Volg in Gimmies se
tradisieryke en
uitnemende
voetspore
Meer as 115 jaar se ervaring in onderwys

Akademie
Potchefstroom Gimnasium streef na
uitnemende onderrig wat vir leerders die
paspoort tot ‘n suksesvolle toekoms bied,
derhalwe is akademie vir ons baie belangrik.
Om dit te bereik, is
klaskamers goed toegerus en
hou ons tred met die nuutste
hulpmiddels op tegnologiese
gebied. Ons kleiner
klasgroepe verseker ook
individuele aandag aan ons
leerders.
Hoogs gekwalifiseerde,
passievolle personeel se
toewyding en
deursettingsvermoë dra by
tot vele suksesse wat die
skool al behaal het. In 2016,
2018 en 2019 word Gimmies
deur die
Onderwysdepartement as die
beste kwintiel 4-skool in die
land aangewys en in 2017 en
2021 as die naasbeste skool.
Verskeie personeel is as
nasieners, eksaminatore en
moderatore by
matriekvraestelle betrokke
wat verseker dat ons ons
leerders vanaf graad 8
relevant kan voorberei om
gereed te wees vir die
matriekeindeksamen.
Ekstra wiskunde- en
wetenskap-klasse word gratis
deur personeel aangebied.
Ons weet dat goeie
leesvaardighede bydra tot
leerders se sukses op
akademiese gebied en ons
leeslaboratorium speel ‘n
groot rol in die vroegtydige
identifisering en hantering
van leesprobleme.

Vanweë ons akademiese
uitnemendheid rus ons die
leerders toe om na die
voltooiing van matriek tot
enige tersiêre instelling
toelating te kry. Ons is trots op
ons uitstekende slaagsyfer
van die afgelope vyf jaar,
asook ons bogemiddelde
universiteitsvrystellingsyfers.
Tydens die Covid-pandemie
slaag die personeel daarin om
die kurrikulum suksesvol
aanlyn te voltooi deur gebruik
te maak van verskeie
platforms.
Gratis WiFi is beskikbaar vir al
die leerders.
Die volgende Gimmiegeleenthede word ook aan die
leerders gebied:
Deelname aan nasionaleen internasionale
olimpiades en ekspo's
Top 10-toer
Akademiese erkenning
tydens prysuitdelings
Keusevakke vanaf graad
10: besigheidstudies,
musiek, ingenieursgrafika
en -ontwerp, ekonomie,
visuele kuns, ontwerp,
verbruikerstudies,
lewenswetenskappe,
fisiese wetenskappe,
rekeningkunde,
rekenaartoepassingstegnologie, geografie,
inligtingstegnologie en
drama as agtste vak
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Kunste
Gimmies se kultuurdepartement laat
leerders tuis voel agter die mikrofoon, op
die verhoog en in die kollig en almal is
welkom om deel te neem aan enige van die
aktiwiteite wat aangebied word.
Die Dramaklub bied die
geleentheid om ‘n globale
idee van teater te ervaar.
Gimmie-toneel bied
akteurs en aktrises die
geleentheid om hulself
met selfvertroue op die
verhoog uit te leef.
Leerders kan ook deel van
die tegniese span wees.
Die Sasima is die
skoolkoerant en graad 8's12's kan deel vorm van die
redaksie. Leerders se
skryfvermoë en kreatiwiteit
word ontwikkel.
Leerders se redenasievermoë en taal- en
spelvaardighede word
deur redenaars, debat,
public speaking en die
spelling bee verryk.
ATKVonk is ŉ jeugtak van
die ATKV en moedig
leerders aan om by
gemeenskapsprojekte
betrokke te raak.
Vlekvry is ŉ geleentheid
waar leerders elke
Woensdag tydens pouse
bymekaar kom om saam
met ander gelowiges hulle
liefde vir God en mekaar

