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Die gevoel van ’n plattelandse skool in die middel van ’n bedrywige wêreldstad – 
aan die voet van die ikoniese Tafelberg. Dis Laerskool Jan van Riebeeck – 

al vir 100 jaar die plek waar Afrikaanse kinders hulself kan uitleef. Hier word 
diversiteit gevier en elkeen se uniekheid en kindwees omarm.

Ons onderwysers, ouers en leerders – oftewel Jannies – is trots op ons gemeenskap. 
Ons skool en land se mense lê ons na aan die hart. Ons mik om elke dag ons waardes 

in ons gemeenskap uit te leef: Respek, eerlikheid, verantwoordelikheid en omgee.

Ons leuse, “Wees Uself”, is ons padwyser – ook vir die volgende 100 jaar. Só kan ons Jannies, 
Kapenaars en Suid-Afrikaners wees wat ’n positiewe bydrae in die land en ons wêreld bly maak.



BAIE WELKOM BY 
LAERSKOOL JAN 
VAN RIEBEECK

Die skool se amptelike 
stigtingsdatum dateer 
terug na 31 Januarie
1921. Alhoewel daar 
skole in die land is wat 
ouer is as Laerskool Jan 
van Riebeeck, is ons die 

oudste Afrikaansmedium-skool in die Wes-Kaap 
en die vierde oudste Afrikaansmedium-skool in 
Suid-Afrika. Ons is dus vanjaar 100 jaar oud.

Laerskool Jan van Riebeeck is ’n ware 
gemeenskapskool. Ongeveer 60% van ons 
leerders bly binne ’n radius van 10km van die 
skool, insluitend kinders van die Suid-Afrikaanse 
Kinderhuis, die oudste kinderhuis in Suid-Afrika. 
Ons het ook heelwat leerders vanaf Table View, 
Blouberg, Houtbaai, Pinelands en ander dele 
van die suidelike voorstede.

Ons het 30 klasse vanaf Gr. 00 – 7 en die 
gemiddelde aantal leerders per klas is ongeveer 
22. Bo en behalwe die klasonderwysers het 
ons verskeie addisionele personeellede soos 
bv. vir robotika-, kodering- en kunsonderrig, 
die biblioteek en remediërende onderwys 
asook isiXhosa- en dramaonderrig. Ons is in 
die gelukkige posisie om drie personeellede 

in die musiekdepartement te hê, asook spesialiste 
in arbeidsterapie, spel- en spraakterapie en 
’n opvoedkundige sielkundige.

Die skool se leuse is: “Wees Uself” en ons bied 
daardie geleentheid vir elke leerder. Ons is verbind 
om ’n veilige en gelukkige omgewing vir ons 
leerders te skep wat bevorderlik is vir leer. Ons 
ouers is baie betrokke en ons probeer om elke
kwartaal minstens een funksie aan te bied waarby
ons alle leerders en ouers betrek. Alhoewel ons 
’n Afrikaansmedium-skool is, trek ons heelwat 
leerders uit tweetalige of Engelssprekende ouer-
huise. Leerders wat in Gr. 8 na Engelsmedium-
skole toe gaan, vaar baie goed en het geen 
agterstand nie. Vanaf Gr. 5 bied ons ook “English 
Home Language” as keusevak vir leerders aan.

Ons leerders presteer uitstekend op akademiese 
sowel as buitemuurse gebied en vergelyk goed
met hul portuurgroep in vooraanstaande skole 
wat drie keer ons leerdertal het. Verder poog 
ons om ons leerders met 21ste eeu vaardighede 
(kritiese denke, probleemoplossing, en 
samewerking) toe te rus en hul te bemagtig 
vir ’n immer veranderde wêreld. Laerskool 
Jan van Riebeeck is verbind om ’n gesonde, 
gebalanseerde benadering tot akademie, sport-
en kultuuraktiwiteite te handhaaf waar elke 
leerder hom/haarself kan wees.

- NAAS BEETS, SKOOLHOOF

VOORWOORD DEUR DIE SKOOLHOOF





ONS IS BAIE TROTS OP ONS SKOOL, 
VERAL OMDAT ONS KINDERS ONTSPANNE 
EN GELUKKIG IS TERWYL HULLE ’N
WÊRELDKLAS OPVOEDING ONTVANG.

Hoe handhaaf ons skool hierdie balans?

1. Ons onderwysers en ouers lewe die skool se 
leuse, “Wees Uself”, met passie uit. Kinders 
word toegelaat om kinders te wees, hulle 
uniekheid word gerespekteer en die diverse 
groep leerders en ouers kleur ons skool in.  
Ons probeer hulle nie konformeer nie.

2. Ons handhaaf klein klasse waar persoonlike 
onderrig op die kind fokus en ruimte skep 
vir individualiteit. Moenie verbaas wees as 
ons skoolhoof op atletiekdag elkeen van die 
nagenoeg 500 kinders op die naam ken nie!

3. Ons het ’n sterk akademiese inslag wat die 
kinders reeds vanaf grondslagfase voorberei 
en die selfvertroue gee om moeiliker take  
met gemak aan te pak.

4. Ons ouers is ’n belangrike ondersteunings-
netwerk vir die skool. Of dit nou fonds-
insameling, sosiale funksies of doodgewoon 
hand bysit is. Dit gee die skool karakter en  
vir die kinders sosiale sekuriteit.

5. Ons fokus op moedertaalonderrig, maar met  
’n sterk Engelse departement word ons kinders 
werklik tweetalig groot.

Alhoewel Laerskool Jan van Riebeeck 
’n openbare skool is, word 65 van die 81 
personeellede deur die beheerraad aangestel en 
betaal en ons is bykans uitsluitlik van skoolfonds 
afhanklik vir ons begroting. Ons balanseer dit met 
langer termyn belegging in ons infrastruktuur en 
kurrikulum wat befonds word deur ons jaarlikse 
veiling.

Dankie dat julle as ouers ons skool gekies het 
vir julle kinders. Ons sal saam met julle en die 
personeel werk om hulle voor te berei vir ’n lewe 
vol geleenthede terwyl ons hulle so lank moontlik 
toelaat om kinders te bly.

– MERWE SCHOLTZ, VOORSITTER

VOORWOORD DEUR DIE BEHEERRAAD



ONS WAARDES

ONS WAARDES

Ons is ’n waardegedrewe skool. Die drie  
pilare wat belangrik vir die samestelling  
van die finale waardes is, was almal betrokke 
by die besluitnemingsproses nl. onderwysers, 
ouers en leerders. Laerskool Jan van  
Riebeeck streef die volgende waardes na:

RESPEK; 
EERLIKHEID; 
VERANTWOORDELIKHEID 
EN OMGEE.

Die vier waardes word ingesluit en 
ondersteun deur ons gedragskode en –reëls.

Ons definieer elkeen op die volgende:
  ... myself
  ... my familie/medemens
  ... my skool
  ... gemeenskap
  ... omgewing
  ... land/wêreld

Hierdie waardes staan onder die sambreel van 
WEES JOUSELF. Ons erken en vier mekaar se 
uniekheid binne die raamwerk van die waardes 
wat uitgeleef word. 

GRONDBEGINSELS VAN ONS SKOOL

i.   die gebruik van Afrikaans as voertaal 
in ’n enkelmedium openbare skool; 

ii.  die handhawing van akademiese 
uitnemendheid in ’n milieu waar klem 
geplaas word op die totale ontwikkeling 
en breë opvoeding van die kind;

iii. die bestuur van die skool op ’n grondslag 
wat versoenbaar is met Christelike 
waardes, maar sonder dat die etos
van die skool uitsluitlik op een geloof
of denkwyse (ter uitsluiting van enige  
ander geloof of denkwyse) gegrond word,
en waar geloofskwessies deurgaans 
sensitief hanteer word;

iv. die bedryf van ’n inklusiewe en diverse 
gemeenskapskool met akkommodering van 
alle leerders en personeel wat hulle met 
bogenoemde kernwaardes vereenselwig.
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MISSIE / VISIE

Dit is ons doel om ons leerders se totale 
potensiaal as mense te herken, te ontgin 
en te ontwikkel. Ons fokus daarop om 
waardes en norme soos wedersydse respek 
en verdraagsaamheid te bevorder en poog 
om leerders deur kwaliteitsonderrig in 
’n georganiseerde milieu te begelei op 
hul pad van ontwikkeling tot afgeronde, 
verantwoordelike en selfstandige persone. 
Deur moedertaalonderrig in Afrikaans, streef 
ons daarna om ons leerders geestesweerbaar 
te maak en om hulle vaardighede en talente 
gebalanseerd te ontwikkel vir die eise van 
ons tyd. 

