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Ons onderrig kinders met die oog op volhoubaarheid deur 
gemeenskapsgeïntegreerde en entrepreneursgefokusde leerwyses in ’n natuurlike 
omgewing. Ons holistiese en leerdergerigte benadering inspireer en bemagtig ons 

om groen leiers te wees. Dít is die Green School-motto.

Ons motto



Boodskap  
van ons 

 hoof
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Green School is ’n plek waar die wonder van leer, inspirasie en vreugde  

die kern is van alles wat ons doen. Elke kind word as ’n individu aanvaar  

en gerespekteer. Dit is ’n plek waar kreatiwiteit, innovasie en entrepreneurskap 

gedy. Welkom by ’n skool wat sy leerders en gemeenskap inspireer en toerus 

om doelgerig te lewe, nou en ook in die toekoms. 

Ons benadering tot onderwys is op 21ste eeuse leervaardighede gegrond. 

Behalwe vir die kurrikulum sal kinders ook leer hoe om kreatiewe denkers, 

aanpasbaar en innoverend te wees, en gelei word om hul besluite doelgerig te 

neem. Ons glo in dissipline en sorgvuldigheid, maar hierdie eienskappe moet 

self by ’n kind ontwikkel eerder as om afgedwing te word. Om ons kinders vir 

’n immer veranderende wêreld voor te berei, wil ons sterk waardes by hulle 

kweek wat hulle sal help om ’n positiewe impak te maak.

Green School is ’n skool wat sy leerders help om die vreugdes én uitdagings van 

ons komplekse wêreld te aanvaar. Kom besoek en ontmoet ons gerus en beleef 

self wat hierdie besonderse skool alles bied.

Andy Wood  
Die hoof
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’n Boodskap van ons stigters
Toe ons in 2017 vir ‘n semester na Green School Bali 
gegaan het, het ons nie besef watter groot impak 
die skool op ons sou hê nie – hoe fundamenteel dit 
ons uitkyk op opvoeding sou verander nie. Aan die 
een kant het ons nuwe gedagtes van ander ouers 
en onderwysers gehoor oor hoe mens kinders en 
jongmense vir die toekoms voorberei. Oor hoe die 
wêreld dalk oor 15 jaar gaan lyk as ons kinders die 
werksmark betree, en wat hulle gaan nodig hê om 
vervuld, suksesvol en gelukkig te wees: watter 
vaardighede, lewensuitkyk en begrip van die wêreld 
om hulle en hulle plek daarin.

Aan die ander kant het ons ’n ommekeer in ons 
kinders gesien: Die vreugde waarmee hulle elke 
oggend skool toe gegaan het, en die opwinding op ’n 
Sondagaand met die vooruitsig om te kon teruggaan 
skool toe! In die middae kon ons hulle nie van die skool 
wegkry nie,  hulle was te opgewonde om te kon wys 
wat hulle daardie dag gedoen het. Die hoeveelheid 
kuns, musiek en drama in ’n gewone skoolweek was 
’n hoogtepunt, en hulle het baie van die weeklikse 
optredes voor die hele skool gehou. Meestal het hulle 
die skooldag as een lang speelsessie ervaar. As ouer 
maak dit mens natuurlik bekommerd, want dalk ís 
dit al wat ons kinders heeldag doen – speel. Maar in 
gesprekke met die onderwysers het ons besef hoeveel 
beplanning, voorbereiding, navorsing en suiwer  
passie in die kurrikulum ontwerp, die sorvuldig 
uitgewerkte weeklikse en daaglikse programme en  
die aanpasbaarheid van die program tot elke kind  
se vlak ingaan.

Die lae kind-tot-onderwyser ratio het ’n reuse impak 
op hoe individueel die leerondervinding is, en hoeveel 
tyd vir elke kind beskikbaar is om hulle gedagtes te 
deel, by te dra tot besprekings en vrae te vra. Ons glo 
dit het grootliks bygedra tot die vlak van die kinders 
se betrokkenheid in die klasse, hulle toename in 
nuuskierigheid oor dít wat hulle leer, en die lekkerte 
van iets nuuts ‘ontdek’.

Ons was ook verbaas oor die impak wat ‘n skool se 
argitektuur kan hê – die muurlose strukture het ‘n 
gevoel van vryheid en kreatiwiteit bewerkstellig en 
almal se persepsie van wat moontlik in die ruimte is, 
beïnvloed. Om te sien hoe die blare in die briesie waai, 
te luister na die rivier in die agtergrond en natuurlike 
lig in die klaskamers te hê, skep regtig ’n unieke 
belewenis van die spasie. 

Ons is so opgewonde om hierdie konsep huis toe te 
bring, en ’n skool te bou wat 21ste eeuse vaardighede 
leer en ’n vreugdevolle leerproses tot stand bring. Om 
hier in ons eie vallei ’n skool te hê wat individuele 
identiteit versterk, ’n gemeenskapsgevoel vestig en 
volhoubaarheid integreer in alles wat ons doen.
Ons nooi julle as leerders, ouers, onderwysers of mede 
Bolandse mense, om te kom deel in die opwinding om 
Green School Suid-Afrika te bou.

Herman & Alba Brandt



Ons skool is naby Kaapstad in die lowergroen 
Paarl-Franschhoekvallei geleë – dis ’n gebied 
wat deur majestueuse berge omring word en vir 
sy ryk plantlewe en natuurskoon bekend is.

