
LAERSKOOL KOLLEGEPARK 

 

GIDS VIR OUERS:  VEILIG TERUGKEER SKOOL TOE 

 

Covid -19 sal ‘n geruime tyd deel wees van ons lewe. Skole, ouers en leerlinge sal 

nuwe aanpassings moet maak en voorsorgmaatreëls moet tref, om met die terugkeer 

na skole, leerlinge se veiligheid te verseker.  

 

HOE BEREI EK MY KIND VOOR VIR DIE TERUGKEER SKOOL TOE 

 Begin met ‘n normale oggendroetine, alreeds die week voor die terugkeer 
na skool.  

 Gesels voortdurend met jou kind en gebruik woorde soos: “wanneer julle weer by 
die skool is...” of ”jul klasse gaan nou minder leerlinge inhê...  

 Gebruik hulpmiddele soos ‘n kalender en tel die dae saam met hulle af, voordat 
hulle terugkeer.  

 Bespreek die veiligheidsmaatreëls van die skool met die kinders en verduidelik 
aan hulle hoe hul dag gaan verloop.  

 Gesels oor hul emosies. Verwoord ook jou eie emosies sodat hulle veilig voel om 
dieselfde te doen.  

 Stel die positiewe sy van die terugkeer na die skool aan die kind voor, 
byvoorbeeld gesprekke met maats, geleentheid om te sosialiseer, vaste roetine, 
gevoel van geborgenheid....  

 Kommunikeer met die klasonderwyser indien u onseker is oor aspekte, of inligting 
wil deurgee. Kennis oor bepaalde onsekerhede kan angstigheid verminder. Dis 
belangrik dat u feite deel en nie opinies nie. 

 Indien u self angstig voel, is dit moontlik dat dit oorgedra kan word op u kind. 
Probeer daarteen waak.  

 Wees positief, gesels oor die positiewe dinge in die lewe en vestig hoop. Leef!  

 Kontak die skool, indien u ondersteuning of hulp verlang ten opsigte van 
uitdagings wat u kind kan ervaar.  

 

HOE WEET EK MY KIND IS VEILIG BY DIE SKOOL 

 Die skoolgebou (klaskamers, badkamers, stoepe ens.) sal daagliks deur werkers 

ontsmet word. 

 Die kinders sal op gereelde tye hul hande met water en seep gaan was. 

 Personeel is self verantwoordelik vir die gereelde ontsmetting van hulle 
persoonlike ruimte en sal leerders leer om verantwoordelikheid vir hul eie 
persoonlike besittings en ruimte te aanvaar. 

 Die handhawing van ‘n sosiale afstand is van kardinale belang. 



 Die werkers sal tydens skooltyd hoërisiko oppervlakke soos traprelings, 
deurhandvatsels en badkamers ontsmet.  

 Daar sal 'n daaglikse skoonmaakprogram wees om algehele higiëne te verseker.  

 Daar is slegs een ingang na die skool vir moontlike besoekers, naamlik deur die 
voorportaal. 

 Alle toegang tot die skool sal vir die res van die skooldag gesluit bly. 

 Geen ouers sal op die terrein toegelaat word nie. 

 Die kantoor sal ouers in ‘n noodgeval skakel. 

 Pouses sal op verskillende tye en terreine vir verskillende fases wees.  

 Spesifieke areas sal aan spesifieke graadgroepe geallokeer word om te verseker 
dat daar genoeg spasie vir elke graadgroep is om die aanvaarbare sosiale afstand 
te handhaaf.  

 Net een kind sal by 'n skoolbank sit om sosiale afstand te verseker.  

 ‘n Een en half meter afstand sal sover moontlik in klasse tussen kinders 
onderling, sowel as personeel gehandhaaf word.  

 Kinders en personeel wat siek voel, moet tuis bly. 

 Indien ‘n persoon een of meer van die genoemde simptome het, moet die 
persoon vir Covid-19 getoets word. Die skool moet volgens wetgewing in kennis 
gestel word van die resultate.  

