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Geagte Ouer/Voog 

BELANGRIKE INLIGTING VOOR DIE HER-OPENING VAN 

SKOLE 

Skole her-open weer op Maandag 1 Junie vir Gr.12 
leerders. Die datums vir die her-opening vir GR.8-11 
leerders sal deurgegee word sodra dit bekend is.  

Ouers het die keuse om: 1) hul kinders terug te stuur 

skool toe of 2) hul kinders self te laat tuis-onderrig 

“home schooling” of 3) hul kinders uit die skool te 

onttrek om die jaar in 2021 te herhaal.  Die laaste opsie 

is egter nie wenslik vir graad 12-leerders nie. 

Neem assebliek kennis dat die skool die ekstra myl 

geloop het om te verseker dat alle leerders veilig sal 

wees. Sien die video op facebook en die webblad wat 

wys hoe die skool op Saterdag 23 Mei totaal ontsmet is – 

‘n Sertifikaat van voldoening is uitgereik. Ander 

maatreels wat getref word, is bv. ‘n sproeitonnel by die 

ingang wat die hele persoon ontsmet voordat hy/sy die 

skool binnegaan.  

 

LEERDERS MET ONDERLIGGENDE SIEKTES. 

Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om die 

skool in kennis te stel indien daar onderliggende 

siekte(s) is wat 'n verhoogde risiko inhou vir die leerder 

om die COVID-19 virus op te doen. (Par. 13 van die 

Nasionale Leerderbywoningsbeleid). In so 'n geval kan 

die leerder se afwesigheid aanvaar word, en die skool 

kan die leerder ondersteun met tuiswerk en die leerder 

hoef dan slegs skool toe te kom indien dit noodsaaklik is. 

Die ouers sal dan mede-verantwoordelik wees om toe te 

sien dat die leerder tred hou met die werk. 

BELEID T.O.V. BEWUSMAKING EN VOORKOMING VAN 

DIE VERSPREIDING VAN COVID-19.  

Die skool het in samewerking met die Beheerliggaam ‘n 

beleid saamgestel wat bepaal hoe die skool in 

gereedheid gebring sal word en hoe personeel, ouers en 

leerders moet optree om die verspreiding van die virus 

te beperk. Lees en bestudeer asseblief die volgende 
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belangrike inligting wat leiding gee oor prosedures wat 

gevolg moet word gedurende die inperkingstydperk (wat 

op 1 Junie skuif van vlak 4 na vlak 3) en selfs daarna. 

BASIESE BEGINSELS WAT TOEGEPAS SAL WORD 

Deur eenvoudige basiese reëls te volg, kan leerders, 
opvoeders en personeel by die skool help om die 
verspreiding van hierdie siekte te stop. Om die beste 
gesondheidsvlakke in die skool te bewerkstellig, is die 
volgende van toepassing: 

 Leerders, opvoeders en ander personeel wat siek is 
word aangeraai om nie skool toe te kom nie. 
Simptome is liggaamspyn, verlies aan reuk en verlies 
aan smaak, naarheid, braking, diaree, moegheid, 
swakheid of kortasem. 

 Alle leerders, personeel en besoekers sal by die 
voorhek ‘n gedetailleerde register moet voltooi en 
temperatuur gemeet word. Geen persoon sal 
toegelaat word met ‘n temperatuur van meer as 
37.5 grade Celsius of sonder ‘n lapmasker nie. 

 Geen besoekers sal sonder ‘n vooraf goedgekeurde 
afspraak by die skool toegelaat word nie. 

 Seep sal in alle badkamers voorsien word en 
gereelde handewasoefeninge word vir alle leerders 
afgedwing (20 sekondes reël).  

 Handsaniteerder sal in elke klaskamer en kantoor in 
die skool voorsien word. Die hande van elke leerder 
sal deur die onderwyser wat aangestel is gespuit 
word voordat die leerder die klas betree.  

 Elke leerder het toegang tot ontsmettingsmiddel om 
hul werkstasie/bank/stoel voor en na gebruik te 
ontsmet. 

 Skoonmaakpersoneel sal skoolgeboue deeglik en 
gereeld skoonmaak en ontsmet volgens die DBE-
riglyne vir die handhawing van higiëne in skole 
tydens die COVID-19 pandemie asook die 
skoonmaak- en dekontamineringsprotokolle vir 
omgewingsgesondheid. Klaskamers en veral water- 
en sanitasiegeriewe sal minstens twee keer per dag 
skoongemaak word. Oppervlaktes wat gereeld deur 
mense geraak word (traliewerk, middagete tafels, 
sporttoerusting deur- en raamhandvatsels, onderrig 
en leerhulpmiddels, ens.) sal meer gereeld 
skoongemaak word. 