Ons kampus strek oor 8 ha grond, met inheemse 
blom- en groentetuine, vrugteboorde en 
graanlande wat so te sê deel van ons klaskamers 
vorm. Die tuine leer kinders nie net van wiskunde 
en wetenskap nie, maar herbevestig die band 
tussen ons as mense en ons kos, en verbind ook 
die skoolgemeenskap met die natuur.

Ligging
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Die kampus is volgens wêreldklas-
volhoubaarheidstandaarde ontwerp en spog 
met sonkrag as ’n hernubare energiebron en 
klimaatspesifieke waterbeheerstelsels wat alle 
waterbronne op die terrein voed, filtreer en 
herbenut. Ons biofiliese ontwerp dra by tot ons 
skoolgemeenskap se gebondenheid aan die 
grond en plek, en om leerders en besoekers oor 
generasies heen te inspireer.
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Die wêreld wat ons kinders gaan erf, 
verander vinniger as ooit tevore. Vir 
ons kinders – en die mensdom – om 
te kan floreer het ons ’n nuwe soort 
onderrig nodig, een wat 21ste eeuse 
vaardighede insluit.

Green School Suid-Afrika se bekoorlike 
argitektuur wakker die verbeelding aan en 
stimuleer innovasie en kreatiewe ontwerp.  
Ons sterk gemeenskap koester samewerking  
en gedeelde waardes. Ons sosiale ondernemings 
moedig ’n entrepreneursgees aan. Ons 
waardegebaseerde benadering inspireer die  
jeug om hul passie na te streef en ’n verskil  
te maak – vandag nog. 

Green School se ontwerp en doel maak dit 
’n dinamiese plek – voortdurend aan die 
verander, groei en leer. Hoewel ons leerprogram 
vaste beginsels rakende die ontwikkeling van 
die Green School-vaardighede het, sal ons 
aanhou groei en nuwe navorsingsgebaseerde, 
progressiewe leerbeginsels instel wat ontwerp 
is om die nodige eienskappe en vaardighede  
vir ’n volhoubare toekoms te slyp.

Ons missie 
in aksie
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Green School Suid-Afrika is die derde skool in 
die wêreldwye Green School-beweging. Eers 
het ouers wat deur hul kinders se wonderlike 
ervaring by die Green School in Bali geïnspireer 
was ’n Green School in Nieu-Seeland geopen en 
nou het ’n ouerpaar een in Suid-Afrika gestig. 
In September 2021 maak Green School Tulum 
in Mexico oop. Hierdie globale netwerk help ons 
om die beste praktyke in opvoeding van oor die 
wêreld heen te verkry. Vir leerders, opvoeders 
en administrateurs beteken dit ook dat daar 
oorgangsmoontlikhede tussen die verskillende 
skole in dié beweging sal wees. Om deel van ’n 
internasionale inisiatief te wees gee kinders ook 
die voordeel van ’n globale handelsnaam wat deur 
universiteite, werknemers en navorsingsentrums 
oor die wêreld heen herken sal word. 

Globale netwerk
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Bykomend tot akademiese vaardighede, leer Green School ons studente vaardighede 
vir die toekoms. Ons susterskool in Bali het die afgelope 11 jaar toegewyd navorsing 
gedoen om hierdie vaardighede te definieer, en dit vorm die basis van alles wat ons leer. 
Hierdie vaardighede is:

Green School-vaardighede

Dink in stelsels
Staan terug en sien die groter 
prentjie 

•  Sien stelsels as meer as net die 
som van individuele dele

•  Identifiseer hoe menslike en 
natuurlike stelsels met mekaar 
omgaan en beïnvloed 

• Gebruik kompas-meganismes en 
aktiwiteite

Kommunikeer 
Verwerk, organiseer en druk 
jouself logies uit 

• Luister aktief

• Oorweeg die doel, gehoor en styl

•  Interpreteer en druk idees grafies, 
verbaal en numeries uit

Los probleme op
Vind oplossings, probeer, 
identifiseer probleme.

Dink krities 
Soek dieper, vra hoekom, maak 
koppelings 

•  Wees skepties, bevraagteken 
en evalueer betroubaarheid en 
gesag Toets aannames Ontleed 
en evalueer bewyse, data en 
arguments

Wees bewus
Leer ken jouself

•  Verstaan hoe jy effektief leer, en 
ontwikkel ‘n lewenslange passie 
vir leer 

•  Wees bewus van jouself, jou 
emosies en jou persoonlike 
verantwoordelikheid vir 
emosionele regulasie 

•  Wees bewus van jou impak op jou 
gemeenskap, plaaslik en globaal 
en die verantwoordelikheid wat 
daarmee saamgaan

Werk saam
Selfvertroue op jou eie, sterker 
saam. Vind jou weg.

•  Werk saam en wees deel van ‘n 
span, al vereis dit om soms alleen 
te werk 

•  Vind jou rol en deel 
verantwoordlikheid vir doelwitte

•  Oorweeg verskillende 
perspektiewe

Dink kreatief
Wees oorspronklik, wees 
verbeeldingsryk

•  Ondersoek uiteenlopende denke, 
verken kreatiewe oplossings tot 
probleme.

•  Wees nuuskierig en ondersoekend, 
vra goeie vrae

Aktiveer
Voel bemagtig en bemagtig ander. 
Neem aksie. Maak ‘n verskil.

