
 

28 Mei 2020 

Geagte Graad 7 ouers 

Baie welkom terug aan elke Graad 7 Pierie en ouer. Vergewis uself asb. deeglik van die aksieplan 

wat opgestel is volgens die riglyne van die Departement van Onderwys asook die voorskrifte van 

die gepubliseerde Covid-19 regulasies. 

COVID-19 Aksieplan vir heropening van Laerskool Pierneef op 1 Junie 2020 

Aktiwiteit  Beskrywing 

1. Reiniging 
van 
skoolterrein 

- Alle klaskamers, kantoorblok, badkamers en saal is diep gereinig deur 
Bidvest Steiner op 21 Mei. 

- Alle klaskamers, kantoorblok, badkamers en saal sal twee keer ‘n dag 
(voor en na skool) gereinig word volgens voorgeskrewe regulasies 
deur die algemene werkers wat die nodige opleiding ontvang het. 

2. Aankoms en 
vertrek 

Die tye is opgestel sodat die onafhanklike personeel wat deur die 
Departement gekontrakteer is  die skanderings kan doen, 

(skoolpersoneel mag slegs die proses monitor) 
- Die skoolterrein mag slegs deur leerders en personeel betree word 
- Daar is nie voldoende parkeerplek rondom die skool sodat al die ouers 

kan wag totdat die leerders klaar geskandeer is nie. Let op die 
prosedure, by punt 6, wat gevolg word indien ‘n leerder ‘n hoë 
liggaamstemperatuur het. 

- Die ouers moet dit baie duidelik aan die leerders stel dat NIEMAND 
aan mekaar mag raak en vriende mekaar nie omhels en druk nie.  

- Die skoolhekke wat na die terrein lei sal om 7:00 oopgemaak word. 
- Toesig sal vanaf 6:30 by die ingang in 26ste laan beskikbaar wees vir 

leerders wat vroeër afgelaai moet word. Die leerders moet 1,5 m 
uitmekaar uit wag 

- Om 7:00 sal die hekke wat lei tot die terrein oopgemaak word in 25ste 
en 26ste laan en sal elke leerder en personeellid se koors geskandeer 
en in ‘n register opgeteken word. GEEN ouer mag die leerders die 
skoolterrein in vergesel nie. 

- Leerders beweeg direk na die binneste vierkant waar daar toesig 
gehou sal word. Personeel sal die leerders begelei na hul klasse toe. 

- Die skool verdaag13:30; alle leerders moet die skoolterrein 
onmiddellik verlaat aangesien daar nie toesig vir die leerders sal wees 
nie. Daar is nie naskool of wagklas nie en GEEN buitemuurse 
aktiwiteite mag plaasvind nie. 

3. Eerste 
skooldag 
Protokol  

- Leerders moet skool toe kom met hul eie masker. By aankoms  sal 
elkeen twee maskers van die departement af ontvang. 

- Leerders kom skool toe met hul tasse, boeke, skrifte en 
skryfbehoeftes. Dit gaan in die klasse bly en mag nie weer huis toe 
geneem word nie. 

- Leerders moet hul eie kos saambring – die snoepie sal wel oop wees 
vir beperkte verkope. Duidelikheid oor produkte wat verkoop mag 
word sal deurgegee word. 

- Leerders word in 5 klasse verdeel m.a.w < 20 leerders per klas, en bly 
in dieselfde lokaal die hele skooldag. Een leerder word per tafel 
toegelaat. 

- Die onderwysers gaan wissel tussen die lokale. 



4. Daaglikse 
roetine 

- Van die oomblik wat die skoolterrein betree word MOET almal ten 
ALLE tye ‘n masker dra. 

- Maskers moet DAAGLIKS deur die ouers gewas word. 
- Om 7:30 word die leerders begelei na die onderskeie klaskamers. 
- Van dag 2 af bring leerders slegs hul kosblikke saam. 
- Fone sal soos gewoonlik ingeneem word. 
- Elke leerder en personeellid se hande word gesaniteer elke keer 

voordat hul ‘n klaskamer mag betree. 
- Tydens pouses beweeg al die leerders uit die klas en sal daar 

genoegsame toesig wees om te sorg dat die voorgeskrewe sosiale-
afstand gehandhaaf word. 