MET BOGENOEMDE AS DOELSTELLING
POOG ONS OM: 

•  seker te maak dat elke leerder hom/
haarself kan wees;

•  seker te maak dat die leerder die beste 
ondersteuning kry om hom/haar maksimaal 
voor te berei vir die volwasse lewe;

•  elke leerder die geleentheid te bied vir 
die optimale verwesenliking van sy/haar  
vermoëns en talente op al die terreine 
waarop die skool hom begeef;

•  elke leerder sekuriteit en geborgenheid 
te bied in die skoolgemeenskap en om
die leerder te beskerm; 

•  die leerders die beginsels van wedersydse 
respek en meegevoel te leer sodat hulle na 
mekaar se belange omsien in ’n gees van 
samewerking en ondersteuning; 

•  as skool en ouers in vennootskap saam te 
werk ten einde die beste aan elke leerder 
te bied.

Dit is verder ons missie om die grootste 
mate van geluk vir almal wat by die Laerskool 
Jan van Riebeeck betrokke is: leerders, 
onderwysers en ouers, te bied. 

Ons beskik oor gehalte opvoeders en 
voldoende geriewe om leerders te lei in 
die ontwikkeling van hulle volle potensiaal. 

Ons poog om vir ons leerders kwaliteits-
onderrig te bied binne ’n veilige milieu in 
vennootskap met die ouers, wat ’n integrale 
deel van die opvoedingspan vorm en om 
sodoende ons leerders te begelei om hul volle 
potensiaal te bereik en verantwoordelikheid te 
aanvaar vir hulle talente, regte en voorregte.



SKOOLLIED

Waar Suidoos se spierwit pluime oor ou 
Tafelberg afval,

en teen Vlaeberg se hange die kanonskoot 
twaalfuur knal,

waar die see se blinkblou branders teen die 
Tafelbaai aanspoel,

staan ons skool, die Jan van Riebeeck, 
met ’n groot en edel doel.

Vas en stewig soos die berge is ons 
moedertaal geplant,

liefde daarvoor sal ons uitdra oor ons hele 
vaderland.

In ons werk en in ons lewe streef ons al wat 
goed is na,

want ons skool sal van ons altyd net die 
allerbeste vra.

WOORDE: ALBA BOUWER
MUSIEK: H PIETER VAN DER WESTHUIZEN

VOLKSLIED

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa la matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika... South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

SKOOLLIED EN VOLKSLIED
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NAAM FUNKSIE KONTAKBESONDERHEDE
EXCO-LEDE 2021

Naas Beets Skoolhoof skoolhoof@jvrprim.co.za
Marinda Brink Ondervoorsitter, Akademie, Kultuur, Dissipline marinda@jvrprim.co.za
Lucia de Jager Sekretaresse, Intersenfase Akademie lucia@jvrprim.co.za
Benita Smit Grondslagfase Akademie, Nasorg benita@jvrprim.co.za
Mariëtte Herholdt Huppelland, Gr. 00 en 0 Akademie huppellandhod@jvrprim.co.za
Christoff Bothma Finansies, Snoepie christoff@jvrprim.co.za
Jodene Le Clus-Naylor Menslike Hulpbronne, Diversiteit, Administrasie admin@jvrprim.co.za
Leon Hanekom Fasiliteite, Veiligheid, IT, Sport leon@jvrprim.co.za

BEHEERRAAD
Merwe Scholtz Voorsitter mscholtz@genfin.co.za
Izelle Venter Ondervoorsitter, Bemarking iventer@media24.co.za
Vakant Tesourier, Sport
Esri Marais Regsadvies esrimarais@gmail.com
Vakant Fasiliteite
Naas Beets Skoolhoof skoolhoof@jvrprim.co.za
Lucia de Jager Personeel-verteenwoordiger lucia@jvrprim.co.za
Jodene Le Clus-Naylor Nie-onderrig Personeel admin@jvrprim.co.za
Marinda Brink Sekretaresse, Akademie, Beleide, Kultuur marinda@jvrprim.co.za

NIE-AKADEMIESE
Christoff Bothma Finansies christoff@jvrprim.co.za
Jodene le Clus-Naylor Administratief, Menslike Hulpbronne admin@jvrprim.co.za
Adri Marais Algemene Administrasie, Skoolhoof se Sekretaresse ontvangs@jvrprim.co.za
Hannes Muller Terreinbestuurder hannes@jvrprim.co.za
Razelle Hanekom Sportbestuurder sport@jvrprim.co.za

ADDISIONELE DIENSTE
Estelle Slabber Musiek 021 423 4209
Marike Badenhorst Opvoedkundige Sielkundige badenhorstmarike@gmail.com
Tanya Jordaan Spraakterapeut tanyajordaan@vodamail.co.za
Tina Fourie Spelterapeut tfourie5@gmail.com
Annet Wilke Arbeidsterapeut annetjvrprim@hotmail.com

NASORG
Madri Greyling Hoof van Nasorg nasorg@jvrprim.co.za

LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK PERSONEEL
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NAAM FUNKSIE KONTAKBESONDERHEDE
AKADEMIESE PERSONEEL (ONDERWYSERS)

Naas Beets Skoolhoof skoolhoof@jvrprim.co.za
Marinda Brink Adjunkhoof; Tweede in bevel; VH: NWT/NW en SK; Afr. (Gr. 7) marinda@jvrprim.co.za
Liezel Theron Gr. 1 T (GH) liezel@jvrprim.co.za
Michelle Kellerman Gr. 1 K VH: Lewensvaardighede michelle@jvrprim.co.za
Nicola Swanepoel Gr. 1 S nicola@jvrprim.co.za
Heidré Ehlers Gr. 2 E (GH) heidre@jvrprim.co.za
Marlene Jooste Gr. 2 J marlene@jvrprim.co.za
Wanda van Zyl Gr. 2 VZ VH: Wiskunde wanda@jvrprim.co.za
Raché de Goede Gr. 3 DG (GH) VH: Engels rache@jvrprim.co.za
Maricqe Coetzer Gr. 3 C maricqe@jvrprim.co.za
Benita Smit Gr. 3 BS DPH: Grondslagfase; VH: Afrikaans benita@jvrprim.co.za
Ischkè Felix Gr. 4 F (GH) Wisk. en PSW (Gr. 4) ischke@jvrprim.co.za
Nadia Stahmer-Meiring Gr. 4 M Afr. en SW (Gr. 4); VH: Afrikaans nadia@jvrprim.co.za
Marianne Conradie Gr. 4 C; Eng. en NWT (Gr. 4) marianne@jvrprim.co.za
Bibi Janse van Rensburg Gr. 5 JVR (GH) VH: EBW en PSW; PSW en NWT (Gr. 5); EBW (Gr. 7) bibi@jvrprim.co.za
Warren Stoman Gr. 5 S; Wisk. en Aardr. (Gr. 5) warren@jvrprim.co.za
Shahneé Felix Gr. 5 F; Afr. (Gr. 5); NWT (Gr. 6) shahnee@jvrprim.co.za
Lucia de Jager Gr. 6 DJ Afr. en PSW (Gr. 6) lucia@jvrprim.co.za
Mardry Wright Gr. 6 W; VH: SW-Gesk; Eng HT (Gr. 5 – 7); Gesk. (Gr.  5 – 6) mardry@jvrprim.co.za
Andri Baird Gr. 6 B (GH); VH: SW-Aardr.; Wisk. en Aardr. (Gr. 6) andri@jvrprim.co.za
Leon Hanekom VH: Wisk; Wisk (Gr. 7) leon@jvrprim.co.za
Charlene van Rooyen Gr. 7 VR; (GH) VH: Eng; Eng HT (Gr. 5 – 7); LO en Gesk (Gr. 7) charlene@jvrprim.co.za
Izél Storm Gr. 7 S Eng FAL (Gr. 5 – 6); NW en Aardr. (Gr. 7) izel@jvrprim.co.za
Suné Alberts Gr. 7 A; VH: Teg; Eng. FAL (Gr. 5 – 7) Teg. (Gr. 7) Aardr. (Gr. 7) sune@jvrprim.co.za
Rentia van der Merwe SK: Kuns (Gr. 1 – 7) rentia@jvrprim.co.za
Frances Samuel Biblioteek (Gr. R – 3) Kwartaal 1 jvrbiblioteek@jvrprim.co.za
Marietjie de Kock Remediëring en Biblioteek (Gr. 4 – 6) marietjie@jvrprim.co.za
André Lourens VH: Fisiese LO; LO (Gr. 1 – 7) andre@jvrprim.co.za
Jana Nel SK: Dans en Drama (Gr. 1 – 7) jana@jvrprim.co.za
Sharon Mabena isiXhosa (Gr. 1 – 6); Intersenfase assistent (Gr. 4 – 7) sharon@jvrprim.co.za
Suzaan Burger Kodering en Robotika (Gr. 4 – 7) suzaan@jvrprim.co.za
Eloïse McIntyre Grondslagfase assistent eloise@jvrprim.co.za
Anike Goliath Grondslagfase assistent anike@jvrprim.co.za
Claudia Joseph Grondslagfase assistent claudia@jvrprim.co.za
Anja Nauta Kodering en Robotika (Gr. R – 3); Grondslagfase assistent anja@jvrprim.co.za
Helecia Groenewald VH: Kultuur, Musiekonderrig helecia@jvrprim.co.za
Ben Reynecke Musiekonderrig ben@jvrprim.co.za
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ORGANOGRAM: 2021

