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VEILIGHEID- en SEKURITEITSBELEID 

INHOUDSOPGAWE: 

1. Inleiding         bl. 2 
2. Omvang         bl. 2 
3. Definisies         bl. 3 
4. Geweld- en dwelmvrye skool      bl. 5 
5. Toegangsbeheer        bl. 7 
6. Vrystelling van sekere persone      bl. 10 
7. Skoolbesoeke deur openbare beamptes en politieke ampsdraers bl. 10 
8. Skoolaktiwiteite        bl. 11 
9. Verbode terrein        bl. 15 
10. Geboue en terrein        bl. 16 
11. Geslote kringtelevisie stelsel      bl. 18 
12. Vervoer         bl. 22 
13. Prosedure vir noodgevalle en/of brande     bl. 24 
14. Toesig buite skoolure       bl. 29 
15. Buitemuurse aktiwiteite       bl. 30 
16. Verlof om die skool voor die einde van die dag te verlaat   bl. 31 
17. Veiligheid van leerders se eiendom     bl. 32 
18. Laboratoria en tegnologie klaskamer     bl. 32 
19. Medisyne         bl. 33 
20. Gesondheid         bl. 34 
21. Implementering van die beleid      bl. 37 
22. Nie-nakoming/verontagsaming van die beleid    bl. 38 
23. Bylae: 
(A) Veiligheidskomitee        bl. 39 
(B) Ontruimingsprosedure/ -plan en –roetes asook ligging van brandblussers 
(C) Kontakbesonderhede van nooddienste 
(D) Noodgevalle rekord (vorm wat sekretaresse gebruik) 
(E) Toestemmingsbrief om medisyne toe te dien 
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1. INLEIDING 

a. Hierdie dokument is die Veiligheid- en Sekuriteitsbeleid van Laerskool Jan 

van Riebeeck soos die beheerraad dit goedgekeur het.  

b. Die beleid is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van 

die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996; die Suid-Afrikaanse 

Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’); die Regulasies vir 

Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (Staatskoerant 22754/2001: 

Kennisgewing nommer 1040); die Nasionale Departement van 

Gesondheid se Skoolgesondheidsbeleid (“National Department of Health 

Cluster: Maternal Child & Women’s Health and Nutrition Sub-Directorate: 

Child Health National School Health Policy and Implementation Guidelines 

June 2002”) en ander toepaslike wetgewing.  

c. Ooreenkomstig die Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare 

Skole is Laerskool Jan van Riebeeck ŉ geweld- en dwelmvrye skool. 

Hierdie beleid het ten doel om hierdie verklaring prakties uit te voer en die 

skool se personeel, leerders en besoekers se welstand te beskerm. Die 

beleid is opgestel ten einde die gesonde skoolatmosfeer te skep wat 

noodsaaklik is vir uitnemende opvoeding.  

2. OMVANG 

Die beleid dek die volgende: 

2.1 Veiligheid van leerders insoverre dit geraak word deur die aard en toestand 

van die geboue en terrein. 

2.2 Veiligheid van leerders insoverre dit geraak word deur die toegang tot die 

skool deur buite partye. 
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2.3 Die onderlinge verantwoordelikhede van ouers en die skool met betrekking 

tot die veiligheid van en toesig oor leerders. 

2.4 Die gebruik van ‘n Geslotekringtelevisie Stelsel. 

3. DEFINISIES 

3.1 “Buitemuurse aktiwiteite” beteken buitemuurse aktiwiteite wat deur die 

Skool aan leerders aangebied word, sonder kontraktering tussen ouers en 

‘n derde party. 

3.2  “Gevaarlike voorwerp” beteken: 

3.2.1 enige springstof of plofbare toestel;  

3.2.2 enige vuurwapen of gaswapen;  

3.2.3 enige artikel, voorwerp of instrument wat gebruik kan word om ŉ 

persoon liggaamlike leed aan te doen of eiendom te beskadig, of 

om ŉ persoon tydelik te verlam of bewusteloos te laat; of  

3.2.4 enige voorwerp wat die Minister deur kennisgewing in die 

Staatskoerant vir die doeleindes van die Skolewet tot gevaarlike 

voorwerp verklaar, tensy sodanige voorwerp vir opvoedkundige 

doeleindes gebruik word. 

3.3 “Naskoolure” beteken die ure na afloop van skoolure tot die sluiting van 

die skoolterrein vir leerders. 

3.4 “Nasorgreëls” beteken die reëls van toepassing op die bedryf van die 

nasorgdiens ten opsigte van leerders soos van tyd tot tyd deur die skool 

vasgestel en deur die skool aan die betrokke ouers gekommunikeer. 
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3.5 “Onwettige dwelmmiddel” beteken enige onwettige stof met ŉ 

bedwelmende uitwerking. 

3.6 “Private buitemuurse aktiwiteite” beteken buitemuurse aktiwiteite wat 

teen ‘n fooi deur buite partye aan leerders aangebied word. 

3.7 “Skool” of “JvR” beteken die Laerskool Jan van Riebeeck, en afhangende 

van die konteks, sluit dit die bestuur van die Laerskool Jan van Riebeeck 

in. 

3.8 “Skoolaktiwiteit” beteken enige amptelike opvoedkundige, kulturele, 

ontspannings- of sosiale aktiwiteit van die skool op of weg van die 

skoolperseel. 

3.9 “Skoolterrein” sluit in enige gebou, struktuur, saal, kamer, kantoor, 

ontspanningsarea, grond of afgebakende gebied wat onder die beheer van 

die skool is en waartoe ŉ lid van die publiek die reg van toegang geniet of 

gewoonlik toegelaat word of kan word, en spesifiek die skoolgronde te 

Kloofstraat, Tamboerskloof asook die skoolgronde van Huppelland Skool 

te Varsity Weg, Tamboerskloof. 

3.10 “Skoolure” beteken normale skoolure soos van tyd tot tyd vasgestel en 

deur die skool aan ouers gekommunikeer. 

3.11 “Toesig” beteken die beheer en kontrole van leerders by die skool en 

gedurende skoolaktiwiteite. 

3.12 Ander begrippe wat in hierdie beleid voorkom, sal vertolk word in 

ooreenstemming met die betekenis wat in die Skolewet daaraan verleen 

word. 
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4. GEWELD- EN DWELMVRYE SKOOL 

4.1 Geen persoon mag:  

4.1.1 die gebruik van enige gevaarlike voorwerp op die skoolterrein 

toelaat nie;  

4.1.2 enige gevaarlike voorwerp op die skoolterrein hê nie;  

4.1.3 enige gevaarlike voorwerp op die skoolterrein berg nie, behalwe op 

amptelike aangewese plekke soos wat die skoolhoof bepaal;  

4.1.4 enige onwettige dwelmmiddels op die skoolterrein hê nie;  

4.1.5 die skoolterrein onder die invloed van enige onwettige 

dwelmmiddels of alkohol betree nie;  

4.1.6 enige vorm van geweld of rusverstoring veroorsaak wat ŉ 

negatiewe uitwerking op enige skoolaktiwiteit kan hê nie;  

4.1.7 willens en wetens die besit van enige gevaarlike voorwerp 

kondoneer, oogluikend toelaat, versteek, aanhits of aanmoedig, of 

weier, versuim of nalaat om die waarneming of teenwoordigheid 

van enige gevaarlike voorwerp op die skoolterrein so gou moontlik 

by die departementele owerhede of die polisie aan te meld nie; en  

4.1.8 enige persoon wat poog om iemand anders bloot te lê wat die 

voorkoming van gevaarlike voorwerpe en aktiwiteite probeer 

dwarsboom, direk óf indirek leed aandoen nie.  

4.2 ŉ Polisiebeampte of, in sy / haar afwesigheid, die skoolhoof of sy / haar 

gedelegeerde mag sonder ŉ lasbrief:  
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4.2.1 die skool deursoek indien hy / sy ŉ redelike vermoede het dat ŉ 

gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel op die skoolterrein 

teenwoordig is;  

4.2.2 enige persoon op die skoolterrein deursoek; en  

4.2.3 beslag lê op enige gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel 

wat in stryd met die bepalings van hierdie beleid op die skoolterrein 

of ŉ persoon gevind word.  