- Leerders sal beperk word by die badkamers om aan die sosiale-
afstand regulasies te voldoen. 

- Leerders moet hul hande deeglik was voor en nadat hul geëet het. 

5. Huiswerk  - Die grade wat deur die departement vereis word om skool by te woon 
sal geen huiswerk ontvang nie. Alle werk sal tydens skoolure gedoen 
word. Die leerders sal geen skriftelike huiswerk ontvang nie. 

- Die ander grade, wat volgens die departement nog by die huis moet 
bly, sal tuiswerk ontvang soos in die weke van afsondering. 

- Voorskrifte sal aangepas word na gelang van Departementele 
voorskrifte. 

6. Hoë 
temperatuur 

- Indien ‘n leerder of personeellid se liggaamstemperatuur by aankoms 
37,5°C of hoër is word die persoon onmiddellik in die afsonderings-
area gehou (agter in die saal) 

- Ouers word aangemoedig om hul kinders se koors eers by die huis te 
neem en na goeddunke op te tree. 

- Die persoon se temperatuur word dan nog twee keer, 5-minute 
uitmekaar, geneem.  

- Indien die persoon se liggaamstemperatuur nie daal nie, word die 
persoon in isolasie geplaas en moet die persoon so gou as moontlik 
afgehaal word en moet ‘n Covid-19 toetssentrum gekontak word.  

- Die persoon moet tuis bly totdat die toetsresultate beskikbaar gestel is 
en aan die skool voorsien kan word. 

7. 
Skoolbywoning  

- Afgesien van baie gerugte en aankondigings in die media rakende die 
ouer se keuse rondom skoolbywoning bly die leerders skoolpligtig 
volgens wet totdat die aankondigings gepubliseer word.   

- Leerders met onderliggende siektes en mediese toestande moet ‘n 
mediese verslag van die geneesheer aan die skool lewer. Daar sal 
slegs voorsiening gemaak word vir hierdie leerders i.v.m. skoolwerk. 

- Indien u as ouer tuisonderrig oorweeg moet u me. Elize Froneman by 
die Departement kontak by elize.froneman@gauteng.gov. Die leerder 
sal ‘n oorplasingskaart ontvang en van die skool se registers afgehaal 
word. 

- Leerders wat tuisonderrig ontvang MOET by ‘n geregistreerde 
tuisonderrig-instansie geregistreer word. Per implikasie beteken dit dat 
indien die leerders nie by só instansie geregistreer is nie, die leerder 
die graad sal moet herhaal. 

8. Tuisonderrig Mag ouers hulle kinders by die huis hou?  
  

President Cyril Ramaphosa se opmerking in sy toespraak op Sondag 24 
Mei 2020 dat geen ouer verplig sal word om hulle kinders skool toe te 
stuur nie, het baie verwarring veroorsaak.  
  

Ouers het ŉ wetlike plig om hulle kinders te laat skoolgaan, wat die 
president nie by wyse van ’n toespraak óf deur middel van COVID-
regulasies kan verander nie.   
  

mailto:elize.froneman@gauteng.gov


Artikel 3 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 bepaal soos volg 
(eie onderstreping):  
  

(1) Behoudens hierdie Wet en enige toepaslike provinsiale wet moet elke 
ouer elke leerder vir wie hy of sy verantwoordelik is ŉ skool laat 
bywoon vanaf die eerste skooldag van die jaar waarin sodanige 
leerder die ouderdom van sewe jaar bereik tot op die laaste skooldag 
van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom van vyftien jaar of 
die negende graad bereik, watter een ook al eerste plaasvind.  

  

Indien ouers sou versuim om hieraan te voldoen, is hulle skuldig aan ŉ 
misdryf. Die Departementshoof kan die omstandighede van die leerder se 
afwesigheid ondersoek en toepaslike stappe doen om die aangeleentheid 
reg te stel (artikel 3(5)). 
 

Indien ouers hul kinders tuisonderrig en later weer by ŉ skool inskryf 
moet die volgende ingedagte gehou word:  
  

1. Ouers moet die skool in kennis stel dat die leerder voortaan 
tuisonderrig gaan ontvang. Par 55 van die Nasionale 
Leerderaanwesigheidbeleid bepaal dat ŉ leerder se rekord in ŉ 
klasregister gekanselleer moet word indien hy/sy geregistreer is vir 
tuisonderrig (Par 55(d)) en dan weer nuut bygevoeg moet word in die 
klasregister indien die leerder hertoegelaat word tot die skool (par 59).  