iii

SKOOLHOOF: N. BEETS

ADJUNKHOOF: M. BRINK

GRONDSLAGFASE INTERSENFASE

DPH: L. DE JAGER

GR 4 F
GR 4 SM
GR 4 C

GR 7 S
GR 7 A
GR 7 VR

GRAAD 4

GR 6 DJ 
GR 6 B 
GR 6 W

GRAAD 6
L. de Jager
A. Baird (GH)
M. Wright 

I. Felix (GH)
N. Stahmer-Meiring
M. Conradie

GRAAD 7
I. Storm
S. Alberts
C. v Rooyen (GH)

GR 5 JVR
GR 5 F
GR 5 S

GRAAD 5
B. Janse v Rensburg (GH)
S. Felix
W. Stoman

FASE-ASSISTENT  S. Mabena

ROBOTIKA EN KODERING  S. Burger

VS: M. SCHOLTZ

BEHEERRAAD

OVS: I. VENTER

NIE-AKADEMIESE

FASILITEITE, SPORT & TEGNOLOGIE

L. Hanekom
OPSIGTERS

SEKURITEIT

SKOONMAKERS

TERREIN

SNOEPIE

P. Chimukuyu
M. Kamanga
S. Molepo
T. Swartboi
P. Mgengo
C. Banda
E. Kaunda
P. Chadzuka
B. Matthews
E. Jacobs

H. Muller (JVR)
G. Ndlovu (HL)

BESTUURDER

Mnr. SteynBUSBESTUURDER

S. BurgerKOMMUNIKASIE

R. HanekomSPORT

FINANSIES

BESTUURDER C. Bothma

ADMINISTRASIE & PERSONEEL

BESTUURDER
ONTVANGS

J. Le Clus-Naylor
A. Marais (JVR)

M. Scholtz
I. Venter
E. Marais

N. Beets
M. Brink

DPH: M. HERHOLDT

GR 00 KLAS-ASSISTENTE   
J. Kiewiet
P. Simeon
Z. Salimani

GR 0 KLAS-ASSISTENTE   
N. Salimani
L. Lewis
P. Manzana

GRAAD 00
Beertjies:
Hasies:
Skapies:

H. Slabbert
M. Fourie (GH)
N. Uys

P. Simeon

M. BellHOOF
ASSISTENTE

NASORG

GRAAD 0
Apies:
Voëltjies:
Visses:

M. Bösenberg
T. Visser
L. Kruger (GH)

J. Kiewiet

AKADEMIE

DPH: B. SMIT

GR 3 DG
GR 3 C
GR 3 S

GRAAD 3
R. de Goede (GH)
M. Coetzer
B. Smit

GRAAD 1
L. Theron (GH)
N. Swanepoel
M. Kellerman

GR 1 T
GR 1 S
GR 1 K

GRAAD 2
GR 2 E
GR 2 J
GR 2 VZ

H. Ehlers (GH)
M. Jooste
W. van Zyl

ROBOTIKA EN KODERING   A. Nauta

GR R KLAS-ASSISTENTE   
Y. Luphondo
L. Julies

GRAAD R
Bytjies:
Pikkewyne: 
Hondjies:

L. Terblanche (GH)
S. Odendaal
L. Janse v Rensburg

S. Oelofse
D. Mfulo

A. Goliath
U. Williams

M. GreylingHOOF
ASSISTENTE

NASORG

KLAS-ASSISTENTE   
A. Goliath
C. Josephus

E. McIntyre
A. Nauta

GR R INTERN C. vd Poll

HUPPELLAND

L. De Jager 
J. Le Clus-Naylor



SKOOLHOOF: N. BEETS

SPORT

SPORTBESTUURDER: R. HANEKOM

KULTUUR

KULTUURHOOF: H. GROENEWALD

DEURLOPENDE SPORT
SKAAK • o/7 – o/8 M. De Kock

• o/9 – o/13 R. de Goede (H)

PRIVAAT BUITEMUURS SPORT
KRIEKET
MULTI
SOKKER
SURF
SWEM
TENNIS
LEWENSREDDING

A. Johnson
Sports Hub
Ballers Sokker Skool
S. Fourie
Swimmable
Daniels Tennis Akademie
Mandy (Clifton Nippers)

JANNIES TALENT
H. Groenewald (H)
B. Reyneke

KOOR (JUNIOR & SENIOR)
H. Groenewald (H)
B. Reyneke

EISTEDDFOD VOORDRAG
H. Groenwald (H)
J. Nel (afrigting)

SUIDOOSTER
S. Burger

EISTEDDFOD MUSIEK
H. Groenewald (H)
B. Reyneke
E. Slabber

EISTEDDFOD KUNS
R. vd Merwe

REDENAARS
A. Baird

MUSIEK
H. Groenewald
B. Reynecke

ISIXHOSA
S. Mabena

KUNS
R. vd Merwe

DRAMA
J. Nel

GEMEENSKAPUITREIKAKSIES/WELWILLENDHEID M. Coetzer & M. de Kock
WOW SPELKOMPETISIE  N. Stahmer-Meiring (H) & R. de Goede
SKOLIERPATROLLIE A. Goliath & C. Josephus 

ANDER

DRAMA 
CANVAS KLUB
MODERNE DANS
FRANSE KLASSE
YOUNG ENGINEERS

PRIVAAT BUITEMUURS
J. Nel
C. Jansen v Rensburg 
B. Schreuder
S. Burger
N. Diedricks

KITAARLESSE
VIOOLLESSE
KLAVIERLESSE
KUNSKLASSE

S. Berry
H. Gravell
E. Slabber
R. vd Merwe
S. Appleby

JVR
HL
DPH
VS/OVS
H
GH
P

Jan van Riebeeck
Huppelland
Departementshoof
Voorsitter/Ondervoorsitter
Hoof
Graadhoof
Privaat

