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OUEROMSENDBRIEF 11 VAN 2020 

 
Geagte JV-Ouers/-Voogde 

 

Ek  kan nie glo dat ons al aan die begin van Junie staan nie.  Ongemerk is die jaar besig om onder 
ons uit te hardloop.  Baie sterkte aan elkeen van u wat weer terug in die tuig is.   

 

Net ‘n paar sake ter inligting: 

 
1. DIE PAD VORENTOE 

 

Soos meeste van u seker weet het die Minister van Onderwys se beloofde perskonferensie 
Sondagaand nie plaasgevind nie en moes skole inderhaas matriekleerders wat Maandag 

met skool sou begin laat weet om nie meer te kom nie.    

 

Ek besef dat die onsekerheid  en bekommernis oor ons kinders se skooljaar u  baie 

gespanne  maak, maar ek wil u weereens die versekering gee dat die skool en personeel 

alles in ons vermoë sal doen om die kinders goed voor te berei vir enige eksamens wat 

die einde van die jaar geskryf sal word.  Doen intussen alles in u vermoë om u kind 
positief, gefokus en in ‘n roetine te hou tot ons hulle weer sien. 

 

Matriekleerders 
 

Die Minister van Onderwys het Maandagoggend bevestig dat gr.12-leerders eers op 8 

Junie terugkom skool toe.  Alle reëlings wat vir 1 Junie sou geld bly dieselfde vir 8 Junie. 
 

n Voorlopige rooster wat ons gekry het dui aan dat die matriekeindeksamen op  

19 Oktober sal begin en vir ons kinders eindig op 1 Desember.  Dit is ongelukkig nog nie ‘n 

finale rooster nie-ons gee dit deur sodra ons dit kry. 
 

Infasering van ander grade 

 
Die staatskoerant wat ons oor die naweek ontvang het dui die infaseringsdatums as volg 

aan. (Sien bladsy 2).  Of dit gaan realiseer kan ek ongelukkig nie bevestig nie.  Die 

staatskoerant was toe ons dit ontvang het, nog nie onderteken nie.  Ek plaas dit bloot 
omdat so baie van al navraag in die verband gedoen het. 

 

E-POS adresse: 
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2. WERKSOPDRAGTE OP DIE COMMUNICATOR 

 

Ons begin weer voluit met die werk op die communicator.  Opdragte vir hierdie week is 

reeds op die communicator beskikbaar. Die beplanning is om nog twee weke op die 
communicator te werk en dan op 15 Junie 100% oor te skakel na Microsoft Teams.  Alle 

reëlings in die verband sal nog mooi aan u deurgegee word. Me Kritzinger sal in die 

volgende twee weke vir u kind ‘n username en ‘n wagwoord saam met nog ander 
belangrike inligting en dokumentasie stuur.  Bewaar dit veilig anders gaan u nie by die 

skoolwerk kan uitkom nie. 

 
Intussen is dit fokus en bybly! 

 

3. MEDIESE TOESTANDE 

 
Indien u kind aan ‘n mediese toestand ly wat die bywoning van skool tydens Covid 19 

gevaarlik of onmoontlik maak, moet u asseblief so gou moontlik ‘n mediese brief met die 

rede en tydperk van afboeking vir mev. Hattingh by afwesighede@htsjv.co.za stuur, sodat 
ons u kind ook met die akademie tuis kan ondersteun. 

 

Mediese toestande wat hier van toepassing is is bv: 
 

✓ Longsiektes 

✓ Diabetes 

✓ Swak immuniteit as gevolg van bv kanker 
 

Bespreek asseblief die aangeleentheid deeglik met u dokter. 

 

Dui asseblief u kind se volle name, graad en klas baie duidelik hierop aan.  Hierdie 

versoek is veral nou van toepassing op die gr 12-leerders. 

 
WANNEER MAG EK MY KIND TUIS HOU?? 

 

Hierdie vraag is al deur verskeie ouers aan my gevra.  Ek heg vir u uittreksels van ‘n skrywe 

van FEDSAS, ‘n liggaam vir beheerliggame waarmee ons nou saamwerk, hierby aan. {Sien 
bladsye 4 en 5} 

 

 
Baie sterkte vir die week wat voorlê.  U en die kinders is in ons gebede. 

 

JV-groete 
 

 
 

A DOWD 
HOOF 

 

mailto:afwesighede@htsjv.co.za
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‘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.  
 
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)). 
 

Wat mag ouers dan doen? 

