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NASORGBELEID 
 
 
1. INLEIDING 

Die Beheerliggaam, en daarmee die skool, beskou die nasorg as ‘n noodsaaklike 

diens wat gelewer word.  Die fasiliteite wat gebruik word behoort aan die skool.  

Personeel word deur die skoolhoof en beheerraad aangestel en besoldig. 

 

2. BEHEER 

Die nasorgsentrum funksioneer in samewerking met die skoolhoof en die nasorg 

personeel. 

 

3. DOEL 

Die beleid omskryf die verantwoordelikhede van partye rondom die verskaffing van 

‘n nasorgdiens en sorg daardeur dat goeie orde gehandhaaf word en dat 

dissiplinêre maatreëls eenvormig toegepas word. 

 

4. GEBRUIK VAN FASILITEITE 

 

4.1 LIGGING 

Die nasorgdiens word in die nasorgsentrum bedryf. Die gebruik van enige 

ander lokale is onderworpe aan die goedkeuring van die skoolhoof.   
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4.2 SPEELTERREIN 

Die terrein aan Kloofstraat se kant word as speelarea vir nasorgkinders 

geag.  Leerders moet so speel dat hulle gedurig in sig van die 

toesigbeamptes sal wees. 

 

Geen ander areas, byvoorbeeld in die skoolgebou, by die sportvelde, voor 

die skool en parkeerarea mag as speelarea gebruik word nie. 

 

4.3 BADKAMERS 

Die badkamers by die nasorgsentrum moet deur die nasorgkinders gebruik 

word.  Geen ander badkamers (in die res van die skoolgebou) mag tydens 

nasorg gebruik word nie. 

 

4.4 MEUBLEMENT EN TOERUSTING 

Die skool is verantwoordelik vir die verskaffing en instandhouding van 

meubels en toerusting soos benodig deur die nasorg.  Die skool is 

verantwoordelik vir die versekering van die eiendom en moet toesien dat die 

sekuriteit van die nasorg voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf deur 

die versekeraar.   

 

4.5 TELEFOON 

Die skool is verantwoordelik vir die beskikbaarstelling van ‘n telefoon vir 

gebruik deur die persoon in beheer van die nasorg.  
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5. VERSKAFFING VAN NASORGDIENS 

Die bedryf en lewering van ‘n nasorgdiens aan die skool word toevertrou aan die 

persoon in beheer van die nasorg met inagneming van die ondergenoemde 

voorwaardes. Enige verandering of byvoeging is onderworpe aan onderhandelinge 

en aanvaarding tussen die skoolhoof en die persoon in beheer van die nasorg. 

 

Leerders wat by nasorg wag, maar nie ingeskryf is nie, sal aangeteken word as ‘n 

besoeker en sal die dagfooi moet betaal. Indien dit gereeld gebeur dat die leerder 

by nasorg moet wag sal daar versoek word dat ‘n inskrywingsvorm ingevul word. 

 

5.1 TYE 

Die nasorgdiens moet vanaf 13:00 tot 17:15 beskikbaar wees.  Die nasorg is 

nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige kinders wat na 17:15 nog nie 

afgehaal is nie. 

 

Op die dae wanneer die skool voor 13:00 sluit, byvoorbeeld skoolvakansies, 

moet die nasorgtye dienooreenkomstig aangepas word om die skooltye te 

akkommodeer. 

 

5.1 SKOOLWERK / HUISWERK 

‘n Studieklaskamer is beskikbaar vir alle leerders wat van die huiswerkklas af 

kom en nie huiswerk voltooi het nie en vir leerlinge wat ekstra werk wil doen.  

Die huiswerkgeleentheid is vanaf 15:00 - 16:00 met ‘n nasorgpersoneellid 

wat vir toesig en huiswerkhulp verantwoordelik is. 
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5.2 TOESIGHOUDING 

Alle persone werksaam by die nasorgsentrum moet deur die persoon in 

beheer van die nasorgsentrum ingelig word oor die verantwoordelikheid wat 

op hulle rus as toesighouers by die nasorgsentrum. 