•  Ondervind in totaliteit, sit kennis 
om in aksie en neem leiding Bou 
vertroue en bemagtig ander om 
doelwitte te bereik Inspireer ander 
om aksie te neem deur standpunt 
in te neem, inisiatief te neem, 
risikos en verantwoordelikheid.

Pas aan 
Buig soos bamboes

•  Verander, wees ontvanklik en 
aanpasbaar tot verandering.

•  Hanteer onvoorspelbare 
omstandighede en terugslae 
positief Aanvaar en leer uit foute. 
Pas dan aan om doelwitte te bereik.
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Ons skool se waardes is integriteit, verantwoordelikheid, gelykheid, 
volhoubaarheid, vrede, empatie, gemeenskap en vertroue. Ons moet hierdie 
waardes te alle tye oordra en voorhou, en ons leerders help om dieselfde te doen. 
Ons moedig alle opvoeders aan om hierdie waardes toe te pas en dit deur middel 
van gedurige dialoog, bespreking en vaslegging by ons leerders te kweek.

Integriteit – om eerlik en eties in jou denke en dade te wees.

Verantwoordelikheid – om aanspreeklikheid vir jou denke, aksies en dade te aanvaar.

Gelykheid – om almal as ’n gelyke en ’n individu te respekteer.

Volhoubaarheid – om te verseker dat jou liggaam en die omgewing rondom jou versorg word sodat dit 

vir solank moontlik skoon en gesond bly.

Vrede – om tot ’n stand van harmonie by te dra.

Empatie – om na ander se gevoelens om te sien en begrip daarvoor te hê.

Gemeenskap – om deel van ’n groep te wees wat dieselfde doelwitte nastreef en na mekaar omsien.

Vertroue – om sterk verhoudings met mekaar, die skool en die omgewing te vorm en te handhaaf.

iRESPECT-waardes
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Green School-leerders word outomaties deel 
van ’n ryk kultuur en gemeenskap. Ons skool 
is ’n verdraagsame, inklusiewe plek waar ons 
diversiteit verwelkom en gretig is om van die 
kultuur en waardes van al die dele van Suid-Afrika 
en die internasionale gemeenskappe te leer en dit 
te waardeer. Klasse word in Engels en Afrikaans 
aangebied en daar sal in ons musiek- en kunsklasse, 
asook naskoolse aktiwiteite geleentheid wees om 
ook ander tale aan te leer. Green School is diep in 
ons plaaslike gemeenskap gewortel. Ons beywer 
ons vir gemeenskaplike respek, gedeelde kennis, 
vriendskap en diens. 

’n Leergemeenskap
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Green School Suid-Afrika se kurrikulum is op 
die internasionale Green School-kurrikulum 
gegrond en oortref die vereistes van Suid-
Afrika se kurrikulum. Die internasionale Green 
School-kurrikulum is ontwikkel volgens die 
nasionale kurrikulum van Engeland asook ander 
gerespekteerde internasionale kurrikulums, soos 
dié van Nieu-Seeland en Singapoer.

 Ons kurrikulum word sorgvuldig uitgewerk en  
is relevant omdat ons daarna streef om ons 
leerders te help om die waarde te besef van dit  
wat hulle leer.

Leerbeginsels en die kurrikulum



Green School beywer hom vir ’n natuurlike, holistiese en leerdergedrewe 
leerervaring wat ons leerders bemagtig en inspireer om kreatiewe en innoverende 
baanbrekers te wees. Ons berei jong leiers vir internasionale burgerskap voor. Ons 
span ’n nuwe leermodel in wat die tydlose lesse van die natuur kombineer met 
relevante en doeltreffende voorbereiding vir die vinnig veranderende toekoms. 
Green School se holistiese leerprogram fokus op die Groot Vier – die fisieke, 
emosionele, intellektuele en ekspressiewe ontwikkeling van ’n kind. 

Green School volg ’n pedagodie wat uit die Drie Leerraamwerke bestaan:

1.  Tematiese klasse  
kruis-dissiplinêre studie rondom ’n  
spesifieke tema

2.  Vaardigheidsklasse   
Wiskunde, Engels, Wetenskap, Sosiale 
Wetenskappe en Addisionele Tale

3.   Eksperimentele klasse    
Onderneming, Omgewingsleer, Kuns, 
Gesondheid en Welstand, en ons 
Verrykingsprogram

Dit definieer hoe ons die inhoud van ons kursusse 
in die klaskamer aanbied. Hierdie raamwerk is 
ontwerp om ’n konstante, relevante, afgeronde 
en omvattende leerervaring te bied, en vorm deel 
van die basis van die Green School-kurrikulum en 

-benadering tot onderrig.

Leerprogram
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Van ons jongste lede wat hul handjies 
kan vuilmaak tot ons hoërskoolleerders 
wat eerstejaar-universiteitsklasse 
in Omgewingsleer kan neem, ons 
liefde vir die natuur is op elke vlak 
en ouderdom van ons leerders se 
leerervaring sigbaar. 

Onderrig vir volhoubaarheid



Ons aanvanklike onderwyserskorps kan onderrig in 
beide Engels en Afrikaans aanbied, wat verseker dat 
die kurrikulum in albei tale oorgedra word.