SLEUTEL

 
ATLETIEK   

KRIEKET 
• HL
• o/7         
• o/8
• o/9   
• o/11
• o/13
     
SWEM
• Grondslagfase

• Intersenfase

TENNIS
• HL
• o/7-o/8: 

• o/9:

• o/10-o/13: 

TWEEKAMP

S. Felix
A. Lourens
M. Coetzer
N. Stahmer-Meiring

I. Storm
A. Baird
M. Conradie

L. Hanekom

L. Hanekom
H. Slabbert
S. Alberts
E. McIntyre

SOMERSPORT

W. Van Zyl
M. Jooste

H. Ehlers
Swimmable (P)

B. Janse v Rensburg (H)
R. De Goede

S. Mabena
Swimmable (P)

Sports Hub
N. Swanepoel
M. Kellerman
L. Theron
I. Felix & I. Adams (P)
W. Stoman (H) & A. Johnson (P)

C. Josephus
A. Goliath

Daniels Tennis Akademie

A. Nauta (H)

A. Nauta 
M. Wright
Daniels Tennis Akademie

Daniels Tennis Akademie

Daniels Tennis Akademie

HOKKIE
• o/9 
• o/10
• o/11  
• o/12 
• o/13 

NETBAL 
• HL
• o/7
• o/8
• o/9
• o/10 
• o/11 
• o/12 
• o/13 

RUGBY 
• o/7 
• o/8 
• o/9 
• o/11
• o/13

WINTERSPORT
  

M. Coetzer (H) & A. Goliath
H. Slabbert & M. Wright
M. Conradie & N. Swanepoel
N. Stahmer-Meiring & A. Baird
S. Felix & E. McIntyre

Privaat
L. Theron & B. Smit
H. Ehlers
M. Kellerman & A. De Wet
B. Janse v Rensburg 
L. De Jager & I. Storm
R. Hanekom (H) & S. Alberts
I. Felix

A. Nauta
C. Josephus
L. Hanekom & M. Pickard
W. Stoman & S. Genesis
A. Lourens (H)

iv
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1. LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK

1. LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK

1.1  ONS SKOOL

Die Laerskool Jan van Riebeeck het op 
31 Januarie 1921 in Kaapstad tot stand gekom 
en is die oudste en een van die bekendste 
Afrikaansmedium-laerskole in die Wes-Kaap.
Ons is gelukkig om ’n pragtige sportterrein, 
bekend as die Conradieveld, in Varsityweg, 
Tamboerskloof, te hê. Hierdie perseel 
huisves die Laerskool se klubhuis waar ’n 
verskeidenheid skoolaktiwiteite gehou word. 
Die klubhuis word ook vir private funksies 
verhuur. Huppelland is in 1947 as die pre-
primêre skool van Laerskool Jan van Riebeeck 
gevestig. Huppelland is in 2007 verskuif na 
die huidige skoolgebou langs die Conradieveld 
toe dit die vorige skoolgebou ontgroei het. 
Die pragtige nuwe pre-primêre skool is 
opgerig danksy ’n kombinasie van skenkings 
en ouerdonasies. Huppelland huisves leerders 
vanaf 3 – 6-jarige ouderdom en dien as ’n 
voorskool vir Laerskool Jan van Riebeeck.
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1.2  BEHEERLIGGAAM

Laerskool Jan van Riebeeck word deur 
die amptelik verkose beheerraad van die 
Laerskool Jan van Riebeeck bestuur.

1.3  OUER-ONDERWYSERSVERENIGING (OOV)

Die OOV is ’n organisasie wat probeer om die 
lewe by Jan van Riebeeck vir elke leerder, 
onderwyser en ouer so lekker as moontlik te 
maak. Die OOV is hoofsaaklik verantwoordelik 
vir die reël van sosiale funksies, geesbou 
onder die ouerkorps, en fondsinsameling 
addisioneel tot dié van die beheerraad. 

By Huppelland word daar ook twee 
klasverteenwoordigers per klas verkies 
wat die Huppelland- departementshoof 
en onderwysers bystaan met die reël 
van funksies en ander bedrywighede. 
Verteenwoordigers sal ook met die laerskool 
se OOV saamwerk wanneer gesamentlike 
geleenthede aangebied word. Projekte wat 
deur die OOV gekoördineer word, maak staat 
op die hulp, idees en bydraes van ouers. 
Die klasverteenwoordigers is die skakels 
tussen die skool en die ouers. Vergaderings 
word een keer per kwartaal gehou, afhangende 
van die omvang van die projek wat voorlê, 
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3. SKOOLTYE VIR 2021

maar klasverteenwoordigers kan mekaar 
by die vergaderings afwissel. Huppellanders 
belê vergaderings soos die behoefte is.

Ons verwelkom nuwe lede op die OOV en 
moedig ouers aan wat voorheen gedien het 
om weer by ons aan te sluit. Betrokkenheid 
by die OOV bied jou die geleentheid om deel 
te wees van die beplanning van belangrike 
aspekte van die skool se funksionering, en 
gee jou die kans om waardevolle insette te 
lewer. Ons wil jou graag as deel van ons span 
hê: laat weet asseblief jou klasonderwyser 
as jy by ons wil aansluit.

2. SKOOLKWARTALE

Die skoolkwartale vir 2021 is soos volg:

3. SKOOLTYE VIR 2021

Laerskool Jan van Riebeeck en Huppelland 
se skooltye is:

2

KWARTAAL SKOLE HEROPEN SKOLE SLUIT

1

1 Februarie
vir onderwysers
15 Februarie 
vir leerders

23 April

2  3 Mei 9 Julie

3  26 Julie 1 Oktober

4 11 Oktober
15 Desember  
vir leerders en 
onderwysers

GRAAD DAG TYE

00 – 0 Maandag – Vrydag 08:45 – 12:30

R Maandag – Vrydag 08:00 – 13:00

1 – 2 
Maandag – Donderdag 07:45 – 13:12

Vrydag 07:45 – 13:09

3 
Maandag – Donderdag 07:45 – 13:41

Vrydag 07:45 – 13:34

4 – 7 
Maandag – Donderdag 07:45 – 14:10

Vrydag 07:45 – 14:00

Ons versoek dat leerders nie later as 07:45 
soggens afgelaai word nie aangesien leerders
wat laat is die onderwysers se dagprogram 
ontwrig en sulke leerders dikwels onder 
onnodige druk geplaas word.  

Ons poog om stiptelikheid en organisasie 
in die dagprogram aan te moedig, aangesien 
dit vir ons leerders ’n rustige en ordelike 
atmosfeer skep en hulle goeie gewoontes 
leer wat in die res van hulle skoolloopbaan 
vir hulle van nut sal wees.



4. KOMMUNIKASIE DEUR EN MET 
LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK

Ons wil jou graag op hoogte van sake 
hou. Ons doen dit hoofsaaklik deur 
middel van ons amptelike webtuiste 
www.laerskooljanvanriebeeck.co.za, 
en as volg:

4.1  DIE NUUSBRIEF

Nuusbriewe word weekliks op ’n Vrydag 
op die webtuiste gelaai, per WhatsApp 
uitgestuur en as jy dit ook per e-pos wil 
ontvang, moet jy seker maak dit is so op die 
webtuiste onder myJvR aangedui. Dit is jou 
plig om hierdie inligting op te dateer indien 
nodig. Ouers sonder enige internettoegang 
mag ’n harde kopie van die nuusbrief versoek. 
Daar word ten minste twee Huppelland 
nuusbriewe per kwartaal uitgestuur. Daarin 
verskyn die kalender vir die jaar asook ander 
belangrike datums. Aankondigings wat op 
die skool in geheel betrekking het, word ook 
daarin gedoen.

4.2  WHATSAPP

Die skool maak gebruik van WhatsApp om 
belangrike inligting aan ouers te kommunikeer. 

Ouers wat op ons webtuiste aangedui het dat 
hulle graag hierdie boodskappe wil ontvang, 
word op ‘broadcast’ groepe gevoeg. Daar is 
groepe gestig vir elke aktiwiteit sodat ouers 
nie boodskappe ontvang wat nie op hulle van 
toepassing is nie. 

