Vrystaat. Sy sien baie daarna uit om
die instrument in God se hande te
wees en as geneesheer mense te kan
help.