4.3 Geen onderwyser, ouer, leerder of enige ander persoon mag:  

4.3.1 alkohol (waar leerders teenwoordig is);  

 

4.3.2 rook op die skoolgrond behalwe by ‘n geallokeerde area waar 

leerders nie teenwoordig is nie ;  

4.3.3 onwettige dwelmmiddels;  

4.3.4 enige onwettige middel; of  

4.3.5 enige gevaarlike voorwerp, gedurende ŉ skoolaktiwiteit besit of 

gebruik nie. 



 

 

 

 

 

  

VEILIGHEID- EN SEKURITEITSBELEID 7 

 

5. TOEGANGSBEHEER 

5.1 Behoudens die Grondwet, toepaslike wetgewing en nasionale en 

provinsiale beleid mag die skoolhoof:  

5.1.1 sodanige stappe doen as wat hy / sy nodig ag ten einde die 

skoolterrein sowel as die persone daarop te beskerm; en  

5.1.2 beveel dat die skoolterrein slegs ooreenkomstig klousule 4.2 betree 

mag word.  

5.2 Met betrekking tot enige bevel wat ingevolge bepaling klousule 5.1 

uitgevaardig is, sal geen persoon die skoolterrein sonder die toestemming 

van die skoolhoof betree nie. Vir die doeleindes van sodanige toestemming 

kan die skoolhoof die betrokke persoon versoek om:  

5.2.1 sy / haar naam, adres en enige ander tersaaklike inligting wat 

benodig kan word, te verskaf;  

 5.2.2 bewys van sy / haar identiteit te lewer;  

5.2.3 te openbaar of hy / sy enige gevaarlike voorwerp of onwettige 

dwelmmiddels in sy / haar besit of onder sy / haar beheer het;  

5.2.4 die inhoud van sy / haar voertuig, tas, bagasie, handsak, koevert, 

lêer of houer van enige aard wat in sy / haar besit of onder sy / haar 

beheer is, te openbaar en bloot te lê;  

5.2.5 hom- / haarself of enige voorwerp wat in sy/haar besit of onder sy / 

haar beheer is aan ŉ ondersoek deur ŉ persoon van dieselfde 

geslag, ŉ elektroniese toestel, snuffelhonde of ander apparate te 

onderwerp ten einde die teenwoordigheid van enige gevaarlike 
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voorwerpe of onwettige dwelmmiddels te bepaal; en  

5.2.6 enigiets wat in sy / haar besit of onder sy / haar beheer is aan die 

skoolhoof te oorhandig vir ondersoek of bewaring totdat hy / sy die 

perseel verlaat.  

5.3 Behoudens die bepalings van die Wet op Oortreding (Wet 6 van 1959) kan 

die skoolhoof op enige tydstip enige persoon van die skoolterrein verwyder 

indien:  

5.3.1 die persoon die skoolterrein sonder die toestemming ingevolge 

klousule 5.2 betree;  

5.3.2 die persoon weier of versuim om enige stap ingevolge klousule 

5.1.1 na te kom; of  

5.3.3 die skoolhoof dit nodig ag vir die beveiliging van die skoolterrein of 

die persone daarop.  

5.4 Die skoolterrein is omhein en toegang kan slegs verkry word deur die 

hekke in Kloofstraat (07:00 – 08:30) en Nuwe Kerkstraat (06:30 – 08:30) in 

die oggend en middae vanaf 12:30 tot 17:30. Die hekke word gesluit gehou 

te alle tye behalwe gedurende die genoemde tydperke. 

5.5 Buiten die ure soos genoem in klousule 5.4 word toegang tot die 

skoolterrein slegs verkry vir amptelike skoolfunksies of buitemuurse 

aktiwiteite soos van tyd tot tyd gereël. 

5.6 Die toegangshekke genoem in klousule 5.4 word te alle tye beman deur 

sekuriteitspersoneel gedurende die ure soos genoem in klousules 5.4 en 

5.5. 
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5.7 Redelike agtergrondsondersoeke moet ten opsigte van alle 

sekuriteitspersoneel gedoen word voordat hulle aangestel word ten einde 

hulle geskiktheid te bepaal om as sekuriteitspersoneel by ‘n laerskool op 

te tree. 

5.8 Slegs voertuie met JvR sekuriteitspermitte word sonder toesig op die 

Skoolterrein toegelaat. Alle ouers moet by die skoolkantoor 

parkeringpermitte uitneem op ‘n  jaarlikse basis en die kleur van die 

permitte word jaarliks aangepas. 

5.9 Voertuie sonder JvR identifikasie word ingeteken deur die 

sekuriteitspersoneel, nadat hulle besigheid op die skoolterrein vasgestel is, 

en die voertuie en individue word vergesel na hulle bestemming op die 

skoolterrein en bly deurgaans onder toesig. Slegs die Kloofstraat hek word 

gebruik deur besoekers, wie identifikasie plakkers kry nadat hulle 

ingeteken word gedurende skoolure. Besoekers wat bv. kinders na skool 

kom oplaai via Nuwe Kerkstraat, word ook ingeteken en identifikasie word 

verlang. 

5.10 Persone wat buitemuurse aktiwiteite op die skoolterrein aanbied, is verplig 

en verbind om op te tree volgens die vereistes van hierdie beleid. 

5.11 Herwinning word slegs gedoen gedurende ure soos genoem in klousule 

5.4. 

5.12 Buiten ouers of ander persone wat bona fide-besoekers van sport-, 

kulturele of sosiale aktiwiteite van die skool is, moet alle besoekers voor ŉ 

beoogde besoek ŉ afspraak met die skoolhoof maak en die redes vir, en 

deelnemers aan, die besoek vermeld. 

5.13 Geen ongemagtigde individu word tot die skool se onderriglokale, 
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parkeerterreine of skoolterrein toegelaat nie en oortreders sal vervolg word. 

5.14 Reg van toegang tot die skool word voorbehou, en enige persoon wat as ŉ 

ontwrigting of bedreiging beskou word, sal summier van die skoolterrein 

verwyder word en kan van oortreding aangekla word. 

5.15 Ouers is geregtig daarop om die skool te besoek waar hulle kinders 

toegelaat is, maar sodanige besoek mag nie die skoolprogram of aktiwiteite 

onderbreek nie. 

5.16 Ouers moet ‘n afspraak met die hoof maak ( en deur hom/sy kantoor met 

ander personeel) en redes verskaf vir sy/haar besoek en die name verskaf 

van diegene betrokke. 

5.17 Ouers se besoek aan die skool sal nie die skoolprogram onderbreek nie en 

enige interaksie kan slegs plaasvind via ‘n afspraak met die skoolhoof. 

6. VRYSTELLING VAN SEKERE PERSONE  

Die bepalings van klousule 5 is nie van toepassing nie op enige lid van ŉ 

polisiediens wat ingevolge enige wetgewing gestig is, ŉ lid van die Suid-Afrikaanse 

weermag, die Minister van Onderwys, die Lid van die Uitvoerende Raad 

verantwoordelik vir onderwys in die provinsie, of ŉ beampte van die nasionale of 

provinsiale onderwysdepartement wat ingevolge die uitvoering van sy/haar 

funksies die skoolterrein moet betree en die skoolhoof van sy / haar identiteit 

oortuig. 
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7. SKOOLBESOEKE DEUR OPENBARE BEAMPTES EN POLITIEKE 

AMPSDRAERS 

7.1 Behoudens klousule 5 hierbo het lede van die publiek, politieke 

ampsdraers, openbare verteenwoordigers en die media (onderhewig aan 

die skool se foto-beleid) ŉ reg om die skool in belang van openbare 

rekenpligtigheid te besoek. Hierdie reg sal onderworpe wees daaraan dat 

die skool nie deur die besoeke ontwrig word en politiekery nie plaasvind 

nie. Dit is verder onderworpe aan redelike kontrole ten einde die behoorlike 

funksionering van onderwys te verseker. 