 Asblikke sal daagliks uitgegooi en vullis veilig 
verwyder word. 

 Daar sal voldoende hoeveelhede 
handontsmettingsmiddels, seep en papierhandoeke 
vir alle klaskamers, toilette, kantore en 
personeelkamers aangekoop word. 

 Sosiale distansiëring sal verduidelik en afgedwing 
word. (Sosiale distansiëring moet toegepas word om 
die verspreiding van hierdie hoogs aansteeklike 

siekte te probeer vermy) Dit sluit die beperking van 
groot byeenkomste in bv. saalopeninge, sport en 
kultuur geleenthede en fondsinsamelings wat 
groepe lok. 

 Nuwe inligting sal met personeel, ouers en leerders 
gedeel word deur gereelde kommunikasie. 

 Plakkate en kennisgewings is opgestel en is op 
verskillende plekke in die skool aangebring. 

 Personeellede wat as kwesbaar en/of met 
onderliggende toestande geklassifiseer word, sal tuis 
bly en alternatiewe metodes van onderrig bv. met 
internet verbinding tuis en ‘n interaktiewe projektor 
in die klas. 

 Enige hantering van voedsel sal plaasvind met die 
nodige voorsorg teen besmetting. Koshandteerders 
of enige persoon wat kos op die skoolterrein berei, 
sal hul hande deeglik was voordat hulle kos 
voorberei. Kop en gesigmaskers asook weggooibare 
plastiese voorskote sal gedra word om die oordrag 
van druppels te voorkom. Oppervlaktes sal gereeld 
skoongemaak en ontsmet word (tafels, stowe en 
ander toerusting), wasbakke en vloere. Behoorlike 
voedsel- bergingspraktyke sal toegepas word. Alle 
kosse sal deeglik afgespoel word voordat dit vir 
leerders gekook en/of bedien word en leerders mag 
nie eetgerei, kos of drank deel nie. 

 

HOËRSKOOL ELSPARK SAL DIE VOLGENDE AFDWING:  

 Gereelde basiese higiëne-beginsels by leerders, dit 
wil sê hande was en sosiale distansiëring 
(geen drukkies, vuispompe, “high fives” of 

handskud nie). 
• Seep in alle badkamers. Geen materiaalhanddoeke 

nie - materiaalhanddoeke sal met papierhanddoeke 
vervang word. 

• Handreinigers by die hek, alle klaskamers, 
badkamers en kantore. 

• Skoolgeboue en klaskamers sal daagliks skoonmaak 
en ontsmet word. 

• Verhoogde ventilasie in die klaskamers (vensters en 
deure oop gedurende kontaktyd). 

• Goeie gesondheidspraktyke sal aanmoedig word. 
• Asblikke sal op 'n daaglikse basis uitgegooi en vullis 

verwyder word. 
• ‘n Kwarantynkamer sal beskikbaar wees met tekens 

om die ligging aan te dui. 
 

PROSEDURE WAT GEVOLG SAL WORD WANNEER 
IEMAND TEKENS VAN MOONTLIKE INFEKSIE TOON. 

 Die persoon sal nie toegang tot die skoolterrein kry 
as 'n ondersoek by die hek moontlik infeksie toon 
nie. 
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 Indien enige leerder of onderwyser tekens van 
infeksie toon as hulle reeds op die skoolterrein is, 
sal die hoof (Mnr. J van Niekerk) of die 
gesondheids- en veiligheidskoördineerder (Mnr. J 
Erasmus) onmiddellik gekontak word. Die persoon 
sal dan na die kwarantynkamer vergesel word. Die 
Vlakvarkgat-onthaalarea sal dien as die 
kwarantynfasiliteit en sal slegs van die B-rugbyveld 
af toeganklik wees. 

 In die geval waar die persoon 'n leerder is, sal die 
hoof die ouer/voog van die leerder kontak, en die 
ouer/voog/versorger moet die leerder onmiddellik 
kom afhaal. 