Green School-opvoeders is hoogs gekwalifiseerd 
en ons soek spesifiek mense wat al 
interessante dinge gedoen het, soos om as ’n 
vrywilliger vir maatskaplike, humanitêre en 
omgewingsorganisasies te werk. Sommige is 
filmmakers, entrepreneurs, wetenskaplikes, 
skrywers, ontwerpers, digters en meer.
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Opvoeders
Ons onderwysers het ’n passie vir 
onderrig en die natuur. Mense wat al 
gereis het, belese is en ’n internasionale 
perspektief na die klaskamer bring 
danksy hul liefde vir onderrig, avontuur 
en verkenning. Ons opvoeders word 
toegelaat om hul passie, individuele 
talente en toewyding tot volhoubaarheid 
uit te leef, binne perke van die 
oorkoepelende kurrikulum. 

“Hier by Green School is daar meer van  
’n vriendskaplike verhouding tussen jou en 
die onderwyser. Onderwysers gee jou die 
geleentheid en ruimte om op jou eie te verken 
en te eksperimenteer. As jy baie belang stel 
in iets, kan jy dít verder gaan verken en meer 
daaroor leer.”
Graad 9-leerder, Green School in Bali



Skooljare
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Die leerder begin in die jaar wat hy of sy vier jaar oud word tot en met Graad R.

Green School se Voorskoolse program bied kindgesentreerde onderrig wat op ’n geskikte weergawe 
van die Drie Leerraamwerke (tematies, vaardigheid, eksperimenteel) geskoei is. Dié speel-speel-
leerprogram wakker kinders se natuurlike nuuskierigheid aan en laat hulle die vreugde ervaar van leer 
deur middel van sang, dans, storievertelling, kulturele vieringe, groen studies, en uitstappies op die 
pragtige kampus. Dit word afgewissel met ’n holistiese en speelgebaseerde integrasie van vaardighede 
soos syfers en letters. Die Voorskoolse program fokus baie daarop om waardes soos vriendelikheid, liefde 
en wedersydse respek vir mekaar en ons planeet by die kinders te kweek. Die program is volgens ses 
leerareas ontwikkel:

1. Fisieke ontwikkeling (groot en fyn motoriese vaardighede)

2. Sosiaal-emosionele ontwikkeling

3. Taalontwikkeling 

4.  Kleure, vorms en syfers

5. Kognitiewe ontwikkeling

6. Kreatiewe uitdrukking

Ons Voorskoolse program



Tydens die laerskooljare inspireer ons kampusontwerp leerders om die omgewing 
beter te leer ken, avontuur te gaan soek, en hul passie uit te leef. Dis ’n tyd vir pret, 
lag, verkenning en ondersoeking, terwyl hulle ook verhoudings bou, hul kreatiwiteit 
uitdruk en vuil raak!

Graad 1 tot Graad 5

Laerskoolleerders sal ook kernvaardighede in 
wiskunde en letterkunde in ’n ondersteunende 
leeromgewing kan bemeester. Dis ons passie 
om ’n liefde vir lees en skryf te kweek, en om 
te verseker dat ons leerders goeie wiskundige, 
wetenskaplike en tegnologiese vaardighede 
ontwikkel. Praktiese leerdergedrewe projekte 
bevorder ondernemingsgees, omgewingskennis, 
praktiese vaardighede, en die kunste, terwyl 
dit leerders ook help om beter medewerkers 
en kommunikeerders, etiese besluitnemers en 
risikonemers te word.

Laerskool
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Koester en inspireer
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Die Middelskool-program 
bied leerders meer vryheid en 
verantwoordelikheid om hul eie 
leerprogram saam te stel. Leerders 
het werklik ’n wye keuse, hoewel 
steeds onderhewig aan die basiese 
vaardighede. 

Tydens hierdie intermediêre jare fokus 
ons daarop om leerders se kritiese 
denkvaardighede te ontwikkel – dus 
om dinge te bevraagteken en self 
antwoorde en oplossings te vind. 

Graad 6 tot 8 

Die program is só gestruktureer om kinders van 
hierdie ouderdomsgroep se natuurlike behoefte 
aan onafhanklike denke, om saam met maats 
aan projekte te werk, en om self te ontdek pleks 
van voorgesê te word, te versterk. Hierdie unieke 
en progressiewe program fokus volkome op die 
sosiale en emosionele ontwikkeling van kinders 
op hierdie opwindende en belangrike ouderdom.

Die Middelskool-fase gebruik ook die 
Drie Leerbeginsels (tematies, vaardigheid 
en eksperimenteel), maar ons voeg ook 
hoogs geïntegreerde eenhede by ons 
vaardigheidsraamwerk om leerders met hul 
vakkeuses vir hoërskool te help.

Die oorgangsfase

Middelskool
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Ons Hoërskool-program fokus daarop om leerders 
hul eie keuses te laat maak, met die leiding van 
hul opvoeders en ouers, natuurlik. Ons glo daarin 
om elke leerder die beste weergawe van hom- of 
haarself te laat wees. Ons wil hê leerders moet die 
wêreld beleef, hul eie persoonlike leerervaring 
geniet en sien dat ’n mens op enige plek in die 
wêreld iets kan leer, nie net in ’n klaskamer 
nie. Hoërskool-leerders toon onafhanklikheid, 
emosionele volwassenheid, geesdrif en 
kreatiwiteit. Ons program ondersteun hulle om 
leiers binne die skoolgemeenskap te word.