 COVID-19 plakkate sal oral op die terrein vertoon word, wat inligting verskaf oor 
hande was, veilige dra van maskers, handhawing van sosiale afstand en 
voorkoming van verspreiding van die virus.  

 Die personeel en kinders se temperatuur sal soggens met ontvangs gemeet word 
en weer as hulle verdaag.   

 Ouers wat siek kinders, kinders met Covid-19 simptome of ‘n hoë temperatuur 
skool toe stuur, sal vervolg word.  

 Daar sal gemerkte afmetings buite en binne die skool aangedui word waar die 
kinders in ‘n ry moet wag, sodat hulle afstand tussen mekaar kan handhaaf.  

 Dit is verpligtend vir personeel, kinders en ouers om ‘n masker te dra. 

 Elke kind mag sy/haar eie houertjie handontsmettingsmiddel saambring skool 
toe.  

 Die kleedkamers sal van papierhanddoeke voorsien word.  

 Die onderwysers sal tussen die klasse wissel. 

 
MOET MY KIND ‘N MASKER DRA? 

Die COVID-19-regulasies bepaal dat die dra van ’n masker verpligtend is as ’n 

persoon die huis verlaat. Die dra van maskers sal ook verpligtend wees by die skool. 

Die dra van ’n masker is vir sommige persone ongemaklik en ouers word 

aangemoedig om die korrekte gebruik van ’n masker met hul kinders tuis te oefen. 

Vergewis uself van die protokol rakende die dra en afhaal van ‘n masker. Die dra van 

‘n skerm is toelaatbaar, maar dit moet tesame met ‘n masker gedra word. 



 

WANNEER MOET MY KIND TUIS BLY? 

Die leerder moet tuis bly indien hy/sy enige van die volgende tipiese COVID-19 

simptome toon: 

 Koors – temperatuur hoër as 37,9° C. 

 Hoes – Nie die gewone asmatiese hoes nie, maar wanneer u kind ‘n 
siek hoes ontwikkel het. 

 Rooi oë – Rooi, seer oë 

 Asemhalingsprobleme 

 Liggaamspyn 

 Moegheid of swakheid 

 Verlies aan reuk of smaak 

 Naarheid 

 Diarree 

 

WAT GEBEUR WANNEER U KIND BY DIE SKOOL AANKOM 

 ’n Mediese sifting (“screening”) van die leerder sal gedoen word wat die 
volgende behels:  

o Sanitering van die leerder se hande; 

o Monitering van die voltooiing van ‘n kliniese vraelys van moontlike 
simptome wat die leerder mag ervaar; 

o Die neem van die leerder se koors met ʼn geskikte apparaat;  

 Fisiese afstande van ten minste een en ’n halwe meter sal tussen die 
leerders gehandhaaf word met behulp van deeglike toesighouding en 
beheer.  

 

WAT GEBEUR WANNEER ‘N LEERDER TIPIESE COVID SIMPTOME 
TOON? 

 Die leerder sal toegang tot die skool geweier word en die ouer/voog moet die 
leerder terugneem huis toe.  

 Wanneer die leerders reeds by die skool is, sal hy/sy onmiddellik geïsoleer word, 
op só ’n wyse dat ander leerders of personeel nie in gevaar gestel word nie.  

 Die ouers/voogde van die leerder sal onmiddellik in kennis gestel word. 

 Die skool sal die relevante gesondheidsamptenare of die COVID hulplyn by: 
0800-02-9999 kontak.  

 Die ouer moet die leerling laat toets en die resultate aan die hoof beskikbaar stel, 
sodat voorkomend opgetree kan word en die Departement van Onderwys en 
Gesondheid in kennis gestel kan word.  

 Die persoon sal vir 14 dae in self-isolasie moet gaan. 



 Die persoon moet dadelik ‘n volledige lys van mense, met wie die persoon in 
noue kontak was, verskaf.  

