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Die Proses
Die Proses, ons nuwe jeugprogram het reeds in Maart 2022 begin. Leerders is ingeskryf van Boy
Muller, Skurweberg, Bella Vista Hoërskool, Ceres Sekondêr, Iingcinga Zethu en Charlie
Hofmeyer. Die graad 11’s het reeds hulle beroepstoetse, sessie oor Curriculum Vitae en hulle
loopbaanuitstalling bygewoon. Twee van die skole se leerders het die leierskap kamp ook
bygewoon. 'n Menslike Hulpbron bestuurder het 'n skrywe aan ons gerig: “Wil sommer net vir
julle dankie sê vir die kamp, die leerders praat met groot lof. Een leerder het dit moeilik gevind
en ons skakel hom in vir ekstra hulp om hom te ondersteun met emosies wat die naweek
oopgekrap is. Ek glo dat dit goed was dat hy moes begin praat oor hierdie seer dinge in sy
verlede op pad na heling". Die graad 9’s het ook tydens die Maart/April vakansie
persoonlikheidstoetse voltooi wat hulle gaan help om die regte vakkeuses te maak en ook
RootSkills gedoen wat die fondasie van waardes deur praktiese aktiwiteite vaslê. ‘n Leerder se
onderbou moet reeds van 'n vroeë ouderdom af vasgelê word om na graad 12 te wees waar
‘hy/sy veronderstel is om te wees. Vele leerders se vakkeuses is reeds verkeerd vir die beroepe
waarvan hulle droom, weens ‘n gebrek aan inligting en blootstelling. Die Proses spreek
emosionele, sosiale en kognitiewe behoeftes aan om die leerders te ondersteun om hulle volle
potensiaal te bereik.
Ons eerste kursusse vir die 2022 het begin met Plukkursusse en -assesserings, die Steenvrugte
velddag asook die eerste Besoek en bespreek sessie. Al hierdie sessies is goed bygewoon en 1658
plukkers is in die eerste kwartaal opgelei.
Ons het ook gedurende Maart, 62 WSP & ATR ingedien vir ons lede plase wat gewoonlik eers in
April gedoen word. Baie dankie vir almal se samewerking om al die inligting betyds by ons te
kon hê en te verseker dat alle verslae op tyd ingedien kon word.
Op Donderdag 7 April het ons 'n suksesvolle Opedag gehad, waar ons vir moontlike vennote en
donateurs meer vertel van wat ons doen, watter programme en dienste beskikbaar is, ons visie
vir vaardigheidsontwikkeling en hoe ons mekaar se hande kan vat!
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Witzenberg Prestige
Landboutoekennings 2022
Die kompetisie het ontstaan om erkenning te gee aan
die waardevolle en belangrike bydrae wat die
landbouwerker tot die volhoubaarheid en groei van
die landbousektor in Suid-Afrika lewer. Ons gaan
vanjaar elke plaas se onderhoude op een slag
afhandel om plase te akkomodeer met logistieke
reëlings. Alle Koue Bokkeveld/Witzenberg Vallei plase
sal Op-die-Berg plaasvind en alle
Ceres/Hamlet/Tulbagh en Bo Swaarmoed plase se
onderhoude sal vanjaar in Ceres met dieselfde paneel
beoordelaars plaasvind. Elke lid mag een persoon per
kategorie nomineer en een persoon per subkategorie.
Onderhoude sal plaasvind op 6-9 Junie 2022.

Toekomstige landbou kwalifikasies
Almal is bewus van die voortdurende veranderinge
wat plaasvind in die werksomgewing, netso is Koue
Bokkeveld ook nie van veranderinge gevrywaar nie!
Heelwat werk word agter die skerms gedoen t.o.v. die
nuwe landbou kwalifikasies wat aangebied sal word.
Die bestaande landbouleerlingskappe gaan vervang
word deur die nuwe QCTO-kwalifikasies. Die twee
nuwe beroepskwalifikasies gaan wees "Farmworker
Level 2" en "Orchard and Vineyard Foreman Level 4".
Met dit ingedagte moet u kennis neem dat die
bestaande Plantproduksie leerlingskap (NQF 1)
vervang gaan word met die "Farmworker Level 2" en
die Plantproduksie leerlingskap (NQF 4) met die
"Orchard and Vineyard Foreman Level 4" kwalifikasie.