Ons siening van onderrig, wat in ons kurrikulum weerspieël word, is dat ons nie 
besig is om ’n emmer vol te maak nie, maar eerder ’n vuur aan te steek. Ons mikpunt 
is om kinders “te leer hoe om te leer” deur hulle die nodige vaardighede te gee. Nog 
belangriker is ons doelwit om by leerders ’n liefde vir leer te kweek. 

Die Green School in Bali se oudleerders loop 
vandag klas by universiteite oor die wêreld heen, 
werk by inspirerende organisasies en streef 
na opwindende doelwitte. Hulle behaal nie net 
persoonlike en akademiese sukses nie, maar maak 
beduidende bydrae as baanbrekers in aksie. 

Hoërskool
Graad 9 tot 12

Steek die vuur aan
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Hoërskool
Die kunste
Musiek, kuns en drama vorm ’n sentrale deel van Green School se onderrig. Ons 
kunskurrikulum word baie deur ons geografiese ligging geïnspireer, waar ons deur drie 
pragtige bergreekse omring word.

Leerders sal gereeld verskeie vorms van 
kreatiewe kuns kan verken, en die vlak 
van ervaring sal met elke graad toeneem. 
Danksy weeklikse saalbyeenkomste en 
kampuskunsgalerye sal leerders gereeld die 
geleentheid hê om hul werk uit te stal en binne 
’n veilige en waarderende omgewing op te tree.

Uitstallings en optredes help om kinders 
van selfvertroue, selfbewustheid, 
deursettingsvermoë en samewerking te leer. 
Wanneer moontlik sal ons ook geleenthede 
benut om verskillende kunsvorms te 
kombineer.

Green School spog met een van die mooiste 
en natuurlike skoolterreine in die wêreld 
waar dit tussen die Paarl-, Drakenstein- 
en Simonsberge lê. Die kampus is ontwerp 
om fisies stimulerend te wees. Ons 
buitelugonderrigprogram span hierdie ruwe, 
natuurlike kampus deur middel van speletjies, 
sport en fisiese uitdagings in. Daar is ook 
bergfiets- en staproetes op en om die Green 
School-kampus.

Buitelugonderrig
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Die doel van ons groen kurrikulum is om:

• Respek vir die natuur te kweek;

•  Leerders se omgewinsgbewustheid op te skerp 
en hulle van hul rol as opsigters van die planeet 
te leer;

• Diep ekologiese waardes te ontwikkel;

•  Permakultuur toe te pas as die harmonieuse 
integrasie tussen natuur en mens om kos, 
skuiling en energie op ’n volhoubare wyse te 
verskaf;

•  Leerders bewus te maak van en te laat 
eksperimenteer met al die beskikbare 
hulpbronne op ons kampus, soos die 

Groen studies en  
omgewingswetenskap
Ons omvattende groen kurrikulum draai om alles van ekologie tot volhoubaarheid, 
terwyl dit leerders met ons plaaslike geografiese en kulturele konteks verbind. ’n 
Praktiese benadering laat leerders toe om “hul hande vuil te maak” en “modder 
tussen hul tone te kry”, terwyl dit ook noodsaaklike vaardighede soos lees, skryf, 
wiskunde en wetenskap slyp.  

groentetuine, waterstelsels, veeteelt, 
energiestelsels en volhoubare en hernubare 
boumateriale;

•  Volhoubaarheid te verduidelik as ’n web van 
verhoudings – menslik en nie-menslik – binne 
gemeenskappe wat hulle in staat stel om 
volgens die natuur te leef en te ontwikkel;

•  ’n Liefde te kweek om hulself, ander en die 
wêreld beter te verstaan in maniere wat van 
respek,  begrip en empatie spreek;

•  ’n Gevoel van trots, verantwoordelikheid en 
samewerking onder die leerders te skep as 
lewenslange studente en toekomstige leiers 
van die wêreld.
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Dit begin met die jongste leerders wat persoonlike 
eienskappe vorm, en bou op tot in middel- en hoërskool 
waar ons gevorderde en selfversekerde leerders ’n 
daadwerklike impak op die wêreld begin maak. 

In die laerskool neem kinders deel aan Groen 
Ondernemingsprojekte, wat verskeie vorms kan aaneem. 
Van die stigting van ’n juweliersonderneming tot die 
oplos van werklike probleme soos nuwe kompossisteme, 
só leer hulle van stelseldenke, ontwerp, samewerking en 
kreatiewe probleemoplossing.

Die Green School LEAP Academy Intensive Design 
Challenge gee hoërskoolleerders die ruimte, tyd, 
hulpmiddels en ondersteuning wat hulle nodig het om aan 
hul eie passieprojekte te werk en oplossings vir werklike 
probleme te vind.  

Entrepreneurstudies
By Green School is Onderneming en Entrepreneurskap nie net vakke nie – dis ’n 
manier van dink en doen. Dit vorm ’n kerndeel van onderrig vir ’n volhoubare 
wêreld. Deur hierdie vaardighede, gewoontes en sienings te ontwikkel, dra leerders 
hul kennis saam met hulle en kan hulle ’n impak op die wêreld maak. Leerders pas 
entrepreneursvaardighede op ’n gereelde basis toe – as denkers, vraestellers en 
aktiewe leerders. 
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Ons toekomsgerigte en omgewingsgesinde 
kurrikulum moedig jongmense aan om die 
uitdagings van vandag se wêreld aan te pak, 
en bemagtig hulle om ons planeet volhoubaar 
te maak. Ons probeer ’n etiese-, kreatiewe- 
en ondernemingsgees kweek wat nodig is 
om ’n positiewe toekoms vir ons wêreld te 
skep. Ons liefde vir die natuur is sigbaar op 
elke vlak van die leerproses, binne en buite 
die klaskamer. Danksy ons susterskool in 
Bali wat as die “groenste skool op aarde” 
aangewys is, verkry ons baie goeie praktyke 
om ’n skoolgemeenskap te kan bou wat na 
volhoubaarheid streef. Ander mag dalk sê ons 
benadering is idealisties, maar ons glo dis 
werklik noodsaaklik.   

