
  

 

 

 

 

 
Hoërskool Schoonspruit — uitnemende onderwys sedert 1955 

 

Om die geskiedenis van ŉ skool neer te pen, is geen eenvoudige taak nie. Die rede hiervoor is dat ŉ skool geanker is 

in soveel meer as net dit wat binne sy grense plaasvind. Oor dekades heen bestaan Hoërskool Schoonspruit nie net 

op die hoek van Leemhuis- en Oosthuizenlaan nie, maar is die skool ook veranker in die harte van die inwoners van 

Klerksdorp. Oud-Schoonies duik orals op. Hulle is onderwysers, dokters, aptekers, myners, ingenieurs, 

verkoopsmense, bestuurders, prokureurs, besigheidsmense, klerke, dominees – daar is ŉ Schoonie in elke denkbare 

beroep in Klerksdorp. Die Schoonies is deesdae oral oor die wêreld verspreid en hulle bly trotse ambassadeurs vir die 

skool. 

 

Die skool se ontwikkeling kan kortliks soos volg voorgestel word: 

1955 Die skool open amptelik op 1 Februarie nadat al die Transvaalse skole laat geopen het as 
gevolg van ŉ poliogevaar. Daar word in tydelike asbesgeboue skool gegaan. 

1958 Die terrein word in vlakke bewerk sodat sportvelde uitgelê kan word. Die sportterrein 
bestaan uit vier rugbyvelde, nege korfbalbane, ŉ atletiekbaan en drie tennisbane. 

1962 Die nuwe skoolgebou word betrek. 

1965 Die verversingshuis word gebou. 

1972 Die gimnasium word gebou. 

1974 Twee hokkievelde word uitgelê. 

1975 ŉ Nuwe tennishuis word gebou en die beroepsleidingsklas word aangebou. 

1981 Die huisvlytsentrums word aangebou (vandag die Beatrix de Bruyn Gasvryheidsvleuel). 

1985 Die sportvelde kry hul eie kleedkamers en ŉ lapa word later aangebou. 

1996 - 2001 Gedurende hierdie tydperk word die oorspronklike paviljoene vervang en word daar 
spreiligte by die rugby- en hokkievelde asook netbalbane opgerig. 

2007 ŉ Ekstra rekenaarlokaal word opgerig, die nuwe kafeteria word gebou en die B-rugbyveld 
word die A-hokkieveld. 

2010 Die ontspanningsarea kry sementbankies en die aantreeblad word omskep in ŉ 
amfiteater. 

 

Deur die jare het die skool met gereelde tussenposes deurgeloop onder die geweld van die natuur. Op 7 November 

1983 tref ŉ verwoestende haelstorm die skool en 1 553 ruite word aan die suidekant stukkend geslaan. In 2008 word 

die scenario herhaal en die motorafdakke stort ineen onder die gewig. Op 13 Januarie 2005 word 50% van die skool 

se dak afgewaai deur ŉ frats rukwind en in September 2007 waai die dak aan die oostekant af. 

 

Wat egter van meer belang is as die ontwikkeling van die terrein, is die ontwikkeling van die skool se vermoë om 

onsekere Graad 8-leerders in selfbesturende volwassenes te verander. Oor dekades heen is die hoëvlak akademie 

wat hier bedryf word, die basis waarop die skool staan. Jaarliks bou matrieks voort op die puik prestasies wat 

voorheen gelewer is. Hoërskool Schoonspruit lewer gereeld leerders op wat ŉ volhuis A-simbole kry en hulle trap diep 

spore op die terrein van tersiêre onderwys. Om ŉ 100% Graad 12-slaagsyfer te hê, word die norm en nie die 

uitsondering nie. In 2012 het die skool twee nuwe vakke aangebied, naamlik Meganiese Tegnologie en Elektriese 

Tegnologie. 

 



Hoërskool Schoonspruit staan bekend as die skool waar almal tuis is. Hierdie stelling onderstreep die gees en rigting 

van die skool. Na-ure word daar baie hard gewerk aan die welstand van die leerders. Nie net word daar aan die 

fisieke (sport) aandag gegee nie, maar ook die kultuuraktiwiteite word hoog aangeslaan. 