 
Daar is drie moontlike scenario’s: 

1. Ouers wil moontlik hulle kind in die formele skoolstelsel (openbare skole of onafhanklike 
skole) hou, maar die leerder het ’n onderliggende siekte. 

2. Ouers wil dalk hulle kind in die formele skoolstelsel (openbare skole of onafhanklike 
skole) hou, en die leerder het geen onderliggende siekte nie, maar die ouers is 
bekommerd oor die kind se veiligheid. 

3. Ouers wil hulle kind uit die formele skoolstelsel haal en eerder tuis onderrig.  
 

Scenario 1 (formele skoolstelsel MET onderliggende siekte) 
Dit is die ouers se verantwoordelikheid om die skool van die leerder se onderliggende siekte en 
verhoogde risiko in kennis te stel (sien paragraaf 13 van die Nasionale 
Leerderaanwesigheidsbeleid). 
 
In so ’n geval kan die afwesigheid steeds ingevolge die nasionale beleid hanteer word, en moet 
die skool redelike stappe doen om die leerder met afstandsonderrig te help voortgaan. Die 
ouers sal saam met die skool moet verantwoordelikheid aanvaar om toe te sien dat die leerder 
deelneem en byhou.  

 

Scenario 2 (formele skoolstelsel SONDER onderliggende siekte) 
Hierdie scenario blyk die grootste verwarring te skep, wat nou deur die president se opmerking 
vererger is. Die onsekerheid oor die heropening van skole, skole se gereedheid, vakbondeise 
en gebrekkige kommunikasie deur die nasionale en provinsiale onderwysdepartemente help 
ook nie juis om ouers en leerders se vrese te besweer nie. Daarom moet ons begrip hê vir 
hierdie groep. 

 

 
Skole moet derhalwe alles in hulle vermoë doen om behoorlik met hierdie ouers te 
kommunikeer en hulle te oortuig dat formele skoolonderrig sowel veilig as die beste vir die 
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leerder is. Daar is ’n sterk moontlikheid dat hierdie ouers hulle kinders ná ’n paar weke self sal 
terugstuur sodra hulle gesien het die stelsel werk – dit kan dalk net tyd verg.‘ 
 

‘Scenario 3 (tuisonderrig) 
In hierdie scenario verlaat die leerder die formele skoolstelsel, en is die kind dus nie meer by die 
skool ingeskryf nie. Die skool kan nie weier dat die leerder gaan nie, en het daarom geen 
verdere verpligtinge teenoor die leerder nie. Dít is straks wat die president met sy opmerking 
bedoel het.  
 
Artikel 51 van die Skolewet bepaal dat ŉ ouer by die Departementshoof kan aansoek doen om 
ŉ leerder vir tuisonderrig te registreer. Die Departementshoof kan voortgaan om die leerder as 
sodanig te registreer indien hy/sy tevrede is dat: 

• die registrasie in die leerder se belang is; 
• die onderwys wat die leerder tuis sal ontvang: 

o aan die minimum kurrikulumvereistes voldoen; en 
o nie van ’n laer standaard as dié in openbare skole is nie; en 

• die ouer voldoen aan enige ander redelike voorwaardes wat die Departementshoof stel. 

 
Indien ouers hulle kinders tuis onderrig en later weer by ŉ skool inskryf, moet die volgende in 
gedagte gehou word: 
 

• Ouers moet die skool in kennis stel dat die leerder voortaan tuisonderrig sal ontvang. 
Paragraaf 55 van die Nasionale Leerderaanwesigheidsbeleid bepaal dat ŉ leerder se 
klasregisterrekord gekanselleer moet word indien hy/sy vir tuisonderrig geregistreer 
word (paragraaf 55(d)), en dat die leerder opnuut by die klasregister bygevoeg moet 
word indien hy/sy weer toelating tot die skool ontvang (paragraaf 59). 

• Ouers moet die leerder by ŉ kurrikulumverskaffer registreer. Indien nie, sal die kind oor 
geen bewys van leer vir die jaar beskik nie, en sal geen formele sertifikaat (rapport) vir 
die jaar uitgereik kan word nie.  

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

 
Wat skole benewens bogenoemde moet weet: 

• Die skool mag nie weier dat ŉ ouer sy/haar kind tuis onderrig nie. 
• Die skool moet so ’n leerder se rekord uit die klasregister verwyder. 
• Nóg die skool nóg enige personeellid is onder enige verpligting om ŉ leerder wat vir 

tuisonderrig geregistreer is op enige vlak te ondersteun of by te staan.’ 

 
 