7.2 Indien sodanige besoek verlang word, moet die voornemende besoeker 

skriftelik toestemming van die skoolhoof versoek. Die versoek moet ten 

minste dertig (30) dae voor die beoogde besoek ingedien word, tensy daar 

geldige redes vir ŉ korter kennisgewingtydperk bestaan. Die versoek moet 

die datum en tyd van die besoek, die rede vir die besoek, die name van die 

persone wat aan die besoek sal deelneem sowel as die aspekte waarna 

gekyk sal word duidelik uiteensit. Die skoolhoof sal nie ŉ persoon wat 

sodanige skriftelike versoek indien, redelike toegang weier nie. 

7.3 In gevalle waar die Departementshoof skriftelike toestemming verleen, 

moet die Departementshoof eers met die skoolhoof oorleg pleeg om te 

bepaal of sodanige besoek haalbaar is en of dit nie die skoolprogram 

ernstig sal raak nie. 

8. SKOOLAKTIWITEITE 

8.1 Die skool sal die volgende stappe doen ten einde leerders se veiligheid 

gedurende enige skoolaktiwiteit te verseker: 

8.1.1 Na gelang van die beskikbare geld, die aankoop van versekering 
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teen moontlike ongelukke, ongevalle, beserings, algemene 

mediese onkoste, hospitalisering en diefstal wat nié deur artikel 60 

van die Skolewet gedek word nie. 

8.1.2 Waar prakties moontlik, die versekering dat leerders te alle tye 

onder ŉ onderwyser se toesig verkeer. 

8.1.3 ŉ Versoek aan ouers of ander volwassenes om met leerdertoesig 

te help, indien nodig. 

8.1.4 Die versekering dat die toesighouer-leerder-verhouding ten minste 

een onderwyser, ouer of ander volwassene vir elke 20 leerders is, 

en dat geslag by die bepaling van die toesighouer-leerder-

verhouding in ag geneem word. 

8.2 Skriftelike inligting van skoolaktiwiteite 

8.2.1 Die volgende inligting moet skriftelik voorsien word aan ouers van 

leerders wat aan skoolaktiwiteite deelneem: 

8.2.1.1 Die doel van die skoolaktiwiteit; 

8.2.1.2 Die aard van die verrigtinge wat gedurende die 

skoolaktiwiteit sal plaasvind; 

8.2.1.3 Die volledige reisplan / agenda van die 

skoolaktiwiteit, met die kontakbesonderhede van die 

gashere en toesighoudende onderwysers; 

8.2.1.4 Die vervoer-, verblyf- en spysenieringsreëlings; 

8.2.1.5 Waar van toepassing, dat die leerder reisdokumente 
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en ŉ inentingsertifikaat sal benodig, en die 

instansies waar dit bekom kan word; 

8.2.1.6 Dat die reisdokumente ten minste sewe (7) dae voor 

die vertrekdatum bekom moet word; 

8.2.1.7 Ander tersaaklike inligting. 

8.2.2 Onmiddellik ná die terugkeer van ŉ skoolaktiwiteit moet die 

toesighoudende onderwyser ŉ verslag aan die skoolhoof voorlê 

indien enige van die volgende plaasgevind het: 

8.2.2.1 ŉ Ongeluk; 

8.2.2.2 Die besering van ŉ leerder, onderwyser, bestuurder 

of enige ander persoon; 

8.2.2.3 Enige wangedrag deur ŉ leerder, onderwyser, 

bestuurder of enige ander persoon. 

8.2.3 Die verslag moet die volgende inligting bevat: 

8.2.3.1 Die aard van die voorval; 

8.2.3.2 Die aard van die besering, indien van toepassing; 

8.2.3.3 Die tyd, datum en plek van die voorval; 

8.2.3.4 Die prosedures wat in die hantering van die voorval 

gevolg is; 

8.2.3.5 Die naam van die toesighoudende onderwyser. 
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8.2.4 Die skoolhoof moet die verslag voorlê aan die beampte wat die 

skoolaktiwiteit goedgekeur het sowel as aan die beheerraad. 

8.3  Ouers moet skriftelik tot leerders se deelname aan ŉ kulturele, 

ontspannings- of sosiale aktiwiteit toestem. Geen leerder mag aan 

sodanige aktiwiteit deelneem indien sy / haar ouers nie toegestem het nie. 

8.3.1 Geen leerder mag toegelaat word om aan fisiese aktiwiteite, wat 

sport, spele of gimnastiek insluit, deel te neem indien: 

8.3.1.1 die skoolhoof rede het om te glo dat sodanige 

aktiwiteit die leerder se gesondheid sal benadeel 

nie; of 

8.3.1.2 die ouer rede het om te glo dat sodanige aktiwiteit 

die leerder se gesondheid sal benadeel nie. 

8.3.2 Die skoolhoof moet toesien dat leerders oor die gevare en 

veiligheidsmaatreëls met betrekking tot water ingelig word. 

8.3.3 Die veiligheidsmaatreëls met betrekking tot water ingevolge 

klousule 8.3.2 is van toepassing op enige swem- of 

watersportaktiwiteite by: 

8.3.3.1 ŉ swembad; 

8.3.3.2 ŉ rivier; 

8.3.3.3 ŉ dam; 

8.3.3.4 ‘n reservoir; of 
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8.3.3.5 die see. 

8.4  Gedurende enige swemaktiwiteite wat deel uitmaak van besoeke aan die 

see, riviere, damme en swembaddens, sowel as wanneer leerders aan 

watersport of wateraktiwiteite deelneem, moet die skoolhoof behoorlike 

toesig verseker. 

8.5  Swembad op skoolterrein: 

8.5.1 Die swembad moet behoorlik omhein en te alle tye gesluit wees 

wanneer dit nie gebruik word nie. 

8.5.2 Leerders mag slegs onder streng toesig in die omgewing van die 

swembad kom. 

8.5.3 Swembadaktiwiteite mag slegs plaasvind indien opgeleide 

lewensredders / onderwysers / swemafrigters gedurende die 

aktiwiteite teenwoordig is. 

8.5.4 Die skoolhoof moet toesien dat kennisgewingborde met 

veiligheidsmaatreëls om en in die omgewing van die swembad 

vertoon word. 

9. VERBODE TERREIN 

9.1 Die volgende areas is verbode terrein vir leerders: 

9.1.1 Klaskamers gedurende pouses; 

9.1.2 Personeelkamer; 

9.1.3 Terreinpersoneel se kwartiere; 
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9.1.4 Administrasiekantore, tensy met toestemming; 

9.1.5 Saal; 

9.1.6 Snoepie-kombuis; 

9.1.7 Badkamers van die personeel; 

9.1.8 Tuine en blombeddings; 

9.1.9 Die swembad en die onmiddellike omgewing van die swembad. 

9.1.10 Parkeerarea – area rondom motors 

9.1.11 Nasorgsentrum se badkamers gedurende skoolure 

9.2 Geen leerder mag sonder toestemming van die skoolhoof of ŉ onderwyser 

of enige ander personeellid van die skool enige van die bogenoemde areas 

betree nie. Oortreders sal volgens die gedragskode vervolg word. 

9.3 Die skool aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade of verlies wat 

leerders en / of hul ouers as gevolg van die oortreding van hierdie klousule 

ly nie. 

10. Die skool tref alle redelike maatreëls om te sorg dat die geboue 

en terrein van die skool nie vir enige iemand gevaar inhou nie.  

Hierdie doelwit word as volg bereik:  

10.1 Die skoolterrein se elektrisiteitsvoorsiening word volgens wetlike 

standaarde bedryf en onderhou. In die geval van instandhouding, 

onderhoud of elektriese installasies, word daar van die kontrakteur verwag 

om ‘n sertifikaat van .... ( COC) te verskaf vir die werk gedoen. 
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10.2 Die swembad is omhein en die hekke word gesluit gehou.  Toegang vir 

leerders word slegs onder volwasse begeleiding toegelaat. 