 Die Beheerliggaam / Hoof van die skool het nie die mag om die skool te sluit, 
indien daar ‘n Covid-19-uitbreking is nie.  Dit berus by die Departement van 
Gesondheid.  

 

IS DIE NEEM VAN TEMPERATUUR VERPLIGTEND? 

Ons Grondwet waarborg aan elke persoon die reg tot privaatheid en liggaamlike 
integriteit. Artikel 36 van die Grondwet verduidelik dat hierdie regte beperk mag 
word, solank die beperking redelike en regverdigbaar is.  

Daar is geen twyfel dat Covid-19 hoogs aansteeklik is nie. Weens die aansteeklikheid 
van die virus en die globale dodetal, weeg die Veiligheids- en Gesondheidmaatreëls 
en skole se risiko-planne wat dalk temperatuur-meting vereis, meer as persone se 
reg tot liggaamlike integriteit en privaatheid.  

Daar is dus geen redelike rede om die neem van temperatuur te weier nie. Die 
persoon wat weier dat sy of haar temperatuur gemeet word, kan regmatig toegang 
tot die terrein geweier word.  

 

AKADEMIESE OPVANGPLAN 

 Datums vir die nuwe skoolkalender sal deurgegeeword sodra die MOD dit 
bekendgemaak het.  

 Die inkrimping van die kurrikuluminhoud sal deurgegee word sodra die 
inligting van die Onderwysdepartement ontvang is. Die Distrikantore 
verskaf hierdie inligting aan die skool sodra wat dit vanaf die Nasionale 
kantoor ontvang word. 

 Formele assessering sal volgens die nuwe onderrigplanne, wat deur die 
Departement van Onderwys voorsien word, aangepas word en vroegtydig 
aan u deurgee word. 

 Die assesserings-en eksamenvereistes sal geëvalueer word en 
eksamenvraestelle sal dienooreenkomstig afgeskaal word.  

 Die Junie-eksamen word geskrap. 

 Nuwe roosters sal vir die res van die skooljaar gevolg word.  

 Daar sal net een vorderingsverslag aan die einde van die 2020 akademiese 
jaar uitgegee word.  

 Alle buitemuurse bedrywighede is tot verdere kennisgewing gestaak.  

 

 

 



WAT VAN DIE SNOEPIE 

Ingevolge die regulasies gepubliseer in Staatskoerant 43258 van 29 April 2020 

word sekere besighede geleidelik heropen onder streng maatreëls. Die betrokke 

maatreëls vereis dat:  

 Streng gesondheidsmaatreëls en sosiale afstand reëls gehandhaaf word;  

 werknemers en werkspligte moet infaseer moet word om die werkplek COVID-19 

gereed te kry; en 

 terugkeer na werk moet op ‘n wyse geskied wat sal versker dat die risiko vir 

infeksie laag bly. 

Snoepies val onder die bogenoemde besighede en sal dus slegs mag verkoop wat 

deur die regulasies toegelaat word. Die skool se snoepie sal dus open volgens hierdie 

regulasies. 

Leerders sal nie in rye by die snoepie kan staan om aankope te doen nie.  Leerders 

sal hul bestellings soggens plaas en die bestelling sal by die klas afgelewer word.  Die 

fynere detail oor betaling sal aan elke graad deurgegee word. 

 

MAG MY KIND ‘N KOSBLIK SAAMNEEM SKOOL TOE? 

Volgens die Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration), die WGO 
(Wêreldgesondheidsorganisasie) en ons eie regering is daar op hierdie stadium nog 
geen bewyse dat Covid-19 deur voedsel of voedselverpakking versprei kan word nie. 
Daar is inderdaad verskeie virusse en siektes wat deur voedsel versprei kan word, 
maar tot op hede is Covid-19 nie een daarvan nie.  

Wat belangrik is, is dat daar behoorlike sosiale afstand gehandhaaf moet word tussen 
leerders en dat kos nie gedeel moet word as hande nie ontsmet of behoorlik met seep 
gewas is nie. Wanneer ʼn kosblik voorberei word, moet die persoon wat dit voorberei, 
sorg dat sy of haar hande behoorlik skoon is deur dit behoorlik te was met seep of te 
ontsmet met ʼn handontsmettingsmiddel. Rou en ongekookte kos, soos vrugte moet 
sorgvuldig gewas word met skoon, lopende water.  

