
 
BELANGRIKE INLIGTING VIR OUERS EN LEERDERS 
 
A.  Prosedure t.o.v. skoolafwesigheid (vir die dae wanneer die leerder nie ‘n toets mis nie) 
 
     [Faksnr. vir afwesigheidsbriewe en mediese sertifikate:  086 6758875] 
     [E-pos:  absentees@pvallei.co.za] 
 
1. ‘n Leerder wat afwesig was, moet ‘n afwesigheidsbrief of mediese sertifikaat voorsien. 

2. Die formaat van ‘n afwesigheidsbrief moet die volgende besonderhede insluit: 
 
  
Naam: _________________________ Graad en seksie: _____________________ was op/van ______________________ tot 

_____________________ afwesig.   

 

Rede: _________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________   __________________________________________ 
 Ouer se handtekening     Datum 
 
 
Die afwesigheidsbrief/mediese sertifikaat moet die eerste dag dat die leerder terug is by die skool deur die 
leerder self in die betrokke graad se posbus in die portaal voor die LA-kantoor geplaas word voor die skool 
begin.  Indien die brief/sertifikaat of 'n faks nie teen die einde van eerste pouse in is nie, sal die 
betrokke leerder die eerste daaropvolgende Vrydag na skool detensie sit. 
 
B. Prosedure t.o.v. skoolafwesigheid op dae wanneer ‘n groot/gestandaardiseerde toets geskryf 

word:  (’n Groot/gestandaardiseerde toets verwys na ‘n toets wat op die skool se toetsrooster verskyn 
of wat op die amptelike toetsdag vir daardie leerarea geskryf word.  Die punte wat ‘n leerder in so ‘n 
toets behaal, vorm deel van sy/haar jaarpunt in die betrokke vak.) 

 
Wanneer ‘n leerder so 'n toets misgeloop het, moet hy/sy dit die eerste Vrydagmiddag as hy/sy weer 
terug is by die skool (na skool) kom skryf.  Indien hy/sy die Vrydag nog steeds afwesig is, sal die toets 
die daaropvolgende Maandagmiddag na skool geskryf word.  Indien die leerder dan nog steeds afwesig 
is, sal daar in kwartale 2, 3 en 4 vir hom/haar ‘n punt bereken word.  In kwartaal 1 sal die leerder die 
toets moet skryf in die eerste periode wat hy/sy terug is by die skool en die betrokke vak het. 
 
Om vir bogenoemde te kwalifiseer, moet die leerder ‘n mediese sertifikaat vir die dag waarop die 
toets(e) misgeloop is, ingelewer het.  Hierdie sertifikaat moet die eerste dag dat die leerder terug is 
by die skool, voor skool, deur die leerder self in die posbus van die betrokke graad geplaas word.  
INDIEN DIE SERTIFIKAAT OF 'N FAKS DAARVAN NIE TEEN DIE EINDE VAN EERSTE POUSE 
VAN HIERDIE DAG IN IS NIE, OF AS DIE LEERDER NIE VIR DIE HERTOETS OPDAAG NIE, SAL 
HY/SY 0 KRY VIR DIE BETROKKE TOETS.   

 

DIT IS ‘N LEERDER SE EIE VERANTWOORDELIKHEID OM TE SORG DAT HY/SY HIERDIE TWEEDE 
KANS OM ‘N TOETS AF TE LÊ, BENUT. 

 

(LEERDERS WAT RYBEWYSTOETSE / LEERLINGRYBEWYSTOETSE MOET GAAN AFLÊ, MOET 
TEN MINSTE 5 SKOOLDAE VOOR DIE TYD REËLINGS HIERVOOR TREF – BY DIE LA-
TOONBANK.) 

 

C.  Prosedure ten opsigte van laatkom (Leerders moet om 07:40 op die skoolterrein wees) 
 

1. Aan die begin van die skooldag 
1.1  ’n Leerder wat laat is, meld by die LA-kantoor aan waar hy/sy ‘n brief sal kry wat hom/haar tot ‘n klas 

sal toelating gee. 
1.2  Die leerder moet die brief gee aan die onderwyser na wie se klas hy/sy gaan. 
1.3  Indien ‘n leerder 3 keer laat is, sal hy/sy die volgende Vrydagmiddag detensie sit.  
1.4  Die aantal dae laat sal op ‘n leerder se rapport verskyn. 
  

 



 
 
2. Tussen periodes 
  ‘n Leerder wat laat by ‘n klas opdaag, moet in besit wees van ‘n ondertekende brief ter verduideliking 

wat deur die skoolhoof/adjunkhoof/verantwoordelike onderwyser uitgereik is. 
 

3.   Na pouses 
         ’n Leerder moet binne 5 minute nadat die klok gelui het by sy/haar volgende klas aankom.   
 
D.   Beleid in verband met reëls en regulasies vir leerders wat die skool vroeër wil verlaat. 
 
 GEEN LEERDER MAG SELF ‘N OUER KONTAK OM HUIS TOE TE GAAN NIE. 
 