 

Hoërskool Schoonspruit het nog altyd sterk gekompeteer in atletiek, rugby, netbal en hokkie. Menige jare het die SHS-

spanne die provinsiale kampioene geword. In 1978 het die hokkiespan die Administrateursbeker gewen en die 

krieketspan was in 1990 in die finale uitspeelwedstryde van die Administrateursbeker betrokke. Kobus van Wyk is in 

1978 opgeneem in die SA Skolerugbyspan en in 2009 is Carel Greeff in die SA o/19 Springbokspan opgeneem. In 

2008 en 2009 wen onderskeidelik die o/15- en o/16-span die Beeldtrofee vir mediumskole. Jacques van Staden word 

in 2009 die SA-rekordhouer in die 300 m-hekkies vir seuns o/16. Die netbaldames het nog altyd flink gekompeteer en 

daar is gereeld spanne wat aan die Noordvaal-kompetisie deelneem. Jaarliks word SHS-leerders opgeneem in NW-

spanne in alle sportsoorte – van atletiek tot skaak. 

 

Op kulturele gebied word daar oor jare heen ook baie vermag. In die annale word vertel van toneelstukke, revues, 

konserte, operettes, groentjieskonserte, debatspanne asook redenaarskompetisies. Die jare ’80 en ’90 is gekenmerk 

deur Voortrekkerspanne wat gereeld die Transvaalse Kompetisiekamp gewen het. Die skool se kadetorkes en die 

twee drilpelotons het met die hoogste louere weggestap in die Noordwes Kommandement se kompetisies. Die 

dogters-drilpeloton neem in 1996 aan die SA’s deel en wen daardie jaar die nasionale kompetisie. Tot en met 1981 

was hier ook ŉ volkspelelaer by die skool. 

 

Die skool is trots op sy Christelike karakter wat sedert 1955 deel is van ons kultuur. Die Schoonies weet hoe om ŉ 

saalopening in iets besonders te verander deur hulle sang. Die CSV staan sterk en die ABBA-groep, wat alreeds tien 

jaar bestaan, doen groot werk om leerders met hul probleme by te staan. Die kinderhuis was nog altyd deel van die 

skool en daar is ook van hierdie leerders wat ‘n groot sukses van hul lewens gemaak het. 

 

Geskiedenis is niks sonder die name van die groot geeste wat dinge hier by die skool laat gebeur het nie. Oud-

Schoonies sal elkeen ŉ staaltjie te vertel hê oor hulle hoof. 

1955 Mnr J.P. Malan 

1956 - 1958 Mnr F.W.Lamprecht 

1958 - 1972 Mnr J. Scheepers 

1972 - 1989 Mnr C.H.J Visser 

1990 - 1992 Mnr S.A. Meyer 

1993 - 1995 Mnr T van Rooyen 

1996 - 2001 Mnr R.P.C. Jonker 

2002 - 2005 Mnr J.C.S. Lambrecht 

2005 - Mnr A.D. de Beer 

 

Dit is egter die onderwysers wat almal onthou sal word vir hulle unieke karaktertrekke. Daar was karakters soos mnr 

Swart (Papa Black) wat Biologie gegee het en wat baie hard kon slaan. Oom Slabbie (mnr Slabbert) by die 

houtwerksentrum sal nooit vergeet word nie. Dan praat ons nie eens van mev Valleria de Bruyn (Engels), mej Beatrix 

de Bruyn (Huishoudkunde) en oom Willie Crous (Wiskunde) se invloed op leerders nie. Daar is te veel om op te noem; 

elkeen ŉ ster in eie reg. 

 

Die huidige personeelkorps is puik! Elkeen is besig om ŉ legende in eie reg te word. Sedert 1955 staan daar ŉ skool 

in Klerksdorp genaamd Hoërskool Schoonspruit – mag die puik werk en diens aan die gemeenskap voortleef in die 

jare en dekades wat nog voorlê. 

 

Dries de Beer 

Skoolhoof 

 