Onderrig vir  
volhoubaarheid
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Welstand
As ons doelwit is om die wêreld ’n 
meer volhoubare plek te maak, is dit 
belangrik dat ons eers by onsself begin. 

Hoe leerders oor hulself en ander voel, het  
’n direkte uitwerking op hul vermoë om te  
leer en te groei. Ons fisieke, geestelike en 
sosiale/emosionele welstand beïnvloed alles 
wat ons doen. 

By Green School het ons juis ’n 
welstandskurrikulum omdat ons weet 
kinders leer die beste wanneer hulle gelukkig, 
aandagtig, aktief en bewus is. 

Alle aspekte van Green School se 
welstandsprogram (fisieke welstand, sosiale 
en emosionele welstand, aandagtigheid, en 
verhoudingsleer) word in drie groepe verdeel, 
wat leerders help om vir hule eie gesondheid en 
groei verantwoordelik te wees: my verhouding 
met myself, my verhouding met ander, en my 
verhouding met die samelewing. 
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Die Green School-ervaring sluit verskeie 
belangrike mylpale in. Spesifieke projekte 
is ontwerp om belangrike fases van ’n kind 
se ontwikkeling op sekere vlakke van sy 
skoolloopaan uit te daag en ook te vier. 

Hier is ’n paar voorbeelde: 

My Voetspore
My Voetspore is ’n spesiale Graad 5-ervaring 
vir leerders wat hul laerskoolloopbaan 
voltooi. Hierdie program is as ’n tipe 
jaareindprojek ontwerp wat eindig met ’n 
uitstalling en voorlegging van hul projek 
aan die gemeenskap. Graad 5-leerders word 
gedurende hul projek gementor en kan 
inspirasie uit die Graad 8’s se Passieprojek en 
die Graad 12’s se Groen Steen-projek put.

Passieprojek
Die Graad 8’s se Passieprojek daag 
leerders uit om een van hul passies te 
identifiseer en dit in ’n projek te omskep 
wat ’n element van omgewings- of  
sosiale volhoubaarheid moet insluit. 

Hierdie jaarlange program is ietwat van ’n 
oorgangsritueel by Green School en kan ’n 
lewensveranderende ervaring vir kinders wees 
namate hulle die einde van die intermediêre 
fase bereik. Die projek eindig met ’n voorlegging, 
in die styl van ’n TED-praatjie, wat verfilm en 
gepubliseer word – dit berei leerders voor vir hul 
Groen Steen-projek op hoërskool asook enige 
voorleggings daarna.

Groen Steen
Die Groen Steen-projek is die hoërskool-
mylpaalervaring in Graad 12.
Dit sluit ’n verlengde tydperk van fokus op 
individuele belangstellings binne ’n akademies 
raamwerk in, en bied leerders die geleentheid 
om te demonstreer hoe goed hulle navorsings- 
en voorleggingsvaardighede kon bemeester. 
Dit word deur die leerders self uiteengesit en 
geïmplementeer en word op hul unieke passies en 
belangstellings gebaseer. Die finale deel van die 
projek is ’n 13 minute lange voorlegging, in die styl 
van ’n TED-praatjie, wat deur die skool verfilm en 
gepubliseer word.

Mylpaal- 
ervaringe
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Buitemuurse aktiwiteite
Green School bied ’n wye verskeidenheid 
sport-, musiek-, kultuur-, kuns- en 
ontspanningsaktiwiteite ná skool aan. 
Die program verander van kwartaal 
tot kwartaal en bied iets vir alle 
ouderdomsgroepe.
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Ouers en die gemeenskap
Green School is waarlik ’n ervaring vir 
die hele gesin. Die gesamentlike energie, 
passie, kreatiwiteit, vaardighede, kennis 
en kulturele diversiteit van ons fakulteit, 
personeel, ouers en ons plaaslike bure is 
merkwaardig. 

Ons word gedurig blootgestel aan nuwe maniere 
van leer en lewe, wat ons verryk, ons perspektief 
verbreed en ons wêreldkennis aanvul.
 
Ons skool is ’n plek van verkenning, leer, bydraes 
en vreugde. Die gemeenskap is plaaslik en 
internasionaal verbind.
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Die vereniging sal, saam met die skool, ’n 
verskeidenheid aktiwiteite aanbied waarby ouers 
en gemeenskapslede betrokke kan raak. Van 
formele funksies tot werksessies oor bepaalde 
onderwerpe – daar is iets vir almal. Gereelde 
vergaderings bied aan die ouers die geleentheid 
om hul idees en voorstelle te deel en om die 
leerprogram en kampuslewe met die skool self te 
bespreek.

Daar word van alle Green School-ouers verwag 
om deur middel van die GSOV-program een of 
ander bydrae of diens te lewer. Groot en klein 
vrywillige bydraes deur ouers sal deel van die 
skool se kultuur vorm, selfs namate die skool 
uitbrei en ontwikkel.

