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Ons het vir al 8 kandidate dieselfde vrae gevra. 

1. U naam, van en beroep. 

2. Het u kinders in die skool en in watter Graad/Grade is hulle? 

3. Ondervinding in diens op Skoolbeheerliggame? 

4. Waarom stel u uself verkiesbaar en watter bydrae kan u lewer indien u verkies sou word tot 

die Beheerliggaam? 

5. Wat is u visie vir HTS Drostdy?  

Sien gerus hieronder hul foto’s en hul eie bekendstelling aan die ouers. 

 

My naam is Hendrik Jacobus (Handré) Griessel en ‘n boer.  Ek het twee seuns in 
Drostdy:  Abré Griessel Gr 12 & Edo Griessel Gr 10.  Ek dien reeds ‘n termyn (3 jaar) 
op HTS Drostdy se Beheerliggaam.  My portefeulje was Sport en Kultuur.  Ek stel 
myself verkiesbaar omdat die skool vir my ‘n passie is en ek graag ‘n verskil wil maak 
in elke opsig wat ons skool so ‘n Belewenis maak.  My kennis wat ek oor die afgelope 
tyd as lid van die Beheerliggaam opgedoen het, stel my in staat om verder my hulp 
aan te bied.  Daarom hoop en vertrou ek dat u my met ‘n oop gemoed weer sal 
verkies. 
 
My visie vir HTS Drostdy is om met my Christelike waardes die skool te help om op 
die regte manier Bo te bly!  En as een van die Top hoërskole Bo te bly. 

 
 

My naam is Rudi Geldenhuys, ‘n gesertifiseerde Finansiële Adviseur.  Ek het twee 
kinders.  My dogter, Maretha, is in Graad 11 en my seun, Christiaan, is in Graad 8.  
Ek is in 2018 as gekoöpteerde lid tot die huidige Beheerliggaam toegelaat.  In 2019 
is ek verkies tot die Beheerliggaam en beklee sedertdien die posisie as Voorsitter 
van die Finansiële Komitee / Tesourier van die Beheerliggaam.  As tesourier is ek 
hoofsaaklik verantwoordelik vir die bestuur van die skool se finansies saam met die 
Hoof, die skool se Finansiële Bestuurder en die res van die bestuurspan.  Hierby 
ingesluit is die opstel van die skool- en koshuisbegrotings vir elke finansiële 
jaar.  Covid-19 het baie finansiële eise aan ons gestel.  Ons het egter ook baie 
Genade van Bo ontvang wat ons veral in staat gestel het om al ons SBL personeel te 
behou.  Ons het ook vir die eerste keer die afgelope 3 jaar ‘n 0% styging in ons 
skoolgelde goedgekeur.  Ek dien ook tans op die Benoemingskomitee wat besig is 
met die proses om ‘n nuwe skoolhoof vir HTS Drostdy te vind.  
 

1. Ek het ‘n passie vir HTS Drostdy en wil net soos ons kinders ook kan sê: 
“Drostdy is ‘n belewenis”.  As ouer is dit vir my voorwaar ‘n voorreg om by 
die skool betrokke te wees.  Ek kan elke dag sien hoe ons trotse skool bydra 
tot die ontwikkeling van elke kind wat aan ons toevertrou word.  My 
betrokkenheid by die Beheerliggaam en spesifiek my verantwoordelikhede 
ten opsigte van die bestuur van die skool se finansies die afgelope 3 jaar, 
het my goed toegerus vir die nuwe termyn.  Indien ek weer verkies word, 
sal ek graag wil voortbou op die harde werk wat ons die afgelope 3 jaar ten 
opsigte van die bestuur van die skool se finansies, gedoen het.  
  