By Huppelland het elke klas hul eie WhatsApp 
groepe. Daarin word die week se program, alle 
klasreëlings asook inligting m.b.t. Huppelland-
bedrywighede aan ouers oorgedra. Hierdie 
groepe word slegs deur die klasonderwyser 
gebruik om met die ouers te kommunikeer.

Die boodskappe is slegs vir eenrigting gebruik 
en ouers wat boodskappe terugstuur, sal 
nie beantwoord word nie. Aangesien dit 
‘broadcast’ groepe is, kan geen ouer ander 
ouers se selfoonnommers of profielfoto sien 
nie en indien ’n ouer per ongeluk antwoord 
op die boodskap, sal slegs die skool die 
boodskap ontvang, nie ander ouers ook nie. 
Op hierdie manier sal geen ouer gepla word 
met kettingboodskappe of ‘spam’ nie. 

Ons wil ouers wat nie WhatsApp het nie, 
aanmoedig om die toepassing af te laai. 
Die doel van die boodskappe is om dringende 
kommunikasie aan ouers te kommunikeer 
(bv. dat sport gekanselleer is of dat die bus 
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op pad terug skool toe is). Dit word ook 
gebruik om ouers te herinner van belangrike 
sluitingsdatums, ens. 

4.3  E-POS

Indien jy met die skool wil kommunikeer, 
word jy versoek om ’n direkte e-pos aan 
die betrokke klasonderwyser te rig. Jy is 
ook welkom om die sekretaresse of skoolhoof 
te kontak. Jy kan ook met die Huppelland 
departementshoof, sekretaresse of klas-
onderwyser per e-pos kommunikeer.

4.4  KOMMUNIKASIE MET LEERDERS  
        TYDENS SKOOLURE

As gevolg van uitermate hoë telefoonuitgawes 
en administratiewe oorwegings mag die 
sekretaresse ouers slegs skakel in noodgevalle 
(ernstige siekte, beserings of enige ander 
ernstige persoonlike probleme) om ouers in te 
lig rakende die situasie/krisis en om ’n leerder 
te kom oplaai as gevolg van bogenoemde redes.
 
Dit is baie steurend indien onnodige 
telefoonoproepe gemaak word wanneer 
leerders bv. hul sportklere, boeke, take, 
ens. by die huis vergeet het. 

4. KOMMUNIKASIE DEUR EN MET LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK
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5. BESONDERHEDE VAN LAERSKOOL 
JAN VAN RIEBEECK SE KURRIKULUM

Ons glo in ’n goeie balans tussen akademie, 
kultuur, sport en sosiale aktiwiteite. Ons 
moedig leerders aan om hul volle potensiaal 
te bereik deur die geleenthede wat aan hulle 
gebied word aan te gryp. Binne hierdie breë 
raamwerk geniet elke klasonderwyser ’n 
groot mate van vryheid met betrekking tot 
die organisasie van sy/haar klasaanbieding.

Huppelland glo in die beginsel van leer-
deur-spel. Met dit in gedagte word al die 
leeruitkomste aangespreek, naamlik Taal, 
Wiskunde en Lewensoriëntering. 

Die Gr. 00 en Gr. 0 volg die National Early 
Learning Development Standards (NELDS) 
kurrikulum as basis, maar bou daarop 
voort sodat die oorgang na Gr. R gemaklik 
is. Gr. R volg die Kurrikulum Assesserings 
Beleidsverklaring (KABV) soos voorgeskryf 
deur die WKOD.

5.1  DAGPROGRAM/PERIODES

Elke graad se rooster verskil ten opsigte 
van die tyd waaraan bepaalde vakke aandag 
geskenk word. Periodes word as volg ingedeel:

 MAANDAG – VRYDAG PROGRAM

1 07:30 – 08:45 Aankoms & Vryspel

2 08:45 – 09:15 Oggendkring

3 09:15 – 09:20 Toiletroetine

4 09:20 – 10:00 Etenstyd

5 10:30 – 12:00 Vryspel

6 12:00 – 12:30 Storietyd

7 12:30 – 13:15 Afhaal van Kleuters

HUPPELLAND 
GRAAD 00 – 0:

 MAANDAG – VRYDAG PROGRAM

1 07:30 – 08:15 Aankoms & Vryspel

2 08:15 – 08:25 Oggendkring

3 08:25 – 08:30 Toiletroetine

4 08:30 – 08:55 Besprekingskring

5 08:55 – 09:20 Wiskunde fokus

6 09:20 – 09:50 Wiskunde kleingroepe

7 09:50 – 10:15 Kreatiewe aktiwiteit

8 10:15 – 10:45 Toiletroetine & eet

9 10:45 – 11:30 Vryspel

10 11:30 – 11:50 Taalfokus

11 11:50 – 12:40 Taal kleingroepe

12 12:40 – 13:00 Storie

13 13:00 – 13:30 Afhaal van kleuters

GRAAD R:

5. KURRIKULUM: DAGPROGRAM/PERIODES
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5.2  AKADEMIE

Akademie is van kardinale belang by 
Laerskool Jan van Riebeeck. Ons poog 
om sover moontlik ons leerders te verryk 
en bloot te stel aan addisionele aktiwiteite 
tot die kurrikulum om sodoende leerders 
se laterale denke te vernuwe en uit te brei. 

Ons streef na uitmuntendheid op akademiese 
gebied en daarom neem ons ook graag aan 
verskeie olimpiades deel. Sien gerus die 
onderskeie graadgidse wat op die webwerf 
beskikbaar is. In breë trekke behels dit die 
volgende in die verskeie vakke:

VAKKE GR. 1 – 3 (GRONDSLAGFASE)
Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Wiskunde 
en Lewensvaardighede.

VAKKE GR. 4 – 6 (INTERMEDIÊRE FASE)
Afrikaans, Engels (FAL en HL), Wiskunde, 
Natuurwetenskappe en Tegnologie, Sosiale 
Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde), 
Persoonlike en Sosiale Wetenskappe 
(Lewensvaardighede, fisiese LO) en 
Skeppende Kunste (drama, dans en kuns).

VAKKE GR. 7 (SENIOR FASE)
Lewensoriëntering, Wiskunde, Afrikaans, 
Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal), 
Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe 
(Aardrykskunde en Geskiedenis), Ekonomiese 
Bestuurswetenskappe, Tegnologie en 
Skeppende Kunste (drama en kuns).

Gr. 4 – 7 ontvang elkeen ’n huiswerkboek aan 
die begin van die jaar. ’n Kwartaallikse Taak- 
en Toetsrooster sal op die webtuiste geplaas 
word, waarop alle formele assesseringstake 
en toetse aangedui word.

Daar word ’n spesiale toetsperiode op die 
skoolrooster aangedui waarop leerders die 
geleentheid kry om formele assesseringstake 
te voltooi. 

PERIODE MAANDAG – 
DONDERDAG VRYDAG

1 07:45 – 08:15 07:45 – 08:15

2 08:15 – 09:13 08:15 – 09:13

3 09:13 – 10:11 09:13 – 10:11 

Pouse 10:11 – 10:31 10:11 – 10:31

4 10:31 – 11:29 10:31 – 11:29

5 11:29 – 12:27 11:29 – 12:27

Pouse 12:27 – 12:42 12:27 – 12:42

6 12:42 – 13:39 12:42 – 13:32

7 13:39 – 14:10 13:32 – 14:00

GRAAD 1 – 7:

5. KURRIKULUM: AKADEMIE
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Enige assessering wat nie op hierdie bepaalde 
tyd afgelê word nie, bv. weens siekte, word op 
die eerste Donderdag daarna direk na skool 
geskryf.

VERRYKENDE AKADEMIESE AKTIWITEITE

BIBLIOTEEK
Leerders neem tweeweekliks tydens 
skoolure boeke by die skool se biblioteek uit. 
Vind uit watter dag van die week jou kind se
biblioteekdag is en onthou om die boeke weer 
op daardie dag terug te stuur skooltoe, anders 
loop jou kind vir weke met dieselfde swaar 
boeke in sy/haar tas rond.