“Die merkwaardigste ding van Green School 
is die liefde wat gesinne, die fakulteit en 
veral die kinders daarin stort. Daar’s soveel 
energie en talent.”
Michael Franti, ’n ouer van die Green School in Bali

Green School het ’n aktiewe en lewendige 
ouervereniging. Die missie van dié 
vereniging is “om ouerdeelname te 
inspireer en aan te moedig op ’n manier 
wat die welstand en gees van Green 
School en sy gemeenskap sal bevorder”.

Die GSOV streef daarna om die belange 
van die skool op die hart te dra en verstaan 
dat ’n gesonde, geïnspireerde en betrokke 
ouergemeenskap ’n belangrike bate vir die skool 
kan wees. Green School-ouers is vennote in die 
onderrig van hul kinders en speel ’n belangrike 
rol in die ontwikkeling van die opvoedkundige 
omgewing, asook die motto en beleid van die 
skool.

Die Green School-ouervereniging (GSOV)

PROSPECTUS  I  29



Ondersteuning vir leerders
Green School is trots op die feit dat ons die 
leerproses volgens ons leerders aanpas.

Ons verwelkom leerders met uiteenlopende 
en unieke talente, vaardighede en uitdagings. 
Ons doelwit is om elke kind te laat tuis voel, 
sy of haar unieke bydrae te respekteer, en hul 
ontwikkeling aan te help sodat hulle hul volle 
potensiaal kan bereik. Hoewel ons nie noodwendig 
in elke behoefte kan voorsien nie, bied ons 
leerderondersteuningspan ’n wêreld van kennis 
en ervaring.

Tydens die toelatingsproses sal ons elke kind se 
spesifieke behoeftes identifiseer en bepaal of die 
skool die vermoë, hulpbronne en vaardighede het 
om hul behoeftes en doelwitte te ondersteun.
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Inskrywingsproses
Die eerste stap is om op ons webtuiste  
www.greenschoolsa.co.za belangstelling te 
registreer, navrae te rig of voorlopig aansoek  
te doen.

Dit verbind jou egter nie daartoe om met die 
aansoek voort te gaan nie. ’n Kind se toelating is ’n 
wedersydse besluit tussen die gesin en die skool. 
Aangesien klasse vinnig vol raak, beveel ons aan 
dat jy ’n voorlopige aansoek indien sodat ons jou 
vroegtydig met alles kan bystaan wat jy nodig het 
om ’n finale besluit te neem.

Jaarplasing
Die beginpunt om jaarplasing te bepaal is ‘n kind se 
geboortedatum, en die ouderdom wat hy of sy op 
1 Januarie is in die jaar waarin hulle aansoek doen 
om in te skryf. Dit gee ons ’n goeie aanvanklike 
aanduiding van die regte jaarvlak. Ons neem egter 
ook ander faktore in gedagte, soos die skoolstelsel 
waaruit die kind kom, asook sosiale en emosionele 
faktore en leerbehoeftes. Green School behou die 
reg om ’n finale besluit oor ’n leerder se jaarplasing 
te maak.

Onderrigbeleid en fooie
Toelating tot Green School

Minimum 
inskrywingstydperk
Die minimum inskrywingstydperk is gewoonlik een 
jaar (vier kwartale). Semesterinskrywings sal soms 
toegelaat word indien daar plek in ’n klas is. Om 

’n harmonieuse sin van gemeenskap te handhaaf 
en vir kinders om alles te ervaar wat Green School 
bied, verkies ons jaarlange inskrywings. Nuwe 
inskrywings sal gewoonlik aan die begin van die 
jaar (Januarie) of aan die begin van kwartaal drie 
(Julie) ingeneem word.

Akademiese jaar
Die skooljaar is van Januarie tot Desember en 
word in vier kwartale verdeel. Kwartaal een is van 
Januarie tot Maart, kwartaal twee van April tot 
Junie, kwartaal drie van Julie tot September en 
kwartaal vier van Oktober tot Desember.

Skooluniform
Green School het nie ’n skooluniform nie; ons hou 
daarvan dat elke kind sy of haar individualiteit 
kan uitdruk. Ons het wel ’n gedragskode wat 
riglyne bied oor gemaklike en geskikte klere vir die 
bepaalde seisoenale klimaat.
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Tegnologie en elektroniese 
toestelle
Daar word van alle middel- en hoërskoolleerders 
vereis om ’n skootrekenaar te hê. ’n Slimfoon 
is nie voldoende om opstelle te skryf, toegang 
tot ons aanlyn leerplatform te verkry of data 
te ontleed nie. Laerskoolleerders het toegang 
tot rekenaars as deel van die leerprogram. Die 
skool het ’n beleid wat toegang tot individuele 
elektroniese toestelle op laerskool beperk, 
asook beperkings rakende selfoongebruik vir 
intermediêre en hoërskoolleerders.

Kos by Green School
Die kombuis is die hart van die skool. Groente wat 
op die skoolterrein gekweek en geoes word, vorm 

’n belangrike deel van die spyskaart. Leerders 
neem ook deel aan die kosmaak, wat hulle ’n tuin-
tot-tafel-ervaring bied. Middagete is daagliks 
teen ’n nominale koste beskikbaar.