10.3 Leerders word nie toegelaat op steil hellings wat op die skoolterrein 

voorkom nie. 

10.4 Onderwysers hou gedurende pouses toesig oor leerders op die 

skoolterrein. 

10.5 Die skool het ‘n voltydse terreinbestuurder ("Terreinbestuurder") wat vir die 

netheid en onderhoud van die skoolterrein verantwoordelik is. Die 

terreinbestuurder rapporteer direk aan die skoolhoof. 

10.6 Terreinpersoneel (wie aan die Terreinbestuurder rapporteer) is 

verantwoordelik om die skoolterrein voortdurend te ondersoek en 

onderhoudskwessies by die Terreinbestuurder aan te meld. 

10.7 Personeel wat bewus word van kwessies wat skoolterreinonderhoud 

vereis, teken dit in ‘n onderhoudsboek aan. 

10.8 Ouers of buitepartye wat bewus word van kwessies wat 

skoolterreinonderhoud vereis, meld dit telefonies of per e-pos by die Skool 

se sekretaresse aan wie dit onder die Terreinbestuurder se aandag moet 

bring. 

10.9 Die Terreinbestuurder is verantwoordelik om toe te sien dat 

onderhoudskwessies so gou as moontlik aangespreek word en dat 

terugvoer gegee word aan die persoon wat die kwessie aangemeld het. 

10.10 Die skoolterrein beskik oor ’n toereikende aantal brandblussers in geval 

van brande, soos vereis ingevolge toepaslike wetgewing.  
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10.11 Alle lede van die personeel is vertroud met die toepaslike 

ontruimingsplanne. Sien (Bylae D) noodplan/ontruimingsprosedure vir 

verdere besonderhede in hierdie verband.  

10.12 Konstruksiewerk op die skoolterrein sal streng volgens voorskrifte van die 

OHSA – wetgewing geskied. Areas waar konstruksie plaasvind sal 

afgesper word om geen deurgang / toegang aan leerders toe te laat nie. 

Kontrakteurs sal identifiseerbaar wees en ‘n lys met alle kontrakteurs se 

persoonlike besonderhede sal te alle tye by die skoolkantoor op lêer gehou 

word. 

10.13 Konstruksie / bouwerk sal op ‘n deurlopende basis aan leerders / ouers 

kommunikeer word met die vermaning om nie die bouperseel te betree nie. 

11. GESLOTEKRINGTELEVISIE STELSEL 

Geslotekringtelevisie (hierna genoem GKT) is geïnstalleer op die skoolterrein na 

deeglike konsultasieproses. 

Hierdie afdeling van die Veiligheid- en Sekuriteitsbeleid het ten doel om die gebruik 

van die GKT te reguleer in die monitering van die skoolterrein op so ŉ wyse dat dit 

nie onredelik sal inbreuk maak op die regte van leerders, personeel, ouers en 

besoekers van die skool nie.  

11.1 Algemene beginsels : 

11.1.1 Daar rus `n plig op die beheerliggaam van die skool vir die bestuur 

en instandhouding van die skoolterrein. Daar rus ook verder `n plig 

van sorgsame toesighouding op die personeel van die skool  ten 

opsigte van die leerders onder hulle toesig. 
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11.1.2 Die primêre doel van die GKT is om die algemene veiligheid van 

onder andere die skool  se werknemers, leerders, ouers en 

besoekers te verbeter. Dit word gebruik om misdaad en vandalisme 

te bekamp asook die gedragskode van die skool suksesvol toe te 

pas. Ingesluit hierby is die bekamping van bullebakkery en diefstal. 

11.1.3 Monitering van die skoolterrein sal op `n professionele, etiese en 

regsgeldige wyse geskied en nie aangewend word vir enige ander 

doel nie deur hierdie beleid gedek nie. 

11.1.4 Die GKT stelsel mag nie aangewend word op enige moontlike 

wyse om teen enige persoon te diskrimineer op grond van bv. ras, 

geslag, seksuele oriëntasie en gestremdheid nie. 

11.1.5 Visuele monitering van openbare gebiede is slegs gerig op 

sekuriteitsdoeleindes en sal nie wetgewing oortree wat die 

publiek ‘n reg tot redelike privaatheid gun nie.  

11.1.6 Visuele data wat op enige wyse bekom is en nie gematig is deur 

hierdie beleid nie, mag nie in dissiplinêre stappe gebruik word nie.  

11.2 Ligging van kameras:  

11.2.1 Kameras sal in geen area opgerig word waar enige persoon kan 

aandring op `n redelike mate van privaatheid nie (Kleedkamers 

sorteer byvoorbeeld onder hierdie kategorie). Kameras wat so 

geplaas word om eksterne areas te monitor (bv. voetoorgange en 

skoolingange) sal so geposisioneer word dat dit die minimum 

inbreek maak op private huishoudings asook individue wat toevallig 

in die area sou wees. 
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11.2.2 Geïdentifiseerde areas waar kameras wel opgerig mag word, sluit 

die volgende in:  

11.2.2.1 Administrasie kantore  

11.2.2.2 Skoolsaal 

11.2.2.3 Sportkantore  

11.2.2.4 Kantore van departementshoofde  

11.2.2.5 Alle klaskamers  

11.2.2.6 Gange  

11.2.2.7 Trappe  

11.2.2.8 Skoolingange  

11.2.2.9 Parkeerareas  

11.3 Kennisgewing 

Kennisgewing dat die skool van GKT gebruik maak, sal by die volgende gebiede 

aangebring word:  

11.3.1 By alle hoof ingange van die skool.  

11.3.2 In die ontvangs van die  administrasie kantore.  

11.4 Storing en bewaring 

11.4.1 Data sal nie vir `n tydperk langer as dertig dae geberg word nie. 
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11.4.2 Slegs in gevalle waar gestoorde data as bewyse gebruik is, kan die 

data langer geberg word. In laasgenoemde geval moet hierdie data 

in die kluis geberg word en toegang hiertoe is slegs vir 

geïdentifiseerde personeel.  

11.5 Toegang tot data 

11.5.1 Data bekom deur die gebruik van die GKT mag slegs beskikbaar 

gestel word aan buite persone met die goedkeuring van die 

skoolhoof, voorsitter van die beheerliggaam en toepaslike 

onderwysowerhede. 

11.5.2 Indien data beelde van leerders bevat mag hierdie data slegs 

beskikbaar gestel word met toestemming van die skoolhoof, 

beheerliggaamvoorsitter, ouers/voogde van geïdentifiseerde 

leerders asook toestemming vanaf Departement van Onderwys. 

11.5.3 Monitors sal in die volgende kantore aangebring word:  

11.5.3.1 Hoofontvangs: Op hierdie monitor verskyn slegs die beelde van 

die hoofingang asook voorportaal en personeelkamer gebied . 

Toegang tot hierdie monitor word verleen aan personeel 

werksaam in die ontvangs  

11.5.3.2 Hoof: `n Monitor in die skoolhoof se kantoor. Die skoolhoof het 

toegang tot alle data.  

11.5.3.3 Rekenaarklas:  Alle kameras se beeld is op die monitor sigbaar. 

 

11.5.4 Indien data geberg moet word,  sal die hoof van tegnologiese 

dienste van die skool hierby betrek word. Die persoon mag onder 
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geen omstandighede hierdie data of die inhoud van hierdie data 

met derde partye bespreek of deel nie.  

11.5.5 Die prosedure is as volg indien enige iemand behalwe die 

genoemde persoon hierbo `n moontlike insident wil laat ondersoek:  

11.5.5.1 Die persoon (klaer; hetsy dit `n onderwyser of ouers is) het geen 

toegang tot die stelsel of gebergte data nie.  