MAG EK WEIER OM MY KIND TERUG TE STUUR SKOOL TOE 
Kinders tussen 7 en 15 jaar is skoolpligtig en daar rus ʼn wetlike plig op ouers (artikel 
3 van die Skolewet) om hul kinders te laat skool bywoon. Skole moet weer alles 
moontlik doen om ʼn veilige omgewing vir leerders te verseker en skole is nie verplig 
om leerders te ondersteun wat tuis bly as die skole open nie, tensy die leerder ʼn 
onderliggende gesondheidstoestand het wat hom/haar meer vatbaar vir Covid-19 
maak en dit dus beter is dat die leerder tuis bly. Leerlinge wat afstandonderrig moet 
ontvang weens siektetoestande, sal mediese bewyse moet verskaf aan die skool. 
Laerskool Kollegepark sal hierdie leerders bystaan sodat hulle die akadmiese jaar 
sinvol en suksesvol kan voltooi.  



 
Art 51 van die Skolewet bepaal dat ʼn ouer wel by die Departement kan aansoek vir 
tuisonderrig. Indien toestemming verleen is, sal die leerder dan nie meer ̓ n ingeskrewe 
leerder by sy skool wees nie en moet die leerder by ʼn kurrikulumverskaffer 
geregistreer word, wat die leerling aan die einde van die jaar vir die betrokke graad sal 
sertifiseer. Stuur asseblief die bewys van registasie aan Laerskool Kollegepark. 
 
Leerders wat nie vir tuisonderrig geregistreer is nie, sal geen bewys van die jaar se 
akademiese werk hê nie, geen formele sertifikaat ontvang nie en enige skool sal die 
reg hê om te bepaal wat die standaard van die onderrig was, ongeag of ’n sertifikaat 
uitgereik is of nie. Indien die leerder weer die volgende jaar by ʼn skool wil inskryf, 
word dit as ʼn nuwe aansoek beskou en moet dit ingevolge die skool se 
toelatingsbeleid en plek in die skool oorweeg word. Die skool kan ʼn 
plasingsassessering doen om te besluit of die leerder wel oor die nodige kennis en 
vaardighede beskik om in ʼn spesifieke graad geplaas te word en is dit nie 
vanselfsprekend dat die leerder saam met sy/haar ouderdomsgroep na die volgende 
graad bevorder sal word nie.  

Ouers word aangemoedig om met die skool te skakel om voldoende inligting te kry 
voordat besluite oor die moontlikheid van afstandonderrig of tuisonderrig geneem 
word.  Doen deeglik navorsing en vergewis uself van die eise wat dit aan u en u kind 
gaan stel.  Dit klink dalk nou na ‘n goeie besluit, maar is dit volhoubaar oor ‘n langer 
tydperk?  

MAATREëLS WAT DIE SKOOL SAL IMPLEMENTEER 

 Die klaskamer en die skoolomgewings is sodanig ingerig ten einde die 
afstandhoudingsnorm van ten minste 1.5m ten alle tye te handhaaf.  

 Daar sal verseker word dat werknemers en leerders hul hande met seep en water 
was en ook gereeld hul hande ontsmet.  

 Daar word van alle besoekers, personeel en leerders vereis om een of ander vorm 
van bedekking oor hul monde en neuse te dra.  

 Elke werknemer en leerder sal voorsien word van handreinigers, seep en skoon 
water om hul hande te was.  

 Ouers sal op hoogte gehou word van nuwe protokolle en maatreëls wat 
geïmplementeer moet word. 

 Die skoolgeboue sal deurentyd skoon gehou en ontsmet word.  

 Die relevante protokol sal toegepas word indien leerders of werknemers COVID-
19- simptome toon.  
 