 

Hierdie persone tree as plaasvervangende ouers vir die kinders op en 

respek tussen toesighouer en kind moet aan die orde van die dag wees. 

 

Alle persone werksaam by die nasorgsentrum is gesamentlik 

verantwoordelik vir die leerders wat aan hulle sorg toevertrou is. 

 

Geen vergunning mag deur ‘n toesighouer aan ‘n leerder verleen word om 

die nasorgsentrum se terrein smiddae op hulle eie te verlaat nie.  Leerders 

mag slegs deur die ouers of ‘n afgevaardigde van die ouers van die terrein 

verwyder word. 

 

Enige ongerymdhede, gebreke, wangedrag of enige ander probleme moet 

onmiddellik aan die persoon in beheer van die nasorg gerapporteer word.  

Insidente word aangeteken en geliaseer. 

 

Alle toesighouers moet ferm, dog liefdevol teenoor die kinders optree.  Daar 

moet onthou word dat hulle lang ure by die skool deurbring en dit moet vir 

hulle aangenaam wees by die nasorgsentrum. 
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5.3 BESERINGS 

Ligte beserings word deur die toesighouers verpleeg. In gevalle waar 

leerders ernstiger beserings opdoen, word die ouers geskakel en, indien die 

ouers onbereikbaar is, word die beseerde vervoer na ‘n dokter met wie die 

nasorgsentrum ‘n reëling het. 

 

5.4 SEKURITEIT 

Sekuriteit is die hoogste prioriteit by die nasorgsentrum. Slegs die deur na 

die nasorgsentrum word gebruik. Die toegangshek tot die speelgronde word 

gesluit om te voorkom dat leerders in en uit kan beweeg sonder die 

toesighouers se medewete. Leerders kan die agterdeur in die nasorgsentrum 

gebruik om na die speelgronde te beweeg. Tweerigtingradio’s word gebruik 

vir kommunikasie tussen die personeel wat binne in die sentrum werk en 

personeel wat op die speelterrein werk. Kameras is aangewend vir die 

sekuriteit van die leerders. Daar is ‘n kamera by die hoofingang (hek by 

Kloofstraat), ‘n kamera by die voorportaal van die nasorgsentrum, ‘n kamera 

op die hokkies waar leerders hulle tasse bêre, asook ‘n kamera wat die 

klimraam op ‘n skerm in die sentrum waar die toesighouers goeie toesig oor 

kinders kan uitoefen. 

 

Vreemdelinge wat die nasorgsentrum betree moet dadelik deur die 

toesighouers gekonfronteer word. 

 

Geen leerders mag saam met ‘n persoon vertrek as die toesighouer nie 

daarvan weet nie. Geen buitestaander mag enige kontak met die leerders hê 

nie, hetsy fisies of met geselskap by die heining. 
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5.5 DISSIPLINÊRE MAATREЁLS 

Leerders wat hulle skuldig maak aan swak of wangedrag by die 

nasorgsentrum word aangemeld op ‘n aanmeldingsvorm wat ook dien as 

rekordhouding van die leerders se gedrag.  Sodra enige leerder drie keer op 

die aanmeldingsvorm aangeteken is vir oortredings of swak gedrag, word die 

ouers genooi vir ‘n gesprek met die persoon in beheer van die nasorg. 

 

Wanneer ‘n leerder ‘n vierde oortreding begaan, ontvang sodanige leerder ‘n 

waarskuwingsbrief huistoe waarin die ouers ingelig word van die 

moontlikheid dat die leerder moontlik uit die nasorgsentrum gesit sal word as 

die leerder se gedrag nie verbeter nie. 

 

Met die vyfde oortreding van die leerder voer die skoolhoof en die persoon in 

beheer van die nasorg ‘n dissiplinêre gesprek met die ouers van die kind.  

Met die sesde oortreding van die leerder word die ouers formeel telefonies 

en per brief in kennis gestel dat die leerder nie langer die nasorgsentrum 

mag bywoon nie. 