11.5.5.2 Die hoof sal die data ondersoek vir moontlike oortredings  

11.5.5.3 Die klaer moet in sy versoek `n tydsraamwerk (dag en tyd) 

voorsien waarin die moontlike oortreding plaasgevind het.  

11.5.5.4 Die klaer moet in gedagte hou dat geen data vir `n tydperk langer 

as dertig dae gestoor is nie. Sou daar dus `n versoek kom buite 

hierdie tydgleuf kan die geval ondersoek word, maar kan die GKT 

nie deel hiervan uitmaak nie.  

11.5.5.5 Die skoolhoof kan volgens sy/haar diskresie wel `n derde party/e 

by `n ondersoek betrek. Hierdie partye is dan ook gebonde aan 

dieselfde riglyne vir die gebruik van die stelsel.  

11.6 Onregmatige gebruik 

 Enige persoon wat van mening is dat die GKS gebruik word vir enige doel, behalwe 

soos deur hierdie beleid uiteengesit kan amptelik `n klagte hieroor by die 

beheerliggaam van die skool indien. 
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12. VERVOER 

12.1 Indien ŉ skoolaktiwiteit leerdervervoer behels, moet die skool die 

aansoekvorm 30 – 60 dae voor die aktiwiteit plaasvind by die Regulasies 

(bv. WKOD) volgens voorskrif voltooi en indien vir toestemming. 

Vervoervrywaringsvorms word deur die ouers onderteken soos in die 

vervoerbeleid, uitstappie- en reisbeleid gemeld word. 

12.2 Indien die skool sy eie voertuie gebruik om leerders te vervoer, moet:  

12.2.1 sodanige voertuie verseker wees en padwaardigheidsertifikate hê;  

12.2.2 die bestuurders van die voertuie oor geldige rybewyse en 

professionele bestuurspermitte beskik. 

12.3 Indien die skool ŉ maatskappy of privaat persone se voertuie gebruik om 

leerders te vervoer, moet die maatskappy of eienaar van die voertuie die 

volgende voorsien: 

12.3.1 Versekeringsbewyse en padwaardigheidsertifikate vir elke voertuig; 

12.3.2 Passasiersaanspreeklikheidsversekering; 

12.3.3 ŉ Geldige rybewys en professionele bestuurspermit vir elke 

bestuurder. 

12.4 Die vervoermaatskappy of die eienaar van die voertuig moet ŉ 

aflosbestuurder, ŉ vervoerondersteuningstelsel sowel as ŉ alternatiewe 

roete voorsien. 

12.5 Elke voertuig wat leerders vervoer, moet met ŉ brandblusser en ‘n 

noodhulptas toegerus wees. 
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12.6 Die skoolhoof, toesighoudende onderwyser of lid van die beheerraad moet 

ingryp indien daar enige twyfel oor die padwaardigheid van die voertuig of 

die bevoegdheid van die voertuigbestuurder bestaan. 

12.7 Wat die aanmelding van enige ongeluk by die polisie betref, moet die 

skoolhoof, toesighoudende onderwyser of lid van die beheerliggaam met 

die voertuigbestuurder of -eienaar skakel en persoonlik die ongeluk binne 

48 uur aanmeld indien die voertuigbestuurder of -eienaar versuim om dit te 

doen. 

12.8 Geen leerder mag na en / of van ŉ skoolaktiwiteit vervoer word sonder dat 

sy / haar ouers die nodige toestemming vir sodanige vervoer onderteken 

het nie. 

13. PROSEDURES VIR NOODGEVALLE / BRANDE 

13.1 Die skoolhoof se kontrolelys: 

13.1.1 Beoordeel en bestuur risiko’s en gevare op die skoolterrein (bylae 

C) 

13.1.2 Wys ŉ gedelegeerde aan ingeval die skoolhoof afwesig is. 

13.1.3 Vestig ŉ verhouding met die plaaslike polisie en brandweer. 

13.1.4 Hersien jaarliks die noodplan in oorleg met die polisie en 

brandweer. 

13.1.5 Hersien jaarliks die noodplan in oorleg met personeel, met inbegrip 

van personeel se bepaalde verantwoordelikhede. 

13.2 Noodinligtingsblaaie: 
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Elke leerder se huiswerkboek bevat ŉ inligtingsblad met die 

kontakbesonderhede van die tersaaklike nooddienste. Vergrotings van 

hierdie blad moet op opsigtelike plekke op die skoolterrein vertoon word 

(bylae E). 

(Hierdie blad moet onder andere die kontakbesonderhede van die 

volgende dienste verskaf: die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die brandweer, 

ambulansdienste, die naaste hospitaal of kliniek, water- en riooldienste, 

elektrisiteitsdienste, predikante, die skoolberader, ensovoorts) 

13.3 Noodontruiming: 

13.3.1 Die Veiligheidskomitee moet toesien dat die skool oor ŉ bygewerkte 

ontruimingsplan beskik. Sodanige ontruimingsplan moet die 

ontruimingsprosedure, ontruimingsroetes en ŉ skets van die 

skoolplan uiteensit wat ook die ligging van brandblussers aandui. 

Hierdie ontruimingsplan moet op opvallende plekke op die 

skoolterrein vertoon word, wat elke kantoor en klaskamer insluit 

(bylae D). Ontruiming moet ten minste kwartaalliks geoefen word. 

13.3.2 Indien moontlik, moet die plaaslike brandweerhoof jaarliks die 

brandontruimingsprosedure beoordeel. 

13.3.3 Die Veiligheidskomitee (bylae A) moet toesien dat die skool met 

brandblussers toegerus is, en die brandblussers moet gereeld 

nagegaan word. Brandalarms (die skoolklok) moet oor die hele 

skoolterrein hoorbaar wees. Die skoolhoof moet verseker dat 

personeel en, waar van toepassing, leerders in graad 6 en 7 opgelei 

word om brandblussers te gebruik. 
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13.3.4 Die noodhulpbeampte moet verseker dat die skool ŉ volledige 

noodhulpstel het. Die stel moet gereeld nagegaan en aangevul 

word. 

13.3.5 Die beheerraad moet jaarliks ŉ skrywe oor die noodprosedures van 

die skool uitreik. Die skrywe moet instruksies bevat oor wat ouers 

moet en nié moet doen nie. Ouers moet versoek word om vrywillig 

noodhulpopleiding te ondergaan en hulle kinders aan te spoor om 

dieselfde te doen. 

13.3.6 Hieronder is basiese riglyne (gebeurliksheidplan) indien leerders, 

personeel of besoekers die skool moet ontruim: 

o Ontruim deur flink van die skoolterrein weg te stap of stadig 

weg te ry. 

o Gebruik die hoofontruimingsroetes soos wat die noodplan 

aandui. 

o Hou roetes vir noodvoertuie oop. 

o Bly kalm, en kalmeer ook diegene om jou. 

o Gaan nadat almal teenwoordig is en meld enige vermiste 

persone by die skoolhoof aan. 

 (a)  In geval van misdade wat op die skoolterrein gepleeg word: 

o Stel die polisie dadelik in kennis. 

o Versorg slagoffers so ver moontlik. 
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o Wys betrokke partye aan. 

o Wys ooggetuies aan, indien enige. 

o Versper toegang tot die misdaadtoneel totdat die polisie 

opdaag. 

o Indien ŉ individu gewapen is, moenie self die vuurwapen 

probeer afneem nie. 

(b)  In geval van ŉ brand (handklok oor die interkomstelsel): 

o Die skoolhoof of gedelegeerde moet die brandweer in kennis 

stel. 

o Ontruim vinnig. 

o Leerders moet alle vensters toemaak. 

o Ontruim die skool deur die hoofontruimingsroetes op die 

noodplan te gebruik. 

o Bevestig dat alle leerders, personeel en besoekers die gebou 

ontruim het. 

o Personeel moet leerders beheer deur hulle op ŉ veilige 

afstand van die brandtoneel sowel as brandweertoerusting te 

hou. 

o Gaan na dat almal teenwoordig is en meld vermiste persone 

by die skoolhoof of brandweer aan. 
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o Niemand behoort die gebou te betree voordat die brandweer 

dit veilig verklaar nie. 