TERUGKOMGIDS VIR LEERDERS 
 
Ek kan reeds die volgende doen voordat ek terugkeer skool toe: 

 Kry ’n masker wat reg pas. Die masker moet jou mond en neus bedek. 

 Oefen by die huis om jou masker korrek aan te sit en af te haal.  Vat slegs aan 
die rekkies/toutjies, nie aan die binnekant. 

 Pas goeie higiëne by die huis toe. Was hande korrek, hoes/nies in jou elmboog. 

 Oefen sosiale afstand = 1,5 meter. Geen fisiese kontak, bv. drukkies. 



  Eet gesond en hou by jou slaaproetine.  
 

Hoe was ek my hande?  
 
 
 
 
 

 
Hoe nies en hoes ek sonder om virusse te versprei?  
 

  Hoes of nies in jou geboë elmboog.  

  Hoes of nies in ’n snesie.  

  Gooi gebruikte snesie dadelik weg in die   

 vullishouer wat spesiaal gebruik word vir  

 snesies.  

 

WAT KAN EK DOEN AS EK BANG EN ONSEKER VOEL? 

 Onthou, dit is normaal om onseker of selfs bang te voel. 

 Praat met jou ouers oor jou gevoelens.  

 Jy kan ook by die skool met jou onderwyser, sielkundige of maatskaplike werker 
gesels oor jou gevoelens en ervaringe.  

 Vra gerus vrae aan volwassenes indien jy onseker is. Moenie jou steur aan 
fopnuus of stories nie.  

 

 

of 



WAT IS ANDERS BY DIE SKOOL?  

 Volg elke dag die roete wat duidelik gemerk is na jou klas toe. ‘n Sosiale afstand 
van 1.5 m moet gehandhaaf word. Wees gerus, want as jy oor iets twyfel, sal daar 
‘n onderwyser wees om jou te help. 

 Geen aantree soggens nie. Julle gaan direk klas toe waar julle onderwyser julle 
sal ontvang.  

 Leerlinge wissel nie klasse nie.  Jy bly die hele dag in die klas waar jy ingedeel is. 

 Klasgrootte is kleiner as voorheen. Daar sal maksimum 20 tot 22 leerders per 
klas wees.  

 Pouses is heelwat anders. Elke klas het sy eie speelterrein.  Ongelukkig kan 
ons nie groepspeletjies pouse speel nie, maar moenie bekommerd wees nie, 
pouses sal steeds pret wees.  

 Bring genoeg van jou eie snesies, sodat jy dit ook tydens pouses kan gebruik. 
Snesies word in ‘n spesiale vullishouer gegooi en die sak daarin word toegeknoop 
en in ‘n ander swart sak geplaas vir verwydering.  

 Voordat ons teruggaan na ons klasse word jou hande weer gesaniteer.  

 

BADKAMERPROSEDURE 

 

 Saniteer jou hande voordat jy by die badkamer ingaan. 

 Was jou hande nadat jy die toilet gebruik het vir ten minste 20 
sekondes. 

 Droog jou hande met die papierhanddoek af en gooi dit in die asblik. 

 Wanneer jy tergukom by die klas inkom sal jou hande weer gesaniteer 
word. 

 

BELANGRIKE INLIGTING OM TE ONTHOU 

 

 Moenie jou masker met iemand deel nie. 

 Was jou masker daagliks. 

 Moenie aan jou gesig vat nie. 

 Moenie jou skryfbehoeftes uitleen of ander s’n leen nie. 

 Moenie aan ander leerlinge se maskers trek of ruk nie. 

 Moenie jou kos met ander maats deel nie. 

 Bring ‘n waterbottel met genoeg water om daagliks te drink. 

 Trek elke middag jou skoolklere uit en was en stryk dit. 

 Bly tuis as jy siek is. 

                                                  EN 

 Moenie grappies maak oor die virus of ander leerlinge spot wat siek is nie.  

 

PAS JOUSELF MOOI OP … JY IS KOSBAAR 