 

5.6 FINANSIES 

Die administrasie van die finansiële aspekte van die nasorg word deur die 

skoolboekhouer behartig.  Die beheerraad en skoolhoof bepaal die tarief 

betaalbaar in hierdie verband. 

 

Alle nasorgfooie is betaalbaar aan die skoolboekhouer gedurende die 

verloop van die maand. 
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Die persoon in beheer van die nasorgsentrum is verantwoordelik om 

kwartaalliks die skoolboekhouer van die nodige bywoningsinligting vir 

dagbesoekers, volgens die register, te verskaf vir die opstel van rekeninge 

betaalbaar. 

 

5.7 VAKANSIESORG 

Vakansiesorg word gedurende vakansies aangebied in soverre daar 

voldoende aanvraag is en daar beskikbare en gewillige personeel is om die 

diens te lewer. Hierdie diens is ongelukkig nie beskikbaar wanneer daar ‘n 

skoolvakansiedag of ‘n nasionale vakansiedag is nie.  Dit is ‘n 

geprivatiseerde diens en daarom moet die fooie vooruit betaal word. Die 

fooie vir die vakansiesorg is addisioneel tot die gewone nasorgfooie en vir 

ouers se rekening. ‘n Vakansiesorgbrief met alle besonderhede word vooraf 

aan die belanghebbende ouers versprei. 

 

6. BYLAES 

 

6.1 Bylaag A - Nasorgaansoekvorm met vrywaring 

6.2 Bylaag B - Vorm van buitemuurse aktiwiteite 

6.3 Bylaag C - Nasorgreëls 

6.4 Bylaag D - Dissipline vorms - Finale waarskuwings en Onderhoud met 

Skoolhoof 
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NASORGAANSOEKVORM MET VRYWARING 

 

1. Besonderhede van leerder 

Naam en van:_______________________________________ 

Geboortedatum:_____________________________________ 

Graad:____________ Klasonderwyser:___________________ 

 

2. Besonderhede van ouer(s) of voog 

Ouer/voog 1 

Naam en van:_________________________Selnr. & e-

pos:_________________________ 

Ouer/voog 2 

Naam en van:_________________________Selnr. & e-

pos:_________________________ 

 

3. Inligting rakende leerder 

Huisdokter:__________________________Kontaknommer:________________________ 

Allergieë:________________________________________________________________ 

 

4. Ander kontakpersone 

In geval van nood, skakel die volgende persoon as ouers nie kontakbaar is nie: 

Naam en van:__________________________Verwantskap:________________________ 

Kontaknommer(s):_________________________________________________________ 

Indien ouers nie opdaag om kind(ers) op te tel nie en nie kontakbaar is nie, skakel: 

Naam en van:__________________________Verwantskap:________________________ 

Kontaknommer(s):_________________________________________________________ 
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5. Nasorg bywoning 

Merk af watter opsie u van gebruik gaan maak: 

Half nasorg tot 14:30 (of gedeelte daarvan)  

Vol nasorg tot 17:15 (na 14:30 of gedeelte daarvan)  

Per dag (slegs vir ongereelde nasorgbywoning)  

 

6. Algemene vrywaring 

 

Ek, die ondergetekende, ouer/wettige voog van gemelde leerder, verstaan en aanvaar dat 

my kind Laerskool Jan van Riebeeck Nasorg op eie risiko bywoon en ek onderneem 

namens myself, my eksekuteurs en my kind om Laerskool Jan van Riebeeck Nasorg, die 

personeel en Laerskool Jan van Riebeeck te vrywaar, kwyt te skeld en te onthef van alle 

aanspreeklikheid ten opsigte van enige of alle eise van watter aard ookal wat mag 

ontstaan in verband met die verlies of skade aan die eiendom of persoonlike besering van 

my kind tydens bywoning van Laerskool Jan van Riebeeck Nasorg. 