(c)  In geval van dreigende individuele reaksie indien ŉ 

gewelddadige of gewapende persoon leerders, onderwysers of 

besoekers in gevaar stel (geen alarm): 

o Geen ontruiming vind plaas nie. 

o Die persoon in beheer moet die betrokke persone laat platlê; 

moenie skielik begin hardloop nie. 

o Sluit die deure en maak vensters en gordyne toe om buite-

aktiwiteite uit te skakel. 

o Die skoolhoof of gedelegeerde moet die polisie bel. 

o Moenie enige wapen probeer afneem nie. 

o Die persoon in beheer moet by die leerders bly totdat die 

situasie ontlont is. 

(d)  In geval van bomdreigemente (kort, vinnige alarm): 

o Indien die skool ŉ bomdreigement ontvang, moet die 

skoolhoof die polisie in kennis stel. 

o Die verdagte voorwerp of enigiets met betrekking tot die 

bomdreigement moet onaangeraak bly. 

o As die alarm lui, is ŉ vinnige ontruiming nodig. 
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o Leerders moet alle vensters oopmaak, hulle eie besittings 

versamel en die voorgeskrewe roete op die noodplan volg. 

o Geen persoon moet enige items wat nié aan hom of haar 

behoort, saamvat nie. 

(e)  In geval van mediese noodgevalle (geen alarm): 

o Hierdie noodgevalle kan op die sportveld of in die 

skoolgebou self plaasvind. 

o Senior leerders moet bystand verleen om die kantoor in 

kennis te stel indien geen personeellid in die omtrek is nie, 

en moet ook help om enige omstanders te beheer. 

o Die beseerde persoon moenie verskuif word voordat ŉ 

mediese beampte dit goedkeur nie. 

13.3.7 Die noodhulpbeampte moet behoorlik van alle mediese 

noodgevalle rekord hou (bylae F). 

14. TOESIG BUITE SKOOLURE 

14.1 Gedurende skoolure is personeel van die skool sowel as enige derde 

partye wat deur die skool gekontrakteer mag word om onderrig of 

aktiwiteite van watter aard ookal aan te bied, verantwoordelik vir toesig oor 

leerders. 

14.2 Die Skool is nie verantwoordelik vir toesig oor leerders buite skoolure nie. 

14.3 Geen leerders word gedurende naskoolure sonder toesig op die 

skoolterrein toegelaat nie. 
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14.4 ‘n Nasorgdiens word by die skool aangebied om toesig te verskaf aan 

leerders na skoolure, waar ouers nie sodanige toesig verskaf nie. 

14.5 Nasorg word onder die volgende kategorieë aangebied: 

14.5.1 Halfdag nasorg tot 14:30 of gedeelte daarvan. 

14.5.2 Voldag nasorg na 14:30 tot 17:15.  

14.6 Leerders mag by nasorg vertoef indien hulle na skool wag vir ‘n 

buitemuurse aktiwiteit om te begin. 

14.7 Ouers wat van nasorg gebruik maak – ongeag die kategorie – moet hulle, 

en hulle kinders skriftelik verbind tot die nakoming van alle nasorgreëls, en 

slegs kinders van ouers wat hulle dienooreenkomstig verbind het word by 

nasorg toegelaat. 

14.8 Ouers wat versuim om hulle tot die nasorgreëls te verbind is verplig om self 

toesig te verskaf, of hulle kinders van die skoolterrein af te haal na skoolure. 

14.9 Huiswerkklas is deel van nasorg en slegs ingeskryfde nasorgleerders mag 

van die huiswerkklas gebruik maak. 

14.10 Geen leerders word voor 07:00 sonder toesig op of by die skoolterrein 

toegelaat nie, en indien leerders voor hierdie tyd afgelaai word, aanvaar 

die skool geen aanspreeklikheid vir die veiligheid en sekuriteit van sulke 

leerders nie. 

15. BUITEMUURSE AKTIWITEITE 

15.1 Vir buitemuurse aktiwiteite of uitstappies deur die skool aangebied, ongeag 

of die afrigter / aanbieder in diens van die skool is of nie, en ongeag of die 
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aktiwiteit op die skoolterrein plaasvind of nie, word die skool geag 

toesighouer oor die leerders te wees. 

15.2 Die terme waarvolgens private buitemuurse aktiwiteite aangebied word, 

word tussen ouers en die buiteparty ooreengekom. 

15.3 Ondanks die bepalings van die ooreenkoms genoem in paragraaf 15.2 

word die skool nie geag toesighouer te wees oor leerders terwyl hulle 

deelneem aan private buitemuurse aktiwiteite nie, en sal daar van die 

aanbieders van die aktiwiteite en die ouers van die betrokke leerders 

verwag word om die skool te vrywaar teen enige eise hoegenaamd teen 

die skool wat mag voortspruit uit die betrokke leerders se deelname aan 

die private buitemuurse aktiwiteite. 

15.4 Leerders mag nie sonder skriftelike toestemming van ouers vir buitemuurse 

aktiwiteite en uitstappies deur die skool aangebied of vir private 

buitemuurse aktiwiteite gedurende skooltyd van die skoolterrein verwyder 

word nie. 

15.5 Die skool onderneem dat die motorvoertuie wat deur die skool besit of 

bedryf word, diensbaar is en onderhou word. 
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16. VERLOF OM DIE SKOOL VOOR DIE EINDE VAN DIE SKOOLDAG TE 

VERLAAT 

16.1 Indien ŉ leerder die skool vroeër moet verlaat, moet die ouer / voog van die 

leerder ŉ brief stuur waarin verlof versoek word. Hierdie skrywe moet die 

redes, datum en wie hulle kom haal aandui waarvoor verlof versoek word. 

Die leerder moet die skrywe aan sy / haar voogonderwyser toon, wat die 

versoek dan vir goedkeuring aan die graadhoof sal voorlê. 

16.2 Die administratiewe kantoor hou ŉ rekord van alle leerders wat die 

skoolterrein vroeër verlaat. Hierdie rekord bevat die volgende inligting: 

16.2.1 Die naam van die leerder; 

16.2.2 Die graad van die leerder; 

16.2.3 Die naam van die persoon wat die leerder kom haal; 

16.2.4 Die tyd, datum en rede vir die vroeë vertrek. 

16.3 Die leerder se ouer / voog sal die leerder persoonlik kom afhaal by die skool 

en alvorens die leerder die skoolgrond mag verlaat, sal die ouer / voog ‘n 

registerinskrywing onderteken. 

16.4 Indien iemand anders as die leerder se ouer / voog die leerder kom afhaal, 

moet die persoon bewys lewer dat hy / sy deur die ouer / voog daartoe 

gemagtig is. Die skool moet verseker dat die gemagtigde persoon aan die 

leerder bekend is en moet die ouer bel indien daar enige twyfel oor die 

identiteit van die betrokke persoon bestaan. 

16.5 Die skool sal ouers vroegtydig in kennis stel indien die skool op enige 

gegewe skooldag vroeër sluit. 
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17. VEILIGHEID VAN LEERDERS SE EIENDOM 

Die veilige bewaring van leerders se eiendom is leerders se verantwoordelikheid. 

Leerders word versoek om nie hulle tasse en ander waardevolle artikels sonder 

toesig te laat rondlê nie. 

18. LABORATORIA EN TEGNOLOGIE KLASKAMERS 

18.1 Onderwysers in Natuurwetenskappe en Tegnologie moet toesien dat alle 

apparate en / of middels wat vir opvoedkundige doeleindes aangewend 

word en ŉ gevaar vir leerders kan inhou indien dit sonder toesig gebruik 

word, veilig bewaar word wanneer dit nie gebruik word nie. 

18.2 Leerders mag nie ŉ laboratorium of klaskamer wat vir Tegnologie gebruik 

word, sonder ŉ personeellid se toesig binnegaan nie. 

