
  

 

 

  

 

 

Omsendbrief 082 van 2021                 10 Junie 2021 

 

Geagte Ouers/Voogde 

HUIDIGE STAND VAN SAKE  

Ons is bewus van die toename van COVID-19 gevalle by ons buurskole en in ons omgewing. 

Na aanleiding hiervan verduidelik ek graag die volgende protokol. 

Wat is die protokol wat Laerskool Voorpos volg? Ek verwys weer na Omsendbrief 076 van 

2021. 

In ons skoolgemeenskap is daar van ons ouers wat hul ouers of ‘n familielid aan die dood 

moes afstaan as gevolg van die COVID-19 pandemie. Daarom kan ons nie ’n onverskillige 

houding heens die pandemie inneem nie en is dit noodsaaklik dat ons ekstra versigtig moet 

wees met die hantering van ons kinders. Dit is ’n oortreding van die COVID-regulasies as u 

u kind skool toe stuur indien u daarvan bewus is dat ’n gesinslid positief getoets het. 

Ons versoek weereens dat alle ouers asseblief die kinders bedag daarop maak om die 

COVID-reëls en regulasies na te kom.  

Volgens die COVID pandemie protokol mag die skool ongelukkig nie bekend maak wie 

positief vir COVID-19 getoets het nie. Op die huidige oomblik is daar tans vyf leerders en 3 

onderwysers wat positief vir COVID-19 getoets het. 

DAAGLIKSE COVID-MAATREËLS 

1. Die leerders word in groepe (klasse, grade, fases) by verskillende hekke toegelaat. 

2. By die hekke word die leerders se temperature gemeet, hande word ontsmet en dan 

word die COVID vrae aan elke leerder gevra. 

3. Leerders word meer as 3 maal per dag ontsmet en die temperature word 3 keer 

gemeet en op die onderskeie klaslyste aangeteken. 

4. Gedurende pouse word leerders ook in groepe verdeel. Daar word seker gemaak 

dat die leerders nie met ander leerders kontak maak nie en dat die sosiale afstande 

gehou word. 

5. Die leerders word gedurig herinner aan die COVID-regulasies is en die leerders word 

streng gemonitor om seker te maak hulle kom dit na.  

6. Alle lokale word daagliks na gebruik ontsmet. 

 

 

 



WAT MOET U AS OUERS WEET 

Indien ‘n leerder met ‘n persoon in nabye kontak was wat positief vir COVID-19 toets, geld 

die volgende reëlings: 

Definisie van direkte/nabye kontak 

1. ‘n Leerder was binne 1 meter van die persoon met COVID. 

2. ‘n Leerder was langer as 15 minute in die persoon se teenwoordigheid en nader as 

1 meter.  

3. ‘n Leerder was sonder ‘n masker of gesigskerm. 

 

Indien ‘n leerder enige COVID-19 simptome het: 

1. Moet ‘n leerder nie skool toe kom nie. 

2. Moet ‘n leerder gaan vir mediese ondersoek. 

3. Jou huisdokter sal jou verwys vir ‘n COVID toets indien die dokter reken dit is nodig. 

4. Terwyl ‘n leerder vir sy uitslag wag, moet ‘n leerder tuis in isolasie bly, totdat uitslag 

ontvang is. 

5. Indien ‘n leerder positief toets moet ‘n leerder in isolasie bly vir 10 dae. Afhangende 

van sy/haar simptome, sal die dokter jou siekverlof toestaan. 

6. Sodra ‘n leerder gesond is, moet die leerder ‘n mediese verslag van ‘n dokter 

inhandig wat bevestig dat die leerder gesond is en reg is vir skoolbywoning. 

7. Voltooi ‘n siekbrief wanneer ‘n leerder terugkeer skool toe en dien in by sy/haar 

voogonderwyser.  

8. Indien ‘n huisbewoner positief getoets word, moet die leerder by die huis bly in 

isolasie - in ‘n aparte kamer weg van die persoon wat positief getoets het. 

Lae risiko kontak 

1. Indien ‘n leerder in kontak met ‘n persoon met COVID simptome was, moet ‘n leerder 

gemonitor word vir die eerste 48 uur (2 dae). 

2. Indien die leerder enige simptome wys volg bogenoemde werkswyse. 

3. Indien ‘n leerder geen simptome ervaar nie, moet die leerder skool toe kom en volg 

daardie leerder die normale COVID-protokol. 

4. Indien ‘n broer of suster van ander graad/skool/universiteit/werk deur die instansie 

huis toe gestuur word om te isoleer, moet u as ouer die res van die gesinslede se 

gesondheid monitor. Indien u as ouer reken dat die leerder nie ‘n bedreiging vir 

ander se gesondheid inhou nie, moet die leerder steeds skool toe gestuur word. 

Skool sluit 

Geen skoolhoof, Skoolbeheerliggaam of Distriksamptenare kan die skool sluit vir ‘n 

onbepaalde tyd nie. Slegs die Hoof van die Departement van Onderwys kan die skool sluit. 

Die skool se COVID-komitee dien ‘n verslag in en dan sal die GDO die nodige besluit neem. 

Dit kan slegs gebeur wanneer daar drie of meer positiewe gevalle op ‘n keer in die groep 

(Cluster) is. 

Ons as skoolbestuur wil dit sover as moontlik voorkom, want ons leerders se akademiese 

toekoms is vir ons ‘n prioriteit. 

 



Uitstaande geleentheid vir toetse en assesserings 

Sodra die leerder na die isolasietydperk terugkeer skool toe, is dit die verantwoordelikheid 

van die leerder om met sy/haar vakonderwyser reëlings te tref om die uitstaande 

assesserings in te haal. 

Die Intersenfase se akademiese hoofde gaan ‘n toetstydperk vasstel waarop die leerders 

wie toetse gemis het, geleentheid kry om dit in te haal. Hierdie leerders sal ‘n individuele 

toetsrooster ontvang sodra hulle terug is by die skool.   

Persoonlike verantwoordelikheid 

Dit bly ons elkeen se persoonlike verantwoordelikheid om COVID veiligheidsmaatreëls te 

volg om onsself en die mense om ons, te beskerm. Indien jy COVID reëls nie nakom nie, is u 

onverantwoordelik en nalatig. 

Ons hoop en vertrou dat bogenoemde inligting meer duidelikheid verskaf.  

Ons waardeer elkeen se samewerking en ondersteuning om hierdie pandemie te bekamp. 

Vriendelike Vorie-groete 

 

___________________ 

Mnr M Swart 

SKOOLHOOF 