 

Belangrike notas: 

● Nasorgtarief per dag word slegs toegelaat vir ongereelde nasorg. Kinders wat 

gereeld nasorg doen, alhoewel nie die volle week nie, word aanbeveel om halfdag 

per maand te bespreek.  

● Nasorg is maandeliks betaalbaar en indien betaling nie ontvang word nie - het die 

skool die reg om nie die leerder by nasorg toe te laat nie.  

● Indien u kind deur die loop van die jaar nie meer van nasorg gebruik maak nie, 

moet die skool skriftelik in kennis gestel word. 
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● Slegs leerders wat hierdie inskrywingsvorm ingevul het, sal toegelaat word by 

nasorg. Indien ons nie ‘n vorm ontvang het van u nie, kan u kind nie nasorg doen 

nie. 

 

Betaling van nasorggelde 

 Daagliks Maandelik

s 

Kwartaallik

s 

Jaarliks 

Voldag nasorg van 17:15 (na 

14:30 of gedeelte daarvan) 

 R741,80 R1854,50 R7418,00 

Halfdag nasorg tot 14:30 (of 

gedeelte daarvan) 

 R371,00 R927,50 R3710,00 

Per dag of enige gedeelte 

daarvan 

R70,00    

 

Beide die vader en moeder en waar van toepassing, enige voog van elke leerling is 

aanspreeklik, gesamentlik en afsonderlik, vir betaling van nasorggelde. 

 

● Betaling geskied oor 10 maande van die jaar (Feb - Nov) 

● Gelde is stiptelik vooruitbetaalbaar voor die 5de van elke maand. 

● Gelde kan op die volgende maniere betaal word: 

○ Kontant 

○ Internetbetaling (U kind se naam moet asseblief by wees) 

○ Bankbesonderhede: ABSA (Rekeningnommer 360 490 025) 
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● Indien u nie voor/ op die 5de van elke maand betaal nie, word u betalings as 

agterstallig beskou. Indien u enige ander reёlings in verband met betaling tref, moet 

u dit asseblief nakom en by u ooreenkoms hou. 

● Stappe sal gevolg word om agterstallige gelde in te vorder: 

○ U kind sal nie verder by Nasorg toegelaat word nie 

○ U sal oorhandig word aan prokureurs om agterstallige gelde in te vorder 

○ Uself sal verantwoordelik gehou word vir invorderingskostes - insluitende 

prokureursfooie. 
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VORM VIR BUITEMUURSE AKTIWITEITE 

  

Kwartaal: _______________ 

  

Vul asseblief u kind se buitemuurse aktiwiteite waaraan hy/sy gaan deelneem in, sodat ons kan 

toesien dat u kind gaan.  Dit sluit ook skaak, moderne dans, drama. ens. in. 

NAAM: _____________________  GR: ________________ 

DAG AKTIWITEIT TYD 

Maandag 

  

 

    

Dinsdag 

  

 

    

Woensdag 

  

  

    

Donderdag 

  

 

    

Vrydag 
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NASORGREЁLS 

Aandag aan alle nasorgleerders se ouers: 

 

1. Om veiligheidsredes vra ons u om asseblief ELKE DAG wat u kind nasorg bywoon, 

persoonlik u kind te kom uitteken. Daar is ‘n bywoningsregister by die nasorgpersoneel. 

2. Ons versoek ook dat indien u kind nie op ‘n spesifieke dag nasorg sal bywoon nie, dit aan 

die personeel oorgedra sal word. 

3. Hieronder volg die reëls vir alle nasorgleerders. Dit is daar gestel sodat dit net tot voordeel 

van almal kan wees. Lees dit gerus deur en bespreek dit met u kind/ers. 

  

Reëls vir nasorg: 

 

Belangrik: 

 Nasorg sluit STIPTELIK om 17:15.  

 Alle personeel werk net tot 17:15. Die personeel het soms afsprake en ryklubs wat hulle 

daarvan weerhou om langer te bly. 

 Ouers moet hulle kinders VOOR 17:15 kom haal. 