18.3 Die departementshoof van die onderskeie vakgebiede moet toesien dat 

alle apparaat en gereedskap gereeld nagegaan en, indien nodig, vervang 

of herstel word. 

19. MEDISYNE 

19.1 Ouers word versoek om die skool skriftelik in kennis te stel van enige 

mediese toestand waaraan ŉ leerder dalk ly.  Ouers word ook versoek om 

die nuutste mediese inligting met die skool te deel ten opsigte van die tipe 

medikasie, dosering en die tye wanneer dit toegedien word.   

19.2 Die skool moet alle bewyse van die gebruik van medikasie of korrespon-

densie tussen ouer/skool rakende medikasie vertroulik hanteer en dit in 

die leerderprofiel vir veiligheid bewaar. Daar sal nie teenoor ‘n leerder 

gediskrimeer word wat medikasie gebruik nie. 
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19.3 Indien ŉ leerder ŉ doktersvoorskrif by hom / haar moet hê, moet die ouers    

die leerder sowel as die toesighoudende onderwyser van gewaarmerkte 

afskrifte van die voorskrif voorsien. 

19.4 Indien ŉ leerder medisyne neem en dit in die loop van ŉ skoolaktiwiteit sal 

nodig kry, moet die ouer / voog toesien dat die leerder vir die duur van die 

skoolaktiwiteit voldoende hoeveelhede van die medisyne by hom / haar 

het.   

19.5 Indien ouers wil hê dat die skool sekere medisyne (voorskrif of 

selfmedikasie) aan hulle kind moet toedien, moet die nodige 

toestemmingsbrief onderteken word (bylae G).  Die leerder moet ook 

bewus wees dat die skool die medikasie sal toedien en wie die persoon is 

wie die medikasie sal toedien. 

Indien die leerder aan ‘n chroniese siekte ly, moet die ouer/voog die 

volgende verantwoordelikhede aanvaar: 

(a) stel die skool in kennis 

(b) voorsien die medikasie in die oorspronklike houer wat deur die 

bepaalde apteek uitgereik is 

(c) maak seker van die medisyne se vervaldatum 

(d) stel die skool skriftelik in kennis wanneer die dosering aangepas is 

(e) wanneer medikasie nie meer benodig word nie, moet die skool in 

kennis gestel word 

(d) waar moontlik, toediening van medikasie moet tuis geskied 

(e) medikasie mag nie by die leerder gehou word nie 

19.6 Ouers sal volledig oor enige reis na of deur ŉ hoë risiko-siektegebied vir 

die doeleinde van ŉ skoolaktiwiteit ingelig word. 
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19.7 Indien leerders gedurende ŉ skoolaktiwiteit beseer of siek word en mediese 

behandeling benodig, moet die toesighoudende onderwyser: 

19.7.1 alle nodige stappe doen om met die betrokke ouers te skakel om 

toestemming vir sodanige mediese behandeling te verkry; 

19.7.2 indien hy / sy nie die ouers kan bereik nie, bepaal of toestemming ten 

opsigte van sodanige mediese behandeling verleen moet word of nie. 

19.8 Alle personeel moet hulle van die standaardvoorsorgmaatreëls vir die 

hantering van bloed of liggaamsvloeistowwe vergewis. 

20 GESONDHEID 

20.3 By aansoek om toelating moet die ouer bewys lewer dat die leerder teen 

polio, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitis B ingeënt is. 

20.4 Gesondheidsassesserings sal ooreenkomstig die Departement van 

Gesondheid se Skoolgesondheidsbeleid op alle graad R-leerders van die 

skool uitgevoer word sowel as alle nuwe graad 1-leerders wat nié in graad 

R geassesseer is nie.  

20.5 Die volgende assesserings sal gedoen word: 

20.5.1 Gehoortoets; 

20.5.2 Oogtoets; 

20.5.3 Spraaktoets; 

20.5.4 Fisiese ondersoek vir ernstige motoriese probleme; 

20.5.5 Mondgesondheidstoets; 
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20.5.6 Antropometriese toets; 

20.5.7 Bykomende toetse wat versoek kan word; 

20.5.8 Uitwys van, en reaksie op, opsetlike beserings en kindermishandeling; 

en 

20.5.9 Geestesgesondheidstoets 

20.6 Die volgende prosedures dien as riglyne in die koördinering van toepaslike 

reaksies om aangemelde gevalle van bevestigde (volgens 

laboratoriumtoetse) en / of vermoedelike gevalle van aansteeklike 

(oordraagbare) siektes soos meningitis, influensa A H1N1 (varkgriep), 

masels, tuberkulose, cholera en voedselvergiftiging onder personeel, 

opvoeders en leerders te bestuur: 

20.6.1 Inligting en opvoedings- en kommunikasiemateriaal oor die oorsake, 

simptome en voorkomingsmaatreëls met betrekking tot aansteeklike 

siektes moet onder die personeel, leerders en ouers versprei word. Dit 

kan in die vorm van pamflette, plakkate, aanbiedings en seminare 

geskied. 

20.6.2 Voortdurende voorligting oor basiese higiëne moet plaasvind, soos om 

met die hand voor die mond te nies/hoes, om hande gereeld te was, 

om noue aanraking met siek persone te vermy, ensovoorts. 

20.6.3 Siek leerders en personeel word versoek om tuis te bly totdat hulle 

gesond is. Indien hulle enige kommerwekkende simptome soos 

asemnood, erge lighoofdigheid of bleekheid ontwikkel, moet hulle 

onmiddellik ŉ dokter raadpleeg. 
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20.6.4 Gesondheidsamptenare moet genooi word om leerders, ouers en 

personeel toe te spreek indien ernstige siektes of epidemies uitbreek. 

Dít moet gedoen word om die gemeenskap se vrese en wanopvattings 

te besweer en advies oor voorkomingsmaatreëls te bied. 

20.7 Die aanmelding van bevestigde of vermoedelike gevalle: 

20.7.1 Ouers moet die skoolhoof inlig oor enige chroniese mediese toestand 

waaraan hulle kinders ly en wat die kinders se risiko kan verhoog indien 

hulle ŉ aansteeklike siekte sou opdoen. 

20.7.2 Ouers moet enige aansteeklike siekte waarmee hulle kind 

gediagnoseer word by die skoolhoof aanmeld. 

20.7.3 Enige klagte van ŉ leerder dat hy/sy siek voel, moet as ernstig beskou 

word. 

20.7.4 Leerders wat by die skool siek word of enige simptome van ŉ 

aansteeklike siekte begin toon, moet in ŉ siekeboeg (in afsondering, 

indien nodig) bly totdat hulle ouers hulle by die skool kom haal. 

20.7.5 Ouers word versoek om siek kinders by die huis te hou totdat hulle 

gesond is. 

20.7.6 Die skoolhoof moet enige bevestigde of vermoedelike gevalle van 

aansteeklike siektes by die distrikskantoor aanmeld. 

20.7.7 Inligting oor die leerder, die toestand, datum van diagnose, 

gesondheidsinstansie en ander tersaaklike data moet opgeteken en 

veilig bewaar word. 
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20.7.8 Vertroulike mediese inligting sal te alle tye as sodanig hanteer word, en 

geen leerder sal gestigmatiseer word nie. 

20.7.9 Die skoolhoof moet abnormale afwesigheid of enige teken van 

verhoogde simptome van aansteeklike siektes onder personeel en 

leerders moniteer. 

20.8 Die skoolhoof kan ná oorlegpleging met die tersaaklike provinsiale en/of 

distriksbeamptes ŉ kennisgewing uitreik wat ouers oor die uitbreek van ŉ 

siekte by die skool Inlig sowel as die stappe wat reeds gedoen is om 

verdere verspreiding te voorkom. 