2. My visie vir Drostdy is dat ons skool bekend sal staan vir haar 
uitnemendheid op alles wat ons aanpak, hetsy akademie, sport of kultuur 
en dat Drostdy die standaard sal wees waarteen ander skole hulself meet 
en evalueer.  Ons is geseënd met wonderlike personeel, ouers en 
leerders.  Ons pragtige fasiliteite is geleë in seker een van die mooiste 
dele van die land.  Indien ons saamstaan, betrokke raak en positiewe 
bydraes lewer, is ek oortuig dat ons skool nuwe hoogtes sal bereik en ‘n 
belewenis vir almal sal wees. 
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My naam is Louis Smith en ek is dominee in De Doorns in die Hexrivier Vallei. 
Tot einde verlede jaar het ek twee dogters in Drostdy gehad en nou net een 
dogter in Graad 10. Sy woon gedurende die week in Bergsig koshuis en gelukkig is 
sy naweke by ons aan huis. 
Ek was die afgelope drie jaar ondervoorsitter van die Beheerliggaam, deel van die 
Finansiële komitee en verantwoordelik vir Koshuise. 
Ek stel myself beskikbaar om verkies te word, want dit is ’n voorreg en groot 
verantwoordelikheid om op die Beheerliggaam te dien. Die moeilike oorgang na 
die dood van Mnr. Underhay het die besluit om weer beskikbaar te wees maklik 
gemaak. Ek voel baie ernstig oor die uitrol van die waardeprojek by die skool en is 
opgewonde oor die stappe wat reeds in dié verband geneem is. Ek glo dat ek ’n 
bydrae kan maak om ons kinders in hulle volle menswees te bemagtig om as goed 
gebalanseerde kinders, toegerus vir die grootmenswêreld, die wêreld in te stuur. 
Ek is nie bang om kritiese vrae te vra nie en sal altyd die beste belang van die skool 
en die kinders op die hart dra. Ek besef ook dat dit mens maar lank neem om 
regtig jou plek, verantwoordelikheid en rol as lid van die Beheerliggaam te 
verstaan en voel nou baie meer gereed vir die volgende termyn. 
 
• Ek sal wil sien dat HTS Drostdy nog verder sal ontwikkel en groei as een 

van die mees uitstaande skole in die land wat betref akademie, sport en 

kultuur. 

• Ek sal wil sien dat die skool die balans tussen akademie, sport en kultuur 

gesond sal hou. 

• ’n Skool waar kinders floreer en gehelp word om hulle volle potensiaal in 

die lewe te bereik.  

• Ek sal wil sien dat die skool ’n veilige plek sal wees waar die uniekheid van 

elke kind erken en gerespekteer sal word. 

• Ek sal wil sien dat goeie waardes altyd die rigsnoer van die skool sal wees. 

’n Plek waar kinders leer om eerder waardegedrewe te lewe as om te swik 

voor die verkeerde invloed van die groep. ’n Plek waar kinders mekaar 

positief en nie negatief beïnvloed nie. Waar opbouende tradisies gevestig 

word wat die kind sy/haar lewe lank positief sal beïnvloed. 

• Ek sal wil sien dat die verhoudinge tussen kinders onderling en tussen die 

kinders en die personeel sal floreer. 

 
 

My naam is Koos Smit en ek is ‘n sakeman.  Ek het een seun in Graad 11.  Ek dien 
reeds 4 ½ op die Beheerliggaam. (1 ½ jaar op die OOV, 1 jaar op Finansiële 
komitee, en is vir 2 jaar reeds die Voorsitter van die Beheerliggaam. 
 
Ek glo in die skool se visie en geleenthede wat dit ons kinders bied.  Ons is tans 
besig met die aanstellingsproses van ‘n nuwe Skoolhoof en ek sal dit graag wil 
deursien.  Ek glo HTS Drostdy moet die voorste dubbelbaan skool wees waar 
akademiese en tegniese prestasies ons kinders die beste kans in die lewe kan gee. 
 

 
 

My naam is Clarize du Plessis en ek is ‘n praktiserende prokureur sedert 2005 en 
mede-vennoot van Schur Marais Du Plessis Prokureurs in Worcester. 
Ek het ‘n dogter in Graad 8 en my seun, wat tans in graad 6 is,  sal ook volgende 
jaar aansoek doen vir plek in HTS Drostdy, daarom glo ek sal ons nog ‘n lang pad 
saam met Drostdy kan stap. 

 
Ek het nog nie voorheen op ‘n Skoolbeheerliggaam gedien nie, omdat ek myself 
tot op hede nog nooit verkiesbaar gestel het nie. 
Ek stel myself eerstens verkiesbaar omdat ek ‘n behoefte daaraan het om by HTS 
Drostdy betrokke te raak as ouer. My behoefte aan betrokkenheid vloei voorts uit 
die aanklank wat ek vind by die sterk Christelike waardes van die skool wat vir my 
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persoonlik altyd die belangrikste bousteen is as jy suksesvol wil wees. My 
regsagtergrond, goeie mensekennis en verhoudinge kan van onskatbare waarde 
wees vir die skool. Ek is self in ‘n bestuursposisie en verstaan die daaglikse 
uitdagings, probleemoplossings en harde werk wat dit verg om van enige 
instelling ‘n sukses te maak.  

 
Ek sou graag wou sien dat HTS Drostdy in die toekoms nie net as “Hoër Tegniese 
Skool” vereer word nie, maar eerder as ‘n “Hoër Akademiese en Tegniese Skool”. 
 