 Indien daar ‘n groot krisis is moet ons onmiddellik ingelig word. 

 As ouers laat kom sonder om die personeel in kennis te stel, sal kinders onder toesig van 

die betroubare hekwag, Phillip, wag totdat die ouer opdaag. Hy beman die hek tot 18:00. 

 Indien iemand anders u kind kom haal, moet ons in kennis gestel word. 

 Indien daar “play dates” gereël word, moet ons deur die ouers ingelig word. 

 Ons maak staat op julle samewerking! 

 

Algemeen: 

1. Gr. 1 gaan direk na die huiswerkklas of buitemuurse aktiwiteite wanneer skool klaarmaak. 

Hulle klasonderwysers neem hulle. 
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2. Na huiswerkklasse word hulle na die nasorglokaal geneem waar hulle aanwesigheid 

afgemerk word. 

3. Wanneer gr. 1 klaar is met huiswerkklas, begin gr. 2. 

4. Indien die huiswerkklas oorvleuel met kinders se buitemuurse aktiwiteite, is die ouers 

verantwoordelik vir hulle huiswerk. 

5. As hy/sy nasorg- of sportklere het, moet dit dadelik aangetrek word en skoolklere moet 

netjies in sakke in hokkies gebêre word. 

6. Kinders wat aan buitemuurse aktiwiteite deelneem moet saam met ‘n juffrou wat aan diens 

is in ‘n groep na die aktiwiteit toe stap. 

7. Kinders wat geen buitemuurse aktiwiteite het nie gaan dadelik na die huiswerkklasse. 

Kinders wat geen huiswerk het nie kan met huiswerkboeke na huiswerkjuffrouens gaan om 

hulle boeke te teken. 

8. Kos word altyd by tafels geëet. Gr. 1 en 2 eet almal saam in die lokaal by die tafels indien 

daar ekstra kos vir hulle ingepak is vir nasorg. 

9. Kinders wat huiswerk tuis moet doen, moet skriftelike toestemming van ouers af bring. 

10. Nasorgpersoneel moet ten alle tye weet as kinders êrens heen gaan. 

11. Niemand mag op die rugbyveld of in die vierkant gaan speel nie. 

12. Kinders mag onder geen omstandighede die skoolgronde verlaat sonder sy/haar ouers, 

voog of persoon wat verantwoordelik is om hom/haar te kom haal nie. 

13. Geen ronddwalery in die skoolgebou of skoolterrein word toegelaat nie. 

14. As daar enige ongelukkigheid is moet dit dadelik aan nasorgpersoneel gekommunikeer 

word. 

15. Kinders se klere en besittings moet gemerk wees. 

16. Geen vuiltaal word toegelaat nie. 

17. Geen kind mag ‘n ander kind boelie nie. 

18. NB: Selfone mag SLEGS met toestemming gebruik word om ouers te skakel in die 

teenwoordigheid van ‘n nasorgpersoneellid. Selfone word ingeneem deur nasorgpersoneel 

en kinders kan dit weer kry sodra hul ouer of voog opgedaag het. 
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Nasorglokaal: 

1. Daar is minstens een personeellid binne die lokaal om orde te handhaaf. 

2. Indien dit sou reën, is daar drie personeellede binne die lokaal. 

3. Kinders mag nie hardloop, skree, gil of stoei in die lokaal nie. 

4. Niemand mag op die trappe in die saal sit nie. 

5. Kinders kan op Vrydae en spesiale dae na gesellekteerde programme of films op televisie 

kyk.  

6. Kinders mag bordspeletjies speel, teken en blokkies bou in die lokaal. 

7. Gr. 1-3 kan op hulle speelmat speletjies speel en boeke lees. 

8. Gr. 4-7 het hul eie mat vir speletjies. 

9. Kussings word slegs gebruik om op te sit, niemand mag daarmee speel of bou nie. 

10. “Foose ball” word volgens personeel se diskresie gebruik.  