20.9 In sekere gevalle kan die toediening van voorkomende medisyne aan 

persone wat in noue aanraking met besmette persone was, gelas word. In 

sulke gevalle kan ouers versoek word om toestemming/vrywaring vir die 

toediening van die medisyne deur ŉ gekwalifiseerde gesondheidspraktisyn 

te verleen. Indien die ouers nié bereik kan word nie, sal die skoolhoof in 

locus parentis optree. 

20.10 ŉ Afskrif van die Nasionale Instituut vir Aansteeklike Siektes se 

aanbevelings oor die beheer van algemene aansteeklike siektes in 

opvoedkundige omgewings (“Recommendations for the Control of 

Common Communicable Diseases in Educational Settings”) (sien 

FEDSAS se webwerf onder “Dokumente – Wetgewing – Regulasies”) is by 

die mediese beampte van die skool verkrygbaar, en personeel, leerders en 

ouers word versoek om hulle van die inhoud daarvan te vergewis. 
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20.11 Ouers moet jaarliks hul mediese inligting op die skool se webtuiste 

hersien om te verseker dat die skool oor die nodige inligting beskik. 

21 IMPLEMENTERING VAN DIE BELEID 

21.3 Die skoolhoof is verantwoordelik vir die implementering en toepassing van 

hierdie beleid. 

21.4 Die Beheerraad het ‘n portefeulje vir Veiligheid en Sekuriteit wat onder 

leiding van ‘n spesifieke lid van die Beheerliggaam sal staan. Genoemde 

beheerraadslid moet by vergaderings aan die beheerraad terugvoering gee 

oor die nakoming en implementering van die beleid. 

22 NIE-NAKOMING / VERONTAGSAMING VAN DIE BELEID 

 Enige persoon wat hierdie beleid oortree, kan van die skoolterrein verwyder word. 

Hersien: September 2016 

Hersien: Februarie 2018 

Hersien: Mei 2019 

 

________________   _________________  _________________ 

M. Scholtz    J.H. Oosthuizen  L.J. le Roux 
 

________________   _________________  _________________ 

K. Snijders    I. Venter   C. Loubser 
 
______________   _______________  _______________ 
M. Brink    L. de Jager   M. Thomson 
 
______________ 
Datum 
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23 BYLAE: 

23.3 BYLAE A 

VEILIGHEIDSKOMITEE 

Skoolveiligheidsbeampte  - Leon Hanekom (082 956 1561) 

Skoolbestuurder      - Johan Oosthuizen (083 303 8518) 

Onderrigpersoneel  - Michelle Kellerman ( 

-           André Lourens (082 660 9706) 

Nie-onderrigpersoneel  - Hannes Muller (082 414 4647) 

-           Patrick Chadzuka ( 083 308 2215) 

Beheerliggaamverteenwoordiger - L.J. le Roux (083 261 9050) 

-           Merwe Scholtz (082 783 8795) 

Polisiebeampte      - Kaptein Isics (082 778 6616) 

Buurtwag      - Mike Reeler (082 411 7778 / 082 217 1386) 

   - Kees Snijders (082 386 3999) 

23.4 BYLAE B 

 

ONTRUIMINGSPROSEDURE/ -PLAN EN –ROETES ASOOK LIGGING VAN 

BRANDBLUSSERS 

Bevel en beheer:  Skoolhoof  en/of   
Noodbeampte:  Me. Razelle Hanekom 
VERSAMELPUNT:  GRASPERK BY TENNISBANE/NUWE KERKSTRAAT 
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 Leerders stel op vanaf graad 1 tot 7.  Almal kyk weg van die skool en almal sit. 

 Onderwysers kontroleer hulle eie klas in alfabetiese volgorde.  Die regis-
teronderwyser moet ‘n klaslys hê. 

 Indien daar ‘n leerder(s) vermis word, rapporteer onmiddellik aan die skoolhoof 
en/of veiligheidsbeampte. 

 In geval van ‘n brand – leerders los alles net so en vertrek na versamelpunt. 

 In geval van ‘n bomdreigement – leerders los alles net so en vertrek na versamel-
punt. 

 In albei gevalle (bom of brand), kortste roete na versamelpunt – som situasie op – 
alles gaan oor reaksietyd. 

 U is verantwoordelik vir die klas wat op daardie stadium by u is.  Vergesel klas na 
versamelpunt en gee daar oor aan spesifieke onderwyser. 

 
ALGEMEEN: 

 Bly te alle tye kalm 

 Deure mag nie gesluit word nie. 

 Sorg dat leerders alfabeties by versamelpunt is. 

 Alarm:  Bom:  2 kort luie met tussenposes 

 Alarm: Brand:  3 kort luie met tussenposes 

 Maak seker dat leerders die alarmseine ken en verstaan.  Hulle moet weet wat van 
hulle verwag word tydens ontruiming. 
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 Die reaksie eenhede soos die SAPD sal gekontak word om die situasie te hanteer. 
 

 

23.5 BYLAE C 

KONTAKBESONDERHEDE VAN NOODDIENSTE 

NOODNOMMERS – LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK 

APTEEK Blooms 021-423 4941 

   

DR Adelaide Andrade 021-465 3706 

 Dina de Bruyn 021-422 1506 

 Woermann 021-423 2425 

   

   

NOODDIENSTE   

Community Medics Assist & Assess 087 230 0404 

Metro Ambulance Service Provincial Hosp 021-948 9908 

ER 24 (Privaat Nooddiens) Ambulans: Med Aid/Pvt 
Hosp 

084 124 

Cape Town MEDI-CLINIC 24 UUR NOODEENHEID 021-464 5500 

Ambulans (Nasionaal)  10177 

Netcare (Privaat Nooddiens)  082 911 

   

   

METRO POLISIE EN VER-
KEERSDIENSTE 

STAD KAAPSTAD 086 0765 423 

SAP (Nasionaal)  10111 

Sersant Gerieda Knight   072 560 2563 

Ops-kamer 
 

In radioverbinding met 
polisievoertuie vir onmid-
delike reaksie en bystand  

021-467 8006/7 

Radio-kamer 021-467 8001/2 

   

   

PREDIKANT Ds Scott 083 740 6412 
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BRANDWEER Sentrale Brandweerstasie  021-444 8963 

 Roelandstraat  

   

   

STAD KAAPSTAD   

Munisipaliteit  021-400 1111 

  086 0103 089 

Enige noodgeval / noodtoestand  Vanaf landlyn  107 

 Vanaf sellyn 021-480 7700 

   

Vuur en Vloed Noodnommer  Alle ure 080 9114 357 

 disaster@cape-
town.gov.za 

021-597 6000 

   

   

Elektrisiteitsfoute Eskom Voorsieningsarea 086 0037 566 

Elektrisiteitsfoute Stad Kaapstad 086 0103 089 

 SMS 31220 

Water en Sanitasie Stad Kaapstad 086 0103 089 

 SMS 31373 

 

23.6 BYLAE D 

NOODGEVALLE REKORD (VORM BY SEKRETARESSE) 

*Uitteken van leerders 

*Insidente/beserings en behandeling (medikasie en nie-medikasie) daarvan 

aantekenblad 

*Kommunikasie met / aan ouers word ook op die vorm aangedui 
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23.7 BYLAE E 

TOESTEMMINGSBRIEF OM MEDISYNE TOE TE DIEN 

Hierdie vorm moet deur die ouer/voog voltooi word: 

Hiermee gee ek, _______________________________ , ouer van  

__________________________  (kind se naam) toestemming aan die skool en  

spesifiek vir _____________________________ (die onderwyser/beampte) dat die  

nodige medikasie ___________________________ (naam van medisyne) aan my 

kind toegedien word.  

Rede vir die gebruik van die spesifieke medikasie: 

__________________________________________________________________ 

Tyd van dag wat medikasie toegedien moet word: _______________________ 

Tydperk wat medikasie toegedien mag word: _____________________________ 

Dokter se naam en kontakbesonderhede wat die medikasie voorgeskryf het: 

__________________________________________________________________ 

_________________________  _________________________ 

Ouer se handtekening    Datum 

_________________________ 

Ouer se selfoonnommer 

 


