
 

 
 
     Liewe Ouers 

 
Dit voel soos gister dat ons gepak het vir ‘n Oos-Kaapse vakansie en hier is dit al die derde week van 
die kwartaal.  Die skoolbedrywighede is volstoom aan die gang en daar is baie aktiwiteite op die 
akademiese, sport- en kultuurfront.  Ek is ingenome met die manier waarop die kwartaal verloop en 
hoe die skool reageer op die uitdagings van ‘n nuwe skoolhoof met sy visie. 
 
Een van die belangrikste aspekte van enige organisasie is die handelsmerk, die simbole wat gebruik 
word om dit uit te ken.  Trots in ‘n organisasie kan teruggevoer word na basiese 
onderskeidingstekens wat maklik en vinnig erken kan word.  Wêreldbekende handelsmerke het ģeen 
bekendstelling nodig nie en kan maklik identifiseer word.  Ons voel gemaklik daarmee, want ons 
weet waarvoor dit staan.  Die belangrikste van hierdie tekens is die kenteken.  Die geskiedenis is 
deurspek met verhale van dapper soldate wat veg en wat die vlag hoog hou – daar is geen sterker 
krag as ‘n verenigde groep wat glo in dit waarvoor die wapen staan nie.  ‘n Prent spreek ‘n duisend 
woorde en ‘n wapen/kenteken wek ‘n duisend emosies op. 
 
PV het ‘n pragtige skoolwapen en ek wil hê die wêreld moet dit sien, herken en respekteer.  Daardie 
proses begin by ons, want ons moet die verandering wees wat ons wil sien.  Ons moet die 
skoolwapen op so ‘n manier dra dat dit ‘n plaaslike ikoon word en almal moet kan weet waarvoor 
ons staan.  Waardes wat vertroue wek, is trots, respek, toegewydheid, geloof, passie, harde werk, 
omgee en betrokkenheid.  Al hierdie eienskappe is reeds in die harte van ons leerders en ons begin ‘n 
opwindende reis om die einskappe uit te bring en vir die wêreld te wys. 
 
Die praktiese sy van hierdie reis draai om die gebruik van die wapen en ander kentekens en dit is hier 
waar ek ‘n rukkie by wil stilstaan. 
 
Met die inspeksie van ons skooluniform het dit aan die lig gekom dat daar kreatiewe aanwendings 
van die skoolwapen, die HPV-logo en die Bulldog was wat tot ‘n groot klomp verwarring gelei het.  
By ‘n onlangse bestuurspanvergadering is ‘n besluit geneem dat daar streng by die reëls vir die 
gebruik van die logo’s en die skoolwapen gehou sal word.  Griselda Botha is die beskermdame van 
die handelsmerk en goedkeuring sal deur die bemarkingskantoor hanteer word.  Die skoolwapen sal 
voortaan op alle skooluniformstukke (sport ingesluit) verskyn.  Die HPV-logo is slegs vir die gebruik 
deur volwassenes en die Bulldog is die skool se gelukbringer.  Dit beteken dat daar aanpassings aan 
die skooluniform gemaak sal word in die nabye toekoms, maar ek wil u gerusstel dat die proses eers 
teen die einde van 2015 voltooi sal wees soos die nuwe voorraad beskikbaar is.  Alle huidige 
uniformitems is nog steeds in gebruik behalwe die rugbytruie.  Daar sal ‘n nuwe rugbytrui in 2015 
wees. 
 
Op Saterdag 26 Julie is die nuwe rugbytruie amptelik ingebruik geneem.  Dit is deur die O.16A-span 
gedra en het wonderlik gelyk.  Let op die wapen op die linkerbors!   



 

 

    
 
Hierdie foto’s is voor en na die wedstryd/ ‘n oorwinning vir PV, in nat en koue toestande, geneem.  
Mooi so! 
 
Ek bespreek tans die uniformveranderinge met die klerewinkel en ons sal saamwerk om ‘n 
probleemvrye oorgangsproses te bewerkstellig wat ‘n nuwe era van PV trots en passie sal 
verteenwoordig.  Die prys en beskikbaarheid sal later gefinaliseer word. 
 
Gepraat van trots en passie:  Saterdag 26 Julie was ‘n dag om te onthou.  Ons PV-sportmanne en –
vroue het al 4 eerstespanwedstryde gewen en ‘n voorbeeld vir die res van die skool gestel.  PV het 
gedomineer en het die meeste van die wedstryde gewen, ingesluit die rugbyseuns wat 5 uit 7 
wedstryde gewen het.  Dit het gevolg op ‘n fees van hokkiewedstryde waar ons eerste 
seunshokkiespan 8 doele teen Paarl Gim aangeteken het.  Dit is bemoedigende tekens en ek is 
opgewonde oor die toekoms van PV-sport. 
 
Vier van ons Wiskundeleerlinge, nl. Werner van der Merwe, Mark Doyle, Stafan le Roux en Charl 
du Toit het uitgeblink in die Wiskunde-olimpiade en het die Top 100 uit ‘n totaal van 60 000 
leerlinge bereik.  Ons is trots op hulle. 
 
Nog meer nuus is dat die PV-akteurs en –aktrises 14 goue, 18 silwer en 4 brons sertifikate by die 
jaarlikse Logantoneelfees te Fraserburg die agelope naweek ingepalm het.  Wat ‘n wonderlike 
prestasie!  Verdere besonderhede sal onder die uitslae-ikon op die webblad verskyn. 
 
My uitdaging aan alle leerlinge in die skool wat niks doen nie:  staan op en raak betrokke, PV het jou 
nodig – jy kan ‘n verskil maak. 
 
Ons het ‘n wonderlike skool! 

 