 

My naam is Pieter Hartzenberg en ek is Senior Bestuurder van Munisipale 
Beplanning en Boubeheer by Breedevallei Munisipaliteit. 
Ek het ‘n Graad 11-seun in Drostdy. 
 
Ek het twee jaar by Lannerhouse Primary op hulle Beheerliggaam gedien, twee jaar 
op Laerskool Worcester Oos se Beheerliggaam en drie jaar by HTS  Drostdy se 
Beheerliggaam. 
 
Ons het die skool op ‘n pad gesit na hoër hoogtes saam met ‘n bitter dinamiese en 
geliefde Skoolhoof.  Sy afsterwe het beslis ‘n leemte gelaat in die skool en ek het 
myself herkiesbaar gestel omdat ek die leemte met die minste moontlike 
ontwrigting en verlies in momentum vir die skool wil help oorkom. 
Ek weet ek beskik oor die nodige passie en trots om die skool se belange op die 
hart te dra en ek glo ek beskik oor die nodige ervaring en insig om te weet hoe om 
dit te doen na die beste van my vermoë. 
 
My droom vir Drostdy is om die skool te wees waaroor almal met trots kan praat. 
Die skool wat afgeronde kinders met karakter en waardes die wêreld instuur.  
My droom is dat kinders oor 30, 40, 50 jaar van nou af steeds (sonder om te huiwer) 
met trots kan sê: “Ek was ‘n Drostdyer”.  

 
 

My naam is Rian Botha – ek is ‘n produsent/boer.  My dogter is in Gr 11. 
Ek is reeds 5jr by Drostdy en het die afgelope 5jr baie geleer oor skooladministrasie.   
 
Saam met mnr Underhay het ons verskeie nuwe fondasies gelê waarop ek graag wil 
help uitbou. Kontinuïteit met die aanstelling van die nuwe hoof is vir my ‘n groot 
prioriteit. 
Ek wil graag saamwerk om ‘n kultuur van uitnemendheid te kweek en elke leerling 
en personeellid ‘n veilige, stimulerende omgewing te bied waarbinne hulle 
talente/gawes ten volle ontwikkel kan word. 

 

My naam is Andries Burger en ek is ‘n kommersiële bankier by Landbank (Bankwese). 
Ek het die afgelope 2 jaar ‘n noue verbintenis met die skool. My vrou, Elmi Burger, is 
‘n Engelse onderwyseres by Drostdy. My oudste seun, Frikkie Burger, het 2020 
gematrikuleer by Drostdy. Gerhard Burger is in Graad 11 en my jongste, Lune 
Burger, het vandag gehoor sy het toelating om volgende jaar as gr.8 (‘n Onkie) by 
Drostdy te begin. 

  
Ek het vir 2 jaar as Ondervoorsitter gedien op Hompie Kedompie se beheerliggaam 
in De Aar.  Ek stel my self verkiesbaar omdat Drostdy ouers my genomineer het, wie 
vertroue in my getoon het om op die skool se Beheerliggaam te dien, sou ek verkies 
word. 
Verder glo ek dat ek oor genoegsame kennis, lewenservaringe en toekomsvisie 
beskik om ‘n positiewe bydrae tot ‘n spogskool soos Drostdy te lewer. 
Aangesien ek ook onderwysagtergrond het, kan ek die nodige idees bring om 
onderwys en privaatsektor bymekaar uit te bring. Kommersiële aard van skole en die 
toekoms! 
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My visie is om HTS Drostdy as die BESTE Tegniese skool en een van die mees 
kompeterende skole op alle vlakke van onderwys (Akademie/Sport/Kultuur/Gees) 
in die Wes-Kaap en Suid-Afrika te vestig.  Danksy uitmuntende historiese en huidige 
bestuur, puik en dinamiese personeellede, goed gefundeerde vakrigtings, 
ondersteunende ouers asook perfekte en gepaste infrastruktuur, is die skool 
verseker gerat om dié hoogtes die bereik.  
2020 was ‘n sprekende voorbeeld van wat vermag kan word in die moeilikste 
situasies. 
Hoe kan Drostdy hierdie visie bereik?  
Deur wedersydse vertroue te bewerkstellig en harde werk.  

1. Eerstens vertoue in ons Hemelse Vader 
2. Vertroue in die bestuurspan van skool 
3. Vertroue in die personeel 
4. Vertroue in die leerders  
5. Vertroue in die ouers van leerders 
6. Vertroue in die skool 

7. Verder hoef almal net HARD te werk – SUKSES = HARDE WERK!!!!!! 
 

 

mailto:admin@htsdrostdy.co.za