Die leerder moet ‘n geel vormpie van die LA-kantoor hê om die skoolterrein deur die 
sekuriteitsbeheerpunt te kan verlaat. 

 
1. Leerders wat ‘n bewys het van ‘n afspraak gedurende die skooldag 
 Die leerder kry ‘n vorm by die LA-sekretaresse voor 07:40.   Die LA-sekretaresse kram die brief van 

die ouer of dokter aan die vorm en teken aan dat die vorm verskaf is.   Die leerder voltooi die vorm 
en verkry die graadhoof se handtekening tydens 1e pouse.   Op ‘n spesifieke tyd oorhandig die 
leerder die vorm aan die LA-sekretaresse wat die afspraak met die ouer bevestig wanneer die 
leerder by die LA-kantoor gehaal word.    

 
2. Leerders wat siek is en slegs die skool bywoon om ‘n toets te skryf 
 Die leerder moet ‘n brief hê van sy/haar ouer(s).   Die vorm word van die LA-sekretaresse verkry 

voor 07:40.   Die LA-sekretaresse kram die brief van die ouer(s) aan die vorm vas en teken aan dat 
die vorm verskaf is.   Die leerder voltooi die vorm en oorhandig dit aan die graadhoof aan diens 
teen 09:00.  Die ouer kom haal die leerder teen 09:00. 

 
3. Leerders wat gedurende die skooldag siek word 
 Die vorms is beskikbaar by die LA-kantoor en die leerder mag slegs tydens 1e of 2e pouse by die 

graadhoof aan diens toestemming vra om huis toe te gaan.   (Geld nie vir ‘n noodgeval nie.)   Die 
graadhoof besluit of die leerder mag vertrek of terug klas toe moet gaan  en sal eers die leerder se 
rekord raadpleeg voor die leerder uitgeteken word.   Die leerder se ouers sal deur die graadhoof 
geskakel word en die leerder moet dan gedurende die betrokke pouse gehaal word.   As die ouer 
die leerder eers na pouse kan kom haal, sal die graadhoof die inligting aan die LA-sekretaresse 
verskaf en sy sal dan met die ouer bevestig wanneer die leerder gehaal sal word.   In ‘n noodgeval 
sal die LA-sekretaresse die skool se noodhulporganiseerder (E. Kruger) raadpleeg wat dan die 
besluit sal neem.   LA-sekretaresse skakel die ouers. 

 
E. Selfoon- en persoonlike elektroniese toerusting-beleid 
 

Die skoolbestuur het besef dat daar al meer onderbrekings gedurende die skooldag voorkom as 
gevolg van die gebruik van selfone en persoonlike elektroniese toerusting. 

 
Die bestuurspan het besluit om die gebruik en in-besit-hê van selfone en enige vorm van 
persoonlike elektroniese toerusting, wat ‘n leerder en ander leerders rondom sodanige leerder se 
aandag kan aftrek, te verban. 

 
Die volgende reëls sal geld: 
1. Alle selfone en elektroniese toerusting moet afgeskakel word sodra die skoolterrein betree word. 
2. Hierdie toerusting mag in die leerders se boektas of in die sluitkaste gebêre word. 
3. Geen leerder mag van 07:40 tot die einde van die skooldag enige vorm van persoonlike 

elektroniese toerusting op sy of haar persoon hê nie. 
  

 



 
 

Gevolge: 
1. Indien sodanige toerusting gedurende die beperkingstyd gesien, gebruik of gehoor word, sal dit 

gekonfiskeer en by die skool gehou word vir ‘n tydperk van 30 kalenderdae. 
2. Na verloop van die 30 kalenderdae moet die betrokke leerder ‘n boete van R100,00 by die 

finansiële kantoor betaal en sal dan met die toon van die kwitansie by die voorste kantoor, weer die 
betrokke toerusting in ontvangs kan neem. 

3. Die ouers van die skuldige leerder sal in kennis gestel word van die oortreding en versoek word om 
te help om hierdie gedrag van hul kind te verander. 

 
Indien ‘n leerder sal voortgaan om hierdie beleid te ignoreer, sal dit tot ‘n skoolbeheerliggaamverhoor lei. 
 
 
E. GOUWS 
SKOOLHOOF 
 
 
2013.02.18 
 
 
 
 
 
VOLTOOI ASSEBLIEF DIE VOLGENDE AFSKEURSTROKIE EN STUUR DIT TEEN 20 
Februarie 2013 TERUG AAN U KIND SE REGISTERONDERWYSER. 
 
 
Ek verklaar hiermee dat ek ___________________________________ (naam) ouer/voog 

van__________________________________ (naam) in graad  __________ die brief gedateer 

2013.02.18 ontvang het. 

 

Handtekening:  _______________________________  Datum:  ___________________________ 
 

 