AFRIKAANS WOW-SPELFEES
Ons neem jaarliks deel aan die WOW 
Spelkompetisie wat deur Sanlam geborg 
word. Leerders kry reeds vroeg in die jaar 
’n lys woorde wat hulle moet leer. Alle 
leerders skryf ’n speltoets waarna die beste 
vyf leerders per graad geïdentifiseer word. 

Hierdie leerders neem dan aan die kringrondte
van die kompetisie deel. Dan volg die 
provinsiale kompetisie en uiteindelik die 
nasionale kompetisie waartydens die 
deelnemers slegs hardop moet klank 
(Gr. 1 – 2) of spel (Gr. 3 – 7). 

Jan van Riebeeck het in 2016 en 2017 die 
beste Gr. 3-speller in die land opgelewer 
en in 2019 die beste Gr. 3-speller in die 
Wes-Kaap. Ons kan met oortuiging sê dat 
hierdie kompetisie ons leerders se lees en 
spel bevorder. Weens 2020 se COVID-19-
pandemie, bied ons met groot sukses ons 
eie interne spelkompetisie aan.

WISKUNDE
By Laerskool Jan van Riebeeck heg ons 
groot waarde aan syferkundigheid en word 
die volgende aangebied: Wiskundeklub, 
Mathletics, Living Maths en addisionele ad hoc 
programme. Ons leerders vaar goed in Living 
Maths, Wiskunde in Aksie se olimpiades en 
die WKOD se Wiskunde kompetisies.

Gr. 6 – 7 Wiskunde klasse het toegang tot 
rekenaars vir ekstra wiskunde aktiwiteite. 
Kumon word ook by die skool aangebied. 

5. KURRIKULUM: AKADEMIE
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ISIXHOSA-KLASSE
Alle Gr. 1 – 6 leerders ontvang tweeweekliks 
’n isiXhosa periode gedurende skoolure. 
Vanaf 2019 verbreed ons ons horisonne en 
omarm isiXhosa as die taal wat 2de meeste 
in die Wes-Kaap gepraat word. Ons hele 
skool leer deur die loop van die jaar 
100 nuwe isiXhosa woorde en frases aan. 
So vergroot ons ons taal-skatkis, omhels 
diversiteit en vier ons status as trotse 
Suid-Afrikaners. By Huppelland word isiXhosa 
as ’n buitemuurse aktiwiteit aangebied.

REKENAARS
• Rekenaars in die klas 

Ons skool is in die gelukkige posisie 
om ’n internetverbinding te hê wat elke 
klaskamer bedien. Die personeel kan dus  
die rekenaar met hul administratiewe en 
klaswerk integreer. Alle klasse is toegerus  
met ’n interaktiewe witbord en projektor.  
Gr. 5 – 7 leerders het toegang tot 
Chromebooks vir klas/taakwerk. 
 
Gr. R ontvang kodering-, robotika- en 3D- 
ontwerpklasse by Laerskool JvR. Hulle 
word blootgestel en raak vertroud met  
’n rekenaar ter voorbereiding vir Gr. 1.

• Robotika, kodering en 3D-ontwerp 
Vaardighede soos probleemoplossing, 
kritiese denke, samewerking en 
kreatiwiteit word ontwikkel. Buiten 
kodering en robotika, leer leerders ook  
hoe om sekere Google Apps te gebruik.  
Van Gr. 5 af, gebruik leerders Chromebooks 
in klasse en kan hulle dan dit wat hulle  
in hierdie sentrum aanleer, daagliks 
toepas. Leerders vanaf Gr. R – 7 werk  
op Chromebooks in die sentrum. 
 
Smiddae is die sentrum beskikbaar vir 
leerders wat hul klastake wil voltooi of 
navorsing wil doen. Hulle mag ook teen 
’n minimale fooi van die drukker gebruik 
maak. 

5. KURRIKULUM: AKADEMIE
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KUNSONDERRIG
Kunsonderrig by Laerskool Jan van Riebeeck 
is daarop gemik om kreatiewe denke by ons 
leerders te kweek. Leerders word blootgestel 
aan verskillende mediums, tegnieke en 
kleurteorie in konteks van kunsgeskiedenis 
en ander kulture. Hierdie benadering 
ontwikkel kritiese denke en besluitnemings-
vermoë en bou selfvertroue en ’n waardering 
vir verskillende perspektiewe. Terselfdertyd 
leer die kinders ’n visuele taal aan om uiting 
te gee aan ’n innerlike beleweniswêreld. 

Leerders ontvang tweeweekliks kunsonderrig
in die kunsklas. Die kinders se kunswerke 
word op ’n deurlopende basis in die skool 
se gange uitgestal en is ook dikwels die
fokus van spesiale uitstallings in die skool 
se voorportaal. Aanvullend tot ons skoolkuns, 
word privaatkunsklasse ook weekliks as 
buitemuurse aktiwiteit aangebied. 

VORDERINGSVERSLAE
Die leerders ontvang kwartaalliks ’n 
vorderingsverslag wat hul vordering met 
behulp van kodes/persentasies gedurende  
die betrokke kwartaal aandui. Slegs tydens 
die 4de kwartaal word ’n deurlopende punt 
op die vorderingsverslag aangedui. 

Gr. 00 en 0: Ontvang aan einde van 2de en 4de 
kwartaal vorderingsverslae.

Gr. R: Ontvang aan die einde van elke kwartaal 
vorderingsverslae.

PRYSUITDELING
Die prysuitdeling vind aan die einde van die 
jaar plaas. Al vier kwartale se punte word dus 
in berekening gebring om die onderskeie pryse 
toe te ken. 

Elke leerder in ons skool ontvang ’n sertifikaat 
wat ’n holistiese indruk van die kind gee. 
Die top tien van Gr. 4 – 7 sal bekend gemaak 
word nadat elke leerder ’n sertifikaat ontvang 
het. Die prysuitdelingsgeleenthede sal op die 
kalender aangedui word. 

EKSAMEN
Slegs leerders in Gr. 4 – 7 skryf eksamen. 
Dit vind tydens Junie en November plaas. 
Deur die loop van die jaar is daar ook 
weeklikse toetse in alle grade. 

5. KURRIKULUM: AKADEMIE
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EXPERI–MAATJIES
Experi-Maatjies is ’n opvoedkundige 
buitemuurse wetenskapprogram wat 
eksperimente gebruik om vir jong kinders 
te wys dat die wêreld van wetenskappe 
pret kan wees. Dit word gedoen deur gebruik 
te maak van interaktiewe projekte, oulike 
demonstrasies en eenvoudige eksperimente.

Experi-Maatjies moedig kinders aan om 
nuuskierig, kreatief en vol selfvertroue te 
wees. Die eksperimente leer kinders om 
waar te neem, te vergelyk, te dink en te 
voorspel – alles terwyl hulle pret het. 

Hierdie klassies word vir Gr. 1 – 3 aangebied. 
Dit vind twee keer per kwartaal tydens 
skoolure plaas. Vir meer inligting kan jy die 
webtuiste besoek: www.experi.co.za.

ONTWIKKELINGSEVALUERING EN TERAPIE
Die ontwikkeling van leerders word 
voortdurend deur ervare onderwysers 
geëvalueer. Indien nodig sal aanbevelings 
met betrekking tot verwysing na 
ontwikkelingsterapeute gedoen word.

REMEDIËRING
Remediëring word daagliks vir Gr. 1 – 7 
leerders aangebied.