2. Ouers moet leerder by ŉ kurrikulumverskaffer registreer.  
Nie-registrasie by ŉ kurrikulumverskaffer beteken dat die kind oor 
geen bewys vir die jaar se leer sal beskik nie en dat geen formele 
sertifikaat (rapport) vir die jaar uitgereik sal word nie.   

3. Enige openbare skool sal die reg hê om te bepaal wat die standaard 
van die tuisonderrig was, ongeag of daar ŉ sertifikaat uitgereik is al 
dan nie.  

4. ŉ Skool kan net ŉ leerder hertoelaat indien die skool wel plek het in 
die betrokke graad.  

5. Die skool kan ŉ plasingsassessering doen om te besluit of die leerder 
wel die nodige kennis / vaardighede het om in die volgende graad 
geplaas te word.  

6. Dit is nie vanselfsprekend dat die leerder saam met sy/haar 
ouderdomsgroep na die volgende graad bevorder word nie, tensy 
daar ŉ formele sertifisering bestaan om te bevestig dat die vorige 
graad se kurrikulum wel bemeester is.  

7. Die moontlikheid bestaan dat die leerder dieselfde graad moet 
herhaal. 

(inligting verkry vanaf FEDSAS) 

9.Skool 
kalender & 
assessering  

- Die aangepaste Kurrikulum vir graad 7 is ontvang. Finale riglyne en 
inligting rakende die aangepaste skool kalender en formele assessering 
sal aan die ouers gekommunikeer word sodra die skool dit ontvang.  

10. Kleredrag 
en hare 

- Leerders moet skooldrag aantrek. 
- Leerders se hare moet altyd netjies en skoon vertoon. Sodra die 

haarkappers toegelaat word om oop te maak sal daar verwag word 
dat die leerders hul hare sny volgens die skoolreëls. 

11. Betreding 
van terrein 

- Slegs leerders en personeel mag die skoolterrein op ‘n daaglikse 
basis betree. 

- Ouers wat wil skoolfonds betaal moet telefonies ‘n afspraak met die 
administratiewe kantoor maak. Slegs 1 ouer sal op ‘n slag toegelaat 
word 

12. Algemeen  - Ouers sal ‘n skrywe ontvang wat hul moet onderteken om te bevestig 
dat hul van die regulasies rondom die COVID -19 virus bewus is 



- Inligtingsessies sal  oor die virus en persoonlike higiëne aangebied 
word.  

13. Sosio-
maatskaplike 
ondersteuning 
 

- Die dienste van ‘n “Omgee tannie” is steeds beskikbaar vir leerders 
wat ondersteuning nodig het. 

- Ouers en gesinne wat ondersteuning nodig het kan mnr. Greyling of 
me.  Roos kontak vir afsprake met die maatskaplike werker by die 
skool. 

- Gesinne in voedsel-nood kan ook die skool kontak vir ondersteuning. 

14. Graad 1 & 8 
registrasies 

- Voorlopige datum wat ontvang is vir aanlyn registrasies is vanaf 25 
Junie tot 25 Julie 2020. (Finale datums en prosedure sal deurgegee 
word) 

 

 

Ouers moet hul kinders asb. by die huis ook opvoed oor die protokol wat gevolg moet word 

rondom die verspreiding van die Covid-19 virus (soos die dra van maskers, die afstand wat 

gehandhaaf moet word tussen mekaar, geen aanraking, die gereelde en behoorlike was van 

hande en die korrekte manier van hoes en nies.) Die verantwoordelikheid hiervan lê nie alleenlik 

by die personeel van die skool nie. 
 

In hierdie moeilike en onseker tyd onderneem die skool om alles volgens regulasies, protokol en 

praktiese uitvoerbaarheid te doen om die leerders en personeel te beskerm teen blootstelling van 

die COVID-19 virus. 

 

Jesaja 41:10 “Ek is by jou. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek is jou God. Jy hoef nie bang te 

wees nie. Ek sal jou help. Ek sal jou sterk maak. Ek sal jou met krag beskerm.” 
 

 

 

Groete 

 

Mnr. HF Greyling  


