
 

 

 
Beste ouer(s)/voog(de)                 24 Maart 2020 
 
Ons president het gisteraand aangekondig dat ons vir drie weke ingeperk gaan wees. Wat beteken dit 
vir Laerskool Jan van Riebeeck? Ons wil julle gerusstel dat die meeste maatreëls vir afstandonderrig 
reeds in plek is. Ons gaan alles in ons vermoë doen om te verseker dat ons kinders steeds die nodige 
onderrig en stimulering ontvang.  
 
Dit is vir ons almal ‘n onbekende tyd, maar ook ‘n tyd om saam te werk en te groei as gemeenskap. 
Ons gaan almal se samewerking benodig. 
 
Kortliks: 
Ons gaan afstandonderrig vir alle leerders via die Google Classroom platform aanbied. Dit is basiese 
sagteware wat ouers maklik kan gebruik vanaf meeste digitale toerusting - hetsy ‘n foon, rekenaar of 
een van die skool se eie Chromebooks. Jy het wel internet-toegang nodig. 
 
Hier is die tydlyn vir die volgende ruk: 
18 - 30 Maart: Die leerders verdien ‘n ruskans en moet vakansie hou. 
31 Maart - 3 April: Alle leerders het reeds werk en verryking vir hierdie tydperk ontvang. Die 
onderwysers sal beskikbaar wees op Google Classroom (09:00-12:00) vir enige vrae of verdere 
verduidelikings. Ons onderwysers gaan die tydperk tot 3 April gebruik om die aanlyn-kurrikulum voor te 
berei en te modereer, sodat ons ‘n deurdagte en gekoördineerde kurrikulum en benadering het 
wanneer ons wegspring. Ons gaan ook gedurende hierdie tyd seker maak dat alle leerders toegang tot 
Google Classroom het en reg is om die oggend van 6 April weg te spring. 
 
Vanaf 6 April tot die skool weer begin: Afstandonderrig sal plaasvind deur die Google Classroom 
platform. Die skooldag en kurrikulum sal so normaal moontlik voortgaan. Volledige instruksies rondom 
die gebruik van die platform sal teen Vrydag uitgestuur word.  
 
BAIE BELANGRIK: Die skool gaan eerskomende Donderdag, 26 Maart, van 08:00 tot 12:00 oop wees 
vir die afhaal van handboeke (indien dit by die skool is) en Chromebooks (toestel wat die kinders by die 
skool gebruik). Dit is slegs vir kinders wat nie ‘n geskikte selfoon/skootrekenaar/tablet tot hul beskikking 
het nie. Slegs die voorste ingang (Kloofstraat) sal oop wees. Los asb. jou kinders tuis en reinig jou 
hande voordat jy die skoolgebou binnekom - daar sal handreiniger by die ingang beskikbaar wees. 
Gr.1-3:  Benita Smit (Gr.3) se klas 
Gr.4-7: Lucia de Jager (Gr.6) se klas 
Chromebooks: Marili Thomson se kantoor (langs mnr. Oosthuizen se kantoor). Ouers/voogde gaan 
moet teken vir die Chromebooks en verantwoordelikheid daarvoor moet aanvaar. Internettoegang is die 
ouer se verantwoordelikheid. Kontak vir Marili Thomson (marili@jvrprim.co.za) indien jy enige bystand 
benodig. Ons sal beslis ‘n plan maak om te help waar ons kan. 



 

 
Hierdie skrywe word Vrydag opgevolg met meer besonderhede rondom die afstandonderrigstelsel en 
sal presiese verwagtinge van leerders en ouers/voogde uiteensit. Weet ook asseblief dat bywoning 
vanaf 6 April aan die afstandbeheerde onderrig verpligtend is vir al ons leerders, anders gaan daar 
leerders wees wat agter raak.  
As ouers sal julle ons moet bystaan en verseker dat julle kinders gereed en toegewyd is vir die dag se 
werk. Daar sal ook opdragte en toetse wees wat aanlyn voltooi moet word wat nagesien sal word. 
 
Beste wense vir hierdie uitdagende tyd, 
BESTUURSPAN: LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK  