• Arbeidsterapeut 
Laerskool Jan van Riebeeck beskik oor die 
voltydse dienste van Annet Wilke, ’n ervare 
arbeidsterapeut wat o.a. die volgende kan 
evalueer en behandel;
• sensoriese, motoriese en 

ontwikkelingsagterstande wat groot 
motoriese probleme soos swak balans, 
koördinasie en lompheid insluit;

• lae spiertonus en ’n swak postuur by  
die lessenaar tot gevolg het;

• fyn motoriese koördinasie wat swak 
potloodgreep, stadige werkspoed en 
handskrifprobleme tot gevolg het; 

• swak sensoriese modulasie wat swak 
konsentrasie en aandagafleibaarheid 
veroorsaak;

• visuele perseptuele agterstande wat  
die vermoë om te leer lees, spel en 
wiskunde te kan doen, nadelig beïnvloed;

• tasdefensiwiteit wat veroorsaak dat 
kinders sukkel om sekere klere en 
skoene te dra, sensitief is vir harde 
geluide, reuke en oorweldig word deur  
te veel visuele stimuli. 

5. KURRIKULUM: AKADEMIE
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die verskaffing van kwaliteit onderrig in ’n 
ondersteunende leeromgewing vir alle kinders 
in die skool sodat die maksimale ontwikkeling 
van elke leerder se potensiaal moontlik is, 
tot stand te bring. Die vernaamste waarde 
van die akademiese komitee is dat dit dien
as gespreksforum waar ouers, onderwysers 
en die beheerraad insette kan lewer.  
 
Die lede van die komitee bestaan uit vrywillige 
ouers en onderwysers. Ouers en enige ander 
partye wat ’n belang het by JvR se akademiese 
sake is welkom om van tyd tot tyd die 
vergaderings by te woon. Tref gerus reëlings  
in die verband met Marinda Brink.

5. KURRIKULUM: AKADEMIE

• Opvoedkundige sielkundige 
Die skool beskik oor die dienste van ’n
ervare opvoedkundige sielkundige, Marike 
Badenhorst. Die rol van die opvoedkundige 
sielkundige is om ondersteuning aan 
onderwysers, leerders en ouers te bied. 
 
Alle verwysings moet deur mnr. N. Beets 
of Marinda Brink bekragtig word. 
In verdienstelike gevalle (ouers wat 
gedeeltelike/volle vrystelling van 
skoolfonds onvang) kan toestemming
verleen word dat ’n leerder op die skool 
se onkoste geëvalueer word en terapie 
ontvang.  
 
Hierdie diens is elke Dinsdag en Donderdag 
van 07:30 tot 14:30 beskikbaar.

5.3  AKADEMIESE KOMITEE

Die komitee is deur die beheerraad in die lewe 
geroep om die skoolbestuur te adviseer oor 
sake van akademiese belang. Die komitee se 
doel is om die akademiese visie van JvR, nl. 
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Ons poog om minder papier te gebruik en 
maak van Google Forms gebruik om ouers 
in kennis te stel wanneer hul kind/ers aan 
wedstryde of byeenkomste deelneem. 

Dit is egter belangrik dat ouers die vorms 
spoedig voltooi omdat ons verskeie reëlings 
moet tref nadat ons die vorms se terugvoer 
ontvang het, onder andere die busvervoer. 
Om steeds die kind in kennis te stel dat hy/
sy speel kan hulle ’n padkaart of program 
op papier ontvang, indien dit beskikbaar is. 
Dit help veral die jonger kinders om te weet 
dat hulle deelneem.

KANSELLASIES
Wedstryde en/of oefeninge word per 
uitsondering gekanselleer. Die besluit word 
om 12:00 op die betrokke dag geneem en 
daarna word ouers en kinders in kennis 
gestel. Indien dit ’n weg wedstryd is, neem 
die gasheer skool die besluit en stel ons in 
kennis. Ons het dus geen beheer oor die tyd 
wanneer hulle dit kanselleer nie.

SPORTBYEENKOMSTE
Alle leerders met vanne van  A – L  is in 
die blou span en alle leerders met vanne 
van  M – Z  is in die oranje span.

5.4  SPORT

’n Verskeidenheid sportsoorte word by 
Laerskool Jan van Riebeeck aangebied, nl.
• Atletiek
• Tweekamp
• Tennis
• Swem
• Krieket
• Netbal
• Rugby
• Hokkie
• Landloop
• Skaak

COVID-19
As gevolg van die uitbreek van die COVID-
19-pandemie in 2020, moes ons verskeie 
aanpassings in ons sportprogram maak. 
Die inligting wat volg is vir ’n normale jaar.

SPORTPROGRAM
Daar word drie keer per jaar ’n sportprogram 
aan alle leerders uitgedeel waarin die tye van 
die verskeie sportoefeninge aangedui word. 
Die sportprogram kan ook op die skool se 
webtuiste verkry word. Die 1ste en 4de Kwartaal 
se sportprogram is min of meer dieselfde en 
die 2de en 3de kwartaal s’n stem ook ooreen.

5. KURRIKULUM: SPORT
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5.4.1 KONTAKBESONDERHEDE VAN SPORTAFRIGTERS

KONTAKBESONDERHEDE VAN SPORTBESTUUR
Die sportbestuurder is oorhoofs in beheer van alle sport. 
By elke sportsoort is daar ’n sporthoof wat aan die 
sportbestuurder rapporteer. 

Indien julle enige navrae het kontak eers die sportbestuurder
en indien nodig sal sy jou na die betrokke organiseerder 
verwys. 

•  Sportbestuurder: Razelle Hanekom
   Telefoon: 021 423 4209
   E-pos: sport@jvrprim.co.za

SPORT HOOF E-POS

Atletiek 
Leon Hanekom leon@jvrprim.co.za 

Tweekamp

Krieket Warren Stoman warren@jvrprim.co.za

Swem Bibi Janse van Rensburg bibi@jvrprim.co.za 

Tennis Anja Nauta anja@jvrprim.co.za 

Netbal Razelle Hanekom sport@jvrprim.co.za 

Rugby André Lourens andre@jvrprim.co.za 

Hokkie Maricqe Coetzer maricqe@jvrprim.co.za

Landloop Razelle Hanekom sport@jvrprim.co.za 

Skaak Raché de Goede rache@jvrprim.co.za

5. KURRIKULUM: SPORT



5. KURRIKULUM: SPORT

KONTAKBESONDERHEDE VAN PRIVAAT BUITEMUURS
Alle privaat buitemuurs word deur die onderskeie organisasies/persone behartig en jy moet 
hulle direk kontak:

BUITEMUURS KONTAKPERSOON E-POS

Arbeidsterapie Annet Wilke annetjvrprim@hotmail.com
Canvas Klub Christelle Janse van Rensburg 084 595 5007 | www.canvas.club
Clifton Nippers – Lewensredding Mandy mandy@cliftonsurf.co.za
Drama (Gr. 1 – 7) J & J Drama skool – Jana Nel 072 014 8234 | jana@jvrprim.co.za
Franse klasse Suzaan Burger suzaan@jvrprim.co.za 
Kitaarlesse Shaun Berry shaunberry14@gmail.com
Krieket Allison Johnson 083 359 8473 | allisonjohnsoncricket@gmail.com
Kunsklasse (Gr. 1 – 7) Rentia van der Merwe 072 241 3724 | emmarentia8@gmail.com
Kunsklasse Susie Appleby 082 681 9624 | susieappleby@gmail.com
Moderne Danse (Gr. 1 – 7) Barbara Schreuder 072 454 9353 | barbie.schreuder.dance@gmail.com
Klavier Estelle Slabber eeslabber@gmail.com
Opvoedkundige Sielkunde Marike Bandenhorst badenhorstmarike@gmail.com

Sokker/Football Ballers Sokker Skool info@ballerssoccerscool.co.za | 
socceracademy@dsk.co.za

Spelterapie Tina Fourie tfourie5@gmail.com
Sports Hub (3 – 9 jaar) Henk Oosthuizen 083 388 1722 | henk@sporthubcoaching.co.za
Spraakterapie Tayna Jordaan 084 602 6879 | tanyajardaan@vodamail.co.za
Swem Swimmable – Joanna Maughan info@swimmable.co.za
Surf Shane Fourie 076 834 7399 | shane4rie@gmail.com
Tennis (privaat) (Gr. R – 7) Yurich Daniels 083 275 5748 | danielstennisacademy@gmail.com
Vioollesse Hannelize Gravell hannelizegravell@gmail.com
Young Engineers (Gr. 1 – 3) Naomi Diedricks 081 388 1722 | infoctc@youngengineers.co.za
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5.4.2 SOMERSPORT (1STE EN 4DE KWARTAAL)

ATLETIEK
Met ons Kleuresport byeenkoms moedig 
ons massa-deelname aan en almal vanaf 
Gr. R – 7 mag deelneem. Dit is egter nie 
verpligtend nie. Dit vind in die 4de kwartaal 
by Hoërskool Jan van Riebeeck se sportvelde 
plaas. 