 
DIE PROSEDURE WAT GEVOLG WORD WANNEER 'N 

LEERDER, OPVOEDER, ONDERSTEUNINGSPERSONEEL OF 

OUER/VOOG IN DIREKTE KONTAK MET' N 

GEÏNFEKTEERDE PERSOON WAS, OF INDIEN HULLE MET 

COVID-19 GEDIAGNOSEER WORD. 

 As die individu op die skoolterrein is, sal hy/sy 
onmiddellik geïsoleer word.  

 Die plaaslike gesondheidsowerhede sowel as die 
onderwysowerhede sal onmiddellik in kennis gestel 
word.  

 Die individue wat in kwarantyn geplaas is, moet 
tuisbly sowel as almal wat met hom/haar in 
aanraking gekom het. Daar word van alle noue 
kontakpersone in 'n bevestigde COVID-19 geval 
vereis dat hulle 14 dae in hul huise kwarantyn, 
terwyl hulle vir simptome gemonitor word. 

 Die skool sal die betrokke owerhede raadpleeg oor 
die noodsaaklikheid om die skool te sluit. (Tot 21 
dae). 

 As daar besluit word om die skool te sluit, sal alle 
ouers per SMS in kennis gestel word sodra die 
besluit geneem is. 

 
KONTROLELYS VIR OUERS/VOOGDE 
 
Ouers/voogde/versorgers moet:  

 die gesondheid van hul kind monitor en hulle tuis 
hou as hulle siek is. 

 goeie higiënepraktyke tuis leer en modelleer tot 
voordeel van u kind. 

 vrae oor hierdie siekte aanmoedig, sodat 
onwaarhede weerlê kan word en vrese besweer kan 
word. 

 alle kommunikasie wat die skool stuur, lees en die 
skool kontak indien daar enige vrae of onsekerhede 
is. 

 die skool onmiddellik in kennis stel indien die ouer, 
kind of enige lid van die gesin positief toets vir 
COVID-19. 

 
KONTROLELYS VIR LEERDERS 
Leerders moet:  

 die geleentheid gegun word om met iemand 
(onderwysers, ouers/voogde) te praat oor hul vrees 
en angs. 

• hulself en ander beskerm. Tuis bly as hy/sy nie goed 
voel nie en op hierdie manier voorkom  
dat die siekte versprei. 

• hulself skoon en higienies hou. 
• sodra hulle siek voel, dadelik hul ouer/voog of 

onderwyser vertel en vra om tuis te bly of huis toe 
te gaan. 

• hul hande gereeld was, minstens 20 sekondes met 
seep en water; 

• hul naels en tande skoon hou; 
• onthou om nie aan hul oë, mond en gesig te raak 

nie; 
• nie bekers, eetgerei, kos of drank met ander deel 

nie; 
• in 'n gebuigde elmboog of in ‘n tissue nies/hoes, en 

om die tissue veilig in 'n asblik met 'n deksel te gooi. 
Hande moet onmiddellik daarna gewas of ontsmet 
word. 

• hulself daarvan weerhou om iemand te terg oor die 
siekte; 

• wat hulle leer oor die voorkoming van siektes met 
hul familie, vriende, broers en susters deel. 
 

 
VERSKAF VAN EMOSIONELE ONDERSTEUNING AAN 

LEERDERS. 

Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) dui aan dat 'n 
ernstige pandemie 'n psigo-sosiale versteuring kan 
veroorsaak. Die COVID-19-pandemie is so 'n toestand. 
Die mees algemene reaksies sluit angs, spanning en 
depressie in. Enige leerder wat aan angs, spanning, 
depressie of verwante simptome ly, kan by Mev 
Pretorius of Me Van Heerden aanmeld vir hulp. 
 
AANBIEDING VAN KURRIKULUM 
 
Hoërskool Elspark sal die kurrikulum soos volg aanbied: 
• Leer en onderrig sal vanaf 7:30 tot 16:00 daagliks 

plaasvind om vir verlore tyd op te maak. 
• Gesigmaskers moet altyd gebruik word. 
• Leerders sal minstens 1,5 m van mekaar af sit. Groot 

groepe sal in kleiner groepe verdeel word om die 
afstand van 1,5 m tussen leerders te behou. Waar 
moontlik, sal 'n zig-zag-sitplekreëling 
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geïmplementeer word. Rekenaarkamers sal skerms 
tussen werkstasies hê. 

• Leerders sal so ver as moontlik in dieselfde 
klaskamers bly. Die wisseling van klasse deur die 
leerders sal toegelaat word waar hulle in 
sleutelgroepe verdeel as gevolg van vakkeuses in 
graad 10 tot 12. Leerders sal dan onder streng toesig 
beweeg, terwyl hulle 'n afstand van 1.5 m uitmekaar 
hou.  