11. Geen skoene op matte toegelaat, dit moet netjies in hokkies gebêre word. 

12. Nasorgpersoneel neem geen verantwoordelikheid vir enige waardevolle items wat kinders 

skool toe bring nie.  

 

Toilette: 

1. Toilette moet altyd gespoel word. 

2. Niks vreemds mag in die toilette gegooi word nie. 

3. Niemand mag speel in toilette nie. 

4. Daar mag nooit twee kinders gelyktydig in ‘n toilethokkie wees nie.  

 

Buite: 

1. Daar is twee toesighouers buite wat tussen die kinders beweeg. 

2. Indien daar minder kinders buite is as in die lokaal, sal daar een persoon buite wees. 

3. Kinders moet beurte maak op die swaai. 

4. Gr. 1-3 speel saam aan die onderkant van die speelterrein. 

5. Gr. 4-5 speel saam. 
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6. Gr. 6-7 speel saam. 

7. Ouer kinders mag nie met die kleiner kinders speel nie. 

8. Kinders mag nie opgetel en rondgedra word nie. 

9. Niemand mag klipgooi nie. 

10. Niemand mag boomklim nie. 

11. Plante en takke mag nie afgebreek word nie. 

12. Kinders mag nie tussen die motors speel nie. 

13. Vuilgoed moet altyd in dromme gegooi word. 

14. Niemand mag in die bushokkie sit tensy hulle spesiale toestemming het nie. 

15. Indien kinders ‘n venster of enigiets anders breek, is die betrokke kind(ers) se ouers 

verantwoordelik vir die onkoste om dit te vervang. 

16. As gevolg van ‘n risiko vir ongelukke, word geen kind toegelaat om tydens nasorg van die 

skool se swembad gebruik te maak nie tensy dit deel is van die kind se buitemuurse 

aktiwiteite onder leiding van skoolpersoneel.  

 

N.S. Gelukkig het ons oor die algemeen baie selde probleme met swak gedrag by die nasorg, 

maar indien julle as ouers klagtes kry van julle kinders, kan julle dit met vrymoedigheid met ons 

kom bespreek. Ons wil net gelukkige kinders in ‘n gelukkige atmosfeer hê. 
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NASORG: MIDDAG JANNIES - LEERDER DISSIPLINÊRE AKSIE 

 

FINALE WAARSKUWING    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U kind, ______________________________ , het reeds sy/haar derde waarskuwing 

 

op (datum) _________________ ontvang.  Hiermee word u versoek om ‘n afspraak met die 

nasorgpersoneel te maak, binne 7 dae vanaf die kennisgewing, om die probleem te bespreek.  

Gesels asb. ook met u kind en bring die erns van die situasie onder sy/haar aandag. 

 

U kan die volgende persoon kontak vir ‘n afspraak: _________________________ 

 

______________________________ 

Namens die nasorg:  Middag Jannies 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ek, ______________________________________ , ouer van, _________________ , erken 

ontvangs van brief gedateer ___________________ . 

 Kommentaar:

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

__________________ 

Handtekening 
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NASORG:  MIDDAG JANNIES - LEERDER DISSIPLINêRE AKSIE 

 

ONDERHOUD MET SKOOLHOOF  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ons versoek ‘n onderhoud met u, die ouers van ___________________________ . 

 

Na verskeie briewe en gesprekke met u en u kind, is daar steeds ‘n probleem met 

_______________________ se gedrag.  Ons versoek dat u die kantoor kontak om ‘n afspraak 

met mnr. Oosthuizen te maak binne 7 dae vanaf die kennisgewing.   

 

Dit is noodsaaklik dat ons so gou moontlik ‘n oplossing vir die probleem vind.   

 

U kan die kantoor tussen 7:45 - 15:30 vir ‘n afspraak kontak. 

 

______________________________ 

Namens die nasorg:  Middag Jannies 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ek, ______________________________________ , ouer van, _________________ , erken 

ontvangs van brief gedateer ___________________ . 

 Kommentaar:

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

__________________ 

Handtekening 

 


