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en Taalonderwysers by sekondêre skole
Onderwerp: 2019 SAGO-opstelkompetisie vir sekondêre skole
1.

Ten einde jeugdeelname aan te moedig en streeksintegrasie te ondersteun, het die
Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAGO) die 20ste weergawe van die SAGOopstelkompetisie vir sekondêre skole van stapel gestuur, wat oop is vir alle leerders van
sekondêre skole in die streek.

2.

Suid-Afrika het sedert die aanvang van die kompetisie 19 jaar gelede begin deelneem, en
die Departement van Basiese Onderwys (DBO) nooi weer skole uit om aan die 2019
SAGO-opstelkompetisie vir sekondêre skole deel te neem.

3.

Die onderwerp, met nasienriglyne en instruksies is hierby aangeheg. Vir meer inligting oor
die
kompetisie
en
pryse,
besoek
asseblief
die
volgende
skakel:
https://www.education.gov.za/Informationfor/Learners/SADCEssayCompetition.aspx.

4.

Leerders moet die opstelle teen 06 April 2019 by hul provinsiale onderwysdepartemente
indien. Inskrywings kan op of voor 06 April 2019 per e-pos aan die volgende e-posadres
gestuur word: Fazeela.Haffejee@westerncape.gov.za, of per faks by 086 627 7434. Vir
enige navrae, kontak asseblief me Fazeela Haffejee by hierdie e-posadres en
faksnommer. Die provinsiale onderwysdepartemente sal die drie beste opstelle in hul
provinsie kies en dit teen 26 April 2019 by die DBO indien.

5.

ŉ Paneel van die DBO sal die proses beoordeel en drie nasionale wenners kies. Die drie
nasionale wenopstelle sal aan die SAGO-sekretariaat vir die streekskof van die kompetisie
voorgelê word.
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6.

Let asseblief daarop dat die nasionale skof van die kompetisie slegs vir Suid-Afrikaanse
burgers is. Die WKOD wil graag alle skole aanmoedig om van die geleentheid gebruik te
maak om aan hierdie opwindende kompetisie deel te neem.

7.

Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers wat
by sekondêre skole betrokke is.
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