• Toestemming om die kamer tydens klastyd te verlaat, 
sal slegs toegelaat word indien noodsaaklik. Slegs een 
leerder op 'n slag mag die kamer verlaat. 

• Die sosiale afstand in badkamers sal voortdurend 
afgedwing en gemonitor word. Terreinwerkers en 
ouervrywilligers sal as badkamermonitors dien. 

• Pouses sal, waar moontlik, op verskillende tye 
plaasvind en personeel op diens sal deurentyd sosiale 
distansiëring afdwing. 

• Opvoeders sal deurentyd hul sosiale afstand van elke 
leerder in die klas hou, selfs wanneer huiswerk 
gekontroleer word, of as individuele hulp aangebied 
word, of ekstra hulp na klastyd. 

• Leerders mag geen skryfbehoeftes, gereedskap of 
boeke by mekaar leen nie. 

• Klasse sal die skoolterrein na skool op ‘n ordelike 
manier verlaat. Alle opvoeders sal sosiale 
distansiëring afdwing terwyl leerders die skool 
verlaat. 

 

VERVOER VAN LEERDERS 

Die Departement van Vervoer is verantwoordelik vir alle 

wetgewing, regulasies, lisensiëring en 

kontrolering van vervoer, insluitende voertuie wat 

leerders na skool en terug vervoer. Alle vervoerdienste, 

waaronder passasiersbusdienste, taxidienste en privaat 

motors wat leerders skool toe vervoer, moet voldoen 

aan die regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op 

Rampbestuur, 2002 (Wet no 57 van 2002), en die 

wysigings daaraan.  

• Operateurs moet toesien dat voertuie wat leerders 

vervoer se deur- en vensterhandvatsels, armleunings 

en rugleunings met 'n ontsmettingsmiddel 

skoongemaak word voordat die leerders opgetel 

word en nadat die leerders afgelaai is. 

• Operateurs moet sorg dat alle voertuie wat leerder 

vervoer, skoon en netjies is. 

• Alle bestuurders en passasiers (leerders) moet 'n 

masker dra. 

• Handsaniteerders met 'n minimum van 60% 

alkoholinhoud moet te alle tye in die voertuig 

beskikbaar wees. 

BORGE BENODIG 

Die ontsmetting van die skool en addisionele toerusting 

wat daarmee gepaard gaan, kos die beheerliggaam 

reeds duisende rande bv. die sproeitonnel van 

R10 000,00+ asook voortdurende aanvulling van 

reinigingsmateriaal en ontsmettingsmiddels. Skakel my 

asseblief indien u enige donasie kan maak of toerusting 

wil borg. U vrygewigheid sal waardeer word. 

 

RAPPORTE 

Sodra die eerste kwartaal se punte by departement 

afgeteken is, sal die rapporte elektronies gestuur word. 

Punte per vak kan op die “d6 Connect” App gesien word. 

Geen oueraand kan gehou word nie. Alle kommunikasie 

moet so ver moontlik per telefoon of elektronies gedoen 

word.  

SKOOLFONDS: 

Baie dankie aan al die ouers wat hul skoolgelde 
maandeliks betaal.  Junie se skoolfonds is nou 
betaalbaar. Skoolfonds is voor die sewende van elke 
maand vooruit betaalbaar. 
 
Uitstaande skoolfonds 

Alle agterstallige bedrae is voor einde Mei 2020 

betaalbaar. Indien u skoolgelde agterstallig is as gevolg 

van faktore veroorsaak deur die COVID-19 pandemie, 

moet u die finansiele kantoor skakel om reëlings te tref. 

 
Bankbesonderhede: 
Bank:   FNB Bank 

Tjekrekening no.:   62443715547  
Takkode:   201209                                                                                                                                         
Verwysing: jou familie kode of kind se naam en van 
 

Volgens die finansiële beleid van Hoërskool Elspark, sal 

die volle jaar se uitstaande skoolgeld aan CeeBee 

Skuldinvorderaars oorhandig word indien u rekening 

langer as twee maande agterstallig is. 

 
Skakel asseblief die finansiële kantoor indien u enige 

navrae het: Tel: 011 893 2013/4 of 
ronelsmit@hselspark.co.za 

 

mailto:ronelsmit@hselspark.co.za
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