in ’n veilige omgewing uit
te leef.
Die Pzaz! meisieensemble, W3seunensemble, P’titeensemble en Andante, is
van die sanggroepe wat
tydens verskeie
geleenthede optree.
Leerders kan aan die
tweejaarlikse kultuurweek
of musiekproduksie
deelneem.
Die jaarlikse Eisteddfod
is ’n hoogtepunt op die
kultuurkalender.
Die Drama-, Kuns- en
Dansakademie word deur
buite-afrigters bedryf en is
gratis vir Gimmie-leerders.
By die musieksentrum
kan lesse in ’n
verskeidenheid
instrumente, van klavier
tot viool, na-uurs geneem
word.
Die Somerkersfees-soirée
bied ’n geleentheid vir
ouers en leerders om die
jaar op ’n gesellige noot af
te sluit.
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Sport
Gimmies bied aan sportleerders ‘n legio
geleenthede. Leerders se vaardighede om in
hulle gekose sportsoort te presteer, word
deur middel van gespesialiseerde afrigting,
kampe en toere ontwikkel.
Ons is trots op ons
goedtoegeruste sportfasiliteite wat Gimmies van
die res van die skole, nie
net in Potchefstroom nie,
maar ook in Noordwes,
onderskei.
Gimmies se rugby is die
trots van die skool. Ons
het ŉ uitstekende
afrigtingspan wat daarop
fokus om spelers holisties
te ontwikkel, strukture in
plek te stel, tradisies vas
te lê en ’n liefde vir die
sport te kweek. Gimmies
spog met verskeie oudGimmies wat vir die
Springbokke gespeel het
en in rugbygeledere naam
gemaak het.
Gimmies se hokkie is
toegewy daaraan om by
beide seuns- en
dogtershokkie goeie
kwaliteit afrigting te
verseker. Dit is vir ons
belangrik om teen
toppresterende skole mee
te ding, terwyl ons spelers
die geleentheid kry om
hulle volle potensiaal te
bereik.
Gimmies se netbal vaar
uitstekend.

Gekwalifiseerde afrigters
is betrokke en verskeie
Gimmie-spelers word
jaarliks in Noordwesspanne opgeneem.
Die krieket se
binneshuise geriewe maak
dit vir spelers moontlik om
regdeur die jaar hulle
krieketvaardighede te
verbeter. Die agt
grasnette, met uitstekende
spreiligte, verseker dat
spelers, seuns en dogters,
in die aand ook kan oefen.
Gimmies is bevoorreg dat
Gordon Parsons, een van
drie CSA vlak 3-afrigters in
die land, by ons krieket
betrokke is.
Gimmies se atletiek en
landloop het al vir jare ’n
puik reputasie. Ons is
bevoorreg om uitstekende
afrigters, wat self al op
internasionale vlak
deelgeneem het, as deel
van die afrigtingspan te
hê. Gimmies spog ook met
drie leerders wat die
afgelope drie jaar junior
Springbokke geword het.
Die atlete oefen regdeur
die jaar.
GIMMIES

|

03

Die Tennis-akademie,
GUTS, word deur Jeanna
Schmidt, ’n vlak 3-afrigter,
en ander top afrigters
bedryf. Gimmies spog ook
met vier tennisbane wat in
die aande met spreiligte
verlig word.
Gimmies se skaak bied
leerders die geleentheid
om nie net individueel nie,
maar ook in spanverband
deel te neem en te
presteer. Spelers neem
elke jaar aan die liga deel
en vaar uitstekend.
Skyfskiet is ’n sport wat
jaarliks groei. Indien ’n
leerder graag die sport wil
beoefen, maar nie oor hul
eie toerusting beskik nie,
kan die skool se toerusting
gebruik word.
Swem bied aan leerders
die geleentheid om
individueel en as ‘n span
uit te blink. Ons spog met
‘n 25 meter swembad wat
op die skoolterrein is.
Ons het jaarliks ten minste
vyf Noordwes-swemmers
wat ook op nasionale vlak
presteer.
Gimmies se gholf bied
leerders die geleentheid
om op van die spogbane
in Noordwes aan ligas te
kan deelneem. Gimmies is
opgewonde oor dié sport
wat al hoe meer
belangstelling by seuns en
dogters geniet.
Die bergfietsry het onlangs
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vlam gevat. Die leerders
geniet dit om op hulle
fietse te spring, die
grondpad aan te durf en
die natuur opnuut te
waardeer.
Baie Gimmies neem aan
verskeie buitesportsoorte deel. Dit sluit
onder andere perdry,
karate, tweekamp, dans
en hengel in. Leerders wat
aan buite-sportsoorte
deelneem, kry ook die
nodige erkenning.
Gimmies se muurbal
neem die afgelope tien
jaar aan die
Potchefstroom Hoërskole
muurballiga deel en
presteer puik. Daar is
jaarliks Gimmies wat
Noordwes by verskeie
toernooie verteenwoordig,
en individueel goed
presteer. Ervare spelers
van die NWU rig die
Gimmie-spelers af.
Ons gimnasium het ’n
biokinetikus, Rouan
Knoesen, wat Gimmieleerders met
sportrehabilitasie,
fiksheidsprogramme en
kondisionering help om te
verseker dat elke leerder
die sportseisoen met
selfvertroue tegemoet kan
gaan. Ledefooie is
bekostigbaar en die
publiek kan ook van die
gimnasium gebruik maak.
Vir enige navrae, kontak
gerus vir Rouan Knoesen
by 082 777 4937.