Benadering tot tuiswerk
Ons besef die waarde daarvan om leerders, veral 
ouer kinders, by die huis aan projekte te laat werk 
wat nie tydens die skooldag voltooi kon word nie. 
Ons besef egter ook dat rus-, speel- en gesinstyd 
baie belangrik is. Ons streef dus na ’n balans tussen 
die twee en bied tuiswerkriglyne vir die verskillende 
ouderdomsgroepe en leerfases.

Besoek Green School
Toere en onderhoude vir toelating is beskikbaar op 
skooldae vir gesinne wat reeds ’n aansoek vir die 
komende skooljaar ingedien het.

Bespreek asseblief ’n toelatingstoer en -onderhoud 
via admissions@greenschoolsa.co.za

Voornemende leerders, wie se aansoek reeds verwerk 
word, kan vir ’n halwe of voldag by ’n klas aansluit, 
mits die skool se skedule dit toelaat. Daar sal ’n 
addisionele koste vir so ’n toetslopiedag wees.
Algemene toere is ook beskikbaar vir diegene wat in 
Green School belangstel, maar nie noodwendig ’n 
aansoek om toelating wil indien nie. Bespreek asseblief 

’n algemene toer via die Green School-webtuiste.
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Graad Jaarlikse fooi Maandelikse fooi

Graad 00 (3 tot 4 jaar oud) R48,450 4,250

Graad 0 (4 tot 5 jaar oud) R48,450 4,250

Graad R R57,000 5,000

Graad 1 R74,100 6,500

Graad 2 R79,800 7,000

Graad 3 R96,900 8,500

Graad 4 R96,900 8,500

Graad 5 R96,900 8,500

Graad 6 R102,600 9,000

Graad 7 R102,600 9,000

Graad 8 R114,000 10,000

Nuwe inskrywings en 
skoolgelde
Green School verwelkom navrae en aansoeke vir 
inskrywing vanuit alle uithoeke van die wêreld. 
Lees asseblief die inligting hier onder om die 
totale koste rakende inskrywings en skoolgelde 
te verstaan. Inskrywings word eers aanvaar 
nadat ’n aanbod gemaak en aanvaar is, en die 
terugbetaalbare deposito betaal is.

Fooistruktuur vir 2021:
Aansoekfooi:

Ons vra ’n aansoekfooi van R1000 per gesin.  
Dié fooi dek die aansoekverwerking en waarborg 
nie aanvaarding tot die skool nie.

Terugbetaalbare deposito:

Indien jy tot die skool toegelaat word, sal daar ’n 
terugbetaalbare deposito van R10 000 per leerder  
vereis word. 

Dié fooi verseker jou plek in die skool en sal terugbetaal 
word wanneer die leerder die skool verlaat. 

Skool begin om 08:15 en  
sluit rondom 15:00,  
na gelang van die graad.

Afslag 
Gesinsafslag:

Die oudste kind betaal die standaardfooi, die 
tweede sal 5% afslag kry en enige broers en 
susters daarna sal elk 10% afslag kry.

Ons open in Januarie 2021 vir voorskool tot Graad 
8, en sal jaarliks hoërskoolgrade byvoeg. Dit is 
egter onderhewig daaraan dat ons die nodige 
munisipale en opvoedkundige goedkeurings kry.

2021 Skoolgelde:
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“…I have visited many 
different places and  

many schools but Green 
School is the most unique 

and impressive school  
I have ever visited”.

Ban Ki-Moon  
United Nations Secretary-General

Individuele en  
opsionele koste
Ander individuele koste kan byvoorbeeld 

’n skootrekenaar, vir alle middel- en 
hoërskoolleerders, of ’n sportuitrusting insluit.
Die meeste buitemuurse aktiwiteite is gratis, 
maar sommige sal deur eksterne fasiliteerders 
aangebied word. Indien ’n leerder kies om 
eksamens buite die kurrikulum af te lê, kan daar 
ekstra kostes betrokke wees.

Sommige opsionele, eksperimentele programme 
op middel- en hoërskoolvlak kan ook ’n 
addisionele koste beloop.

In die geval waar spesifieke leerderondersteuning 
benodig word, kan daar ook ’n addisionele  
fooi wees.

Leerderondersteuning
Leerderondersteuningsdienste is beskikbaar vir 
kinders wat ekstra leer- of sosiale/emosionele 
hulp nodig het. Die skool bied algemene, asook 
gespesialiseerde ondersteuning binne ons gewone 
program. Indien ’n kind geassesseer word en dit 
blyk dat hy of sy meer ondersteuning nodig het 
as wat die skool se hulpbronne toelaat, sal ’n 
spesialis (soos ’n spraak- of arbeidsterapeut) dalk 
ingeroep moet word, wat vir die ouers se eie koste 
sal wees.

Bepalings en voorwaardes  
vir inskrywing
Dit word in die inskrywingskontrak uiteengesit. 
Ons administratiewe span sal jou van ’n kopie 
voorsien en dit aan jou uitwys.
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Vir meer inligting besoek gerus ons webblad by 

www.greenschool.org

Rig navrae oor inskrywings aan: admissions@greenschoolsa.co.za

          @greenschoolsouthafrica      @greenschoolsa

 

“… ek het al baie verskillende 
plekke en skole besoek, maar 
Green School is die mees unieke 
en indrukwekkende skool waar 
ek nog was.”
Ban Ki-Moon, Sekretaris-generaal 
van die Verenigde Nasies
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