Pluk nuus
Vanjaar is 1658 plukkers opgelei teenoor 1420 tydens 2021 in die
plaaslike oesseisoen.
Tydens die plukker–evaluasies in 2022, het die volgende tendense
uitgestaan:
1. Werkers (plukkers) het toenemend gefokus of meer bewus
geword dat vrugte versigtig hanteer moet word; dus was kwaliteit
belangrik.
2. Die veiligheid in die werksomgewing (boord) het verbeter omdat
werkers versigtiger werk en ‘n groter veiligheidsbewustheid het wat
dus ongelukke kan verminder.
3. Produktiwiteit het hand-aan-hand verbeter saam met kwaliteit
van die werk.
Moontlike bekommernisse wat dalk verdere ondersoeke verg sluit in:
1. Die impak van gewaarborgde minimum loon op produktiwiteit.
2. Dat aandag gegee moet word aan die ingesteldheid van individuele
plukkers en dit wat hulle motiveer.
3. Hoe kan produktiwiteit verder verhoog word in die werksplek.
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Bestuursdag: 19 Mei 2022
Sien onder vir meer inligting oor die Bestuursdag. Vir enige navrae kontak gerus vir Edna by
edna@kbos.co.za

Mediese toetse vir vurkhyser
drywers

Winter plaasbesoeke

Tydens die plaasbesoeke is dit onder ons aandag
gebring dat van die administratiewe vereistes rondom
die vurkhyser opleiding, uitdagings inhou vir sommige
van ons lede. Een van die vereistes is die mediese
geskiktheid van die drywer. Hierdie is 'n uitdaging vir
plase wat nie 'n Suster het wat die mediese
geskiktheid klaring kan doen nie. Ons het
onderhandel met 'n beroepsverpleegster wat hiermee
sal kan help. Ons sal 'n geografiese rooster uitwerk
met die dae waarop die toetsing sal plaasvind,
afhangende van hoeveel belangstelling daar is. Die
koste hiervan is R345 pp + vervoer. Kontak asb. vir
Euria vir meer inligting.

Ons is gereed om met die winter plaasbesoeke in Mei
te begin. Ons wil almal net weer herinner aan hoe
hierdie jaar se besoeke gaan werk. Plase het die keuse
gehad om te kies tussen die verskillende opsies vir die
die winter plaasbesoeke. Indien 'n plaas nie 'n keuse
gemaak het nie of nie sy vorm teruggestuur het nie sal
sodanige plaas outomaties ingedeel word by die
navorsingsgesprek oor hoe om opleiding beter te
integreer met ander stelsels. Die persoon wie
verantwoordelik is vir jou besoek, sal jou
kontak om 'n datum vas te maak.
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Sien links ons
2021 statistiek.

1,2,3 Werk

Opkomende kursusse

Matrikulante van 2020 en 2021 kan inskryf
vir ons landbou jeugprogram. Daar is drie
nuwe byvoegings vir vanjaar naamlik 1.)
Pakstoor blootstelling, 2.) Werkswinkel
blootstelling en 3.) Spuitpomp dag. Ons wag
nog vir befondsing vanaf AgriSETA. Indien
ons geen befondsing ontvang nie, is dit
R6400 per student sonder die werkswinkel
blootstelling. Inskrywingsvorm kan by Euria
gekry word. Inskrywings sluit 12 Mei 2022.

Daar is nog plek beskikbaar by van die
kursusse vir Mei en Junie. Indien plase
belangstel in van die onderstaande kursusse
moedig ons hulle aan om in te skryf:

Aartappel Suid-Afrika opleiding
Die opleiding wat ons gedoen het vir
Aartappel Suid-Afrika vanaf September
2021 tot Maart 2022, is afgehandel.
Opleiding het plaasgevind in George, Ceres,
Koue Bokkeveld asook die Sandveld. Hier
wil ons dank uitspreek teenoor die
produsente wat hulle lokale en fasiliteite
aan ons beskikbaar gestel het vir die
opleiding. 73 studente is opgelei met die
befondsing wat Aartappel Suid-Afrika
beskikbaar gestel het.

Xhosa gespreksklasse: 3 Mei, 9 Mei, 17 Mei
Kalibrasie en Toediening e-leer: 9 Mei
Bright Star life Core: 9 en 10 Mei
Peuter program: 10, 12, 17, 24, 30 Mei
Rekenaar vir beginners: 16 en 17 Mei,
18 en 19 Mei
Finansies vir nie-finansiële bestuurders:
16 Mei
Ubuntu Vrouekamp: 20 - 22 Mei
Septiese tenk dag: 24 Mei
Mannekamp: 3 – 5 Junie
Rekenaar geletterdheid: 6 – 10 Junie,
20 – 25 Junie
Voorraadstelsels: 10 Junie
KID vir toesighouers: 13 Junie
Bright Star Life Classic: 13 - 15 Junie
Afrikaanse Leiersdag: 22 Junie

E-leer kursusse vir 2022
Veilige hantering van gifstowwe
Basiese beginsels van toesighouding
Noodhulp vlak 1
Veiligheid- en
gesondheidsverteenwoordigers
Kalibrasie en toediening: Vrugte
e-KID en KID vermengde leer
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