Sosiaal
Ons weet hoe belangrik sosialisering vir
leerders is, daarom reël die skool verskeie
sosiale aksies.
Die Valentynsbal en
sokkies is ’n hoogtepunt
op die sosiale kalender.
Gimmies bied jaarliks ‘n
Valentynsbal vir gr.10’s12’s met ’n unieke tema by
’n plaaslike venue aan.
Ander sosiale aksies wat
‘n groot lekkerte is, is
sokkies wat kwartaalliks
deur die Gimmieraad
gereël word. Elke sokkie
het ook kosstalletjies waar
leerders na hartelus kan
smul terwyl daar gekuier
en gedans word.
Die Mnr. & Mej. Gimmiekompetisie is ’n jaarlikse
gesellige, stylvolle
geleentheid wat vir groot
opwinding sorg. Soveel
Gimmies as moontlik word
aangemoedig om hieraan
deel te neem. Ons kry
altyd ‘n glanspersoon wat
as seremoniemeester
optree en dit het groot
opgewondenheid tot
gevolg.
Gimmie-gees is só
aansteeklik dat onnies een
keer ‘n jaar saam laf kan
wees en al te lekker
tydens die personeelkonsert uithaak! Die
leerders skater van die lag
wanneer die personeel

hulle in snaakse
uitrustings vermaak.
Die matriekafskeid is vir
enige matrikulant ’n
hoogtepunt in sy/haar
skoolloopbaan. Hierdie
spoggerige aand bied ‘n
gulde geleentheid vir
matrikulante om hul heel
mooiste uitrustings aan te
trek. Elke jaar se afskeid
het ’n tema en word by
pragtige venues in en om
Potchefstroom aangebied.
Alle graad 8’s deurloop
jaarliks ‘n inburgeringsprogram wat deur die
Gimmieraad hanteer en
deur die beheerliggaam
goedgekeur is. Dit bied
aan die leerders die
geleentheid om die skool,
tradisies, nuwe vriende en
onderwysers op ’n prettige
manier te leer ken.
Ons Omgee-projekte het
ten doel om leerders aan
te moedig om in
klasverband uit te reik na
ander mense en hulle
harte en hande oop te
maak vir diegene in nood.
Die plaaslike DBV is ook
gereeld op ons lys van
begunstigdes.
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Koshuise
Cachet-dogterskoshuis en Brandwagseunskoshuis is op die skoolterrein geleë
en bied ‘n huis-weg-van-die-huis waar
trots, respek en eerlikheid die hoeksteen
van elke koshuisleerder se waardes vorm.
Brandwag streef daarna
om vir elke seun die
waardes van die lewe te
leer. Hulle is trots op hulle
leuse Waar seuns manne
word en poog om dit vir
elke seun te bewaarheid.
Cachet streef daarna om
elke dogter holisties te
ontwikkel en te laat groei.
Die dogters se positiewe
samewerking en
gesindheid is die koshuis
se trots. Hulle leuse is
Reik na die hoogtes en
hulle wil graag hê die
dogters moet weet dat
hulle drome nooit te groot
is om te bereik nie.
Die veiligheid van die
koshuisleerders is eerste
prioriteit en elke koshuis
beskik oor ’n
vingerafdruksisteem en
toegangsbeheersleutel,
asook 24 uur kameramonitering.
By Brandwag en Cachet
word goeie dissipline
gehandhaaf, maar ruimte
word gegee vir elke
koshuisleerder om
hom-/haarself te kan wees
en die koshuislewe te
geniet.

Elke koshuis het ’n
ontspanningslokaal waar
hegte vriendskapsbande
gesmee word.
Huiswerk en opdragte
word vergemaklik deur
beheerde toegang tot
WiFi.
Beide die koshuise is
loopafstand van die skool
se sportgeriewe, die Bultsakegebied, waar ’n
winkelsentrum, apteek,
dokter, fisioterapeut,
biokinetikus en talle
restaurante en koffiehuise
is.
Hoogtepunte op ons
kalender is:
Koshuisdinee
Graad 8- en 12-kamp
Sosiale aksies soos
bv. ’n Valentynsdagontbyt, sokkies en
braai-aksies
Graadaksies soos
fliekaande, roomysuitstappies en snoekerkompetisies
Huisaksies soos die
koshuis-olympics
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Dit is ’n FEES om ’n
GIMMIE te wees

Potchefstroom Gimnasium

potchgimmies

www.gimmies.co.za