Dis gedurende hierdie byeenkoms waar ons 
ons span identifiseer om in die daaropvolgende 
jaar aan die Interskolebyeenkoms deel te 
neem. 

Oefentye
• Maandae en Woensdae
• 1ste kwartaal is oefening slegs vir  

die atletiekspan
• 4de kwartaal is oefening vir almal

TWEEKAMP
Deelnemers neem in twee afdelings deel nl. 
swem en hardloop. Hul ouderdom bepaal die 
afstand waarin hul deelneem. 

Die oefening van die hardloop afdeling 
vind saam met die atletiekoefening plaas. 
Die swemoefening vind by die skool plaas 
in die verskillende oefensessies of by 
privaatafrigters. Dogters en seuns van alle 
ouderdomme is welkom om deel te neem. 

Die byeenkomste vind ongeveer een keer 
’n maand gedurende die seisoen (September 
tot Maart van die daaropvolgende jaar) plaas.

SWEM
Die Kleuregala vind in die 1ste kwartaal 
gedurende skoolure by ons skoolswembad 
plaas. Leerders wat kan swem neem hieraan 
deel. Hier moedig ons ook massa-deelname 
aan. Hierdie gala asook die oefeninge word 
gebruik om ons swemspan te identifiseer wat 
gedurende die res van die seisoen aan ander 
galas deelneem.

Oefening is vir leerders wat reeds kan swem. 
Indien leerders nog moet leer swem, moet 
hulle asseblief vir privaatafrigting gaan.

Oefentye
• Maandae, Dinsdae en Woensdae
• Swemmers word in groepe verdeel waar 

daar ’n tydgleuf aan hulle toegeken word om 
te swem. Hulle oefen een keer per week. 

15
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Ouers moet hulle kinders vir swemlesse 
tydens buitemuurse program inskryf.

KRIEKET
Dogters en seuns is welkom om krieket te 
speel. Ons o/9’s speel Dinsdae mini-krieket 
wedstryde wat meestal by die Groenpunt 
Krieketklub plaasvind. Die o/11 en o/13 
spanne is deel van ’n liga wat onderskeidelik 
op Woensdae en Donderdae wedstryde speel.

Oefentye
• o/7: Woensdae en Donderdae
• o/8: Dinsdae en Woensdae
• o/9: Maandae en wedstryde op Dinsdae. 

Indien daar nie wedstryd is nie, vind 
oefening plaas volgens Maandae se tye.

• o/11 en o/13: Maandae en Dinsdae
• o/11 Wedstryde: Woensdae
• o/13 Wedstryde: Donderdae

TENNIS
Leerders se posisie in die skool word op ’n 
ranglys geplaas. Daar word spesifieke tye 
van die jaar tyd toegeken waar leerders 
mekaar kan daag. 

Liga-wedstryde vir die spanne vind in die 1ste 
en 4de kwartaal plaas. Spelers se posisie vir 
die spanne word bepaal volgens die ranglys.

Oefentye
• Gr. 1 en 2: Maandae en Dinsdae
• Gr. 3: Woensdae en Donderdae
• Nie-spanoefening: Maandae tot Donderdae
• Span: Maandae tot Donderdae-oggende
• Spanwedstryde: Woensdae

5. KURRIKULUM: SPORT
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5.4.3 WINTERSPORT (2DE EN 3DE KWARTAAL)

Die skool neem jaarliks aan twee of meer 
sportdae in die Boland omgewing deel 
(2021: FD Conradie en Goudini Sportdag 
en Dirkie Uys Sportdag), wat onderskeidelik 
in die 2de en 3de kwartaal plaasvind. Verskeie 
rugby- en netbalspanne word ook vir 
toernooie gedurdende die seisoen ingeskryf.

RUGBY
Die sport word beoefen van o/7 – o/13. 
Ons bied ook vaardigheidsontwikkelings-
oefening by Huppelland gedurende die 
winterseisoen aan. 

Ons bied jaarliks die Sewes toernooi aan 
om die einde van ons seisoen te vier en 
die jaar op ’n lekker noot af te sluit.

Oefentye
• o/7 – o/8: Maandae en Dinsdae
• o/9 – o/13: Maandae, en indien ons  

nie wedstryde het nie, ook Woensdae 
• Wedstryde: Woensdae (per uitsondering  

sal dit op ’n ander dag plaasvind).
• Tuiswedstryde vind by die Conradieveld 

plaas.
• Sportdae en/toernooi: Vrydae of Saterdae

NETBAL
By Laerskool Jan van Riebeeck streef 
ons daarna om vir almal ’n liefde vir netbal 
te kweek. Ons visie en doelwit is om vir elke 
speler dieselfde geleenthede te skep binne 
ons en hul vermoë. o/7 – o/9-spelers 
neem aan mini-netbal deel. Hier is die 
fokus op deelname en die ontwikkeling 
van vaardighede. 

Daar word nie eers tellings gepubliseer vir 
o/7- en o/8-wedstryde nie. Mini-netbal bepaal 
dat spelers gereeld van posisies verander. 

Die langtermyn idee hiervan is om spelers aan 
soveel moontlike posisies bloot te stel terwyl 
hulle nog leer. o/10 – o/13-spelers begin al in 
’n meer gestruktureerde formaat in spanne 
speel. Die o/11 A, o/12 A en o/13 A-spanne 
se liga-uitslae word gedurende die seisoen 
gebruik om op ’n “log” in te vul. 

Aan die einde van seisoen bepaal die “log” wie 
eerste in ons groep skole is. Indien ons spanne 
dan eerste is, gaan ons deur na die volgende 
rondte om op die ou einde in aanmerking te 
kom om aan die CTPSN (ou WP) se finale deel 
te neem. Die ander o/10 – o/13-spanne se 
wedstryde is slegs vriendskaplik.
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Oefentye
• o/7 – o/8: Maandae en Dinsdae
• o/9 – o/13: Maandae en indien  

daar nie wedstryde is nie, Woensdae ook.
• o/7 – o/13-wedstryde: Woensdae
• Sportdae en/of toernooi: Vrydae of Saterdae

HOKKIE
2019 was die eerste jaar wat ons hokkie 
aangebied het. Dit word vir o/9 – o/13 vir 
beide seuns en dogters hokkie aangebied.
Ons fokus op die aanleer en ontwikkeling van 
vaardighede in die speel van hokkie. Ons het 
reeds ingeskryf om aan verskeie toernooie 
in 2021 deel te neem. Ons beoog ook om by 
’n liga aan te sluit.

Oefentye
• o/9 – o/13: Dinsdae en Donderdae
• Oefening: Oefeninge vind plaas op die 

Conradieveld en St. Michaelsveld (geleë 
onder die Conradieveld)

• Toerusting: Die skool sal genoeg balle en ’n 
paar ekstra hokkiestokke voorsien. Leerders 
moet egter hul eie ‘shin guards’, mondskerm 
en hokkiestokke saambring.

• Wedstryde: Indien spanne goeie vordering 
toon, gaan ons kyk na vriendskaplike 
wedstryde op Donderdae.

LANDLOOP
Atlete van Gr. 1 – 7 is almal welkom om  
deel te neem. Die liga se wedlope vind oor 
tien Vrydae in die 2de en 3de kwartaal plaas.  
By hierdie wedlope kompeteer atlete van 
verskeie skole in verskeie afstande teen 
mekaar. Gedurende die 1ste en 4de kwartaal 
moedig ons die landloopatlete aan om by 
die atletiekoefening vir langafstande betrokke 
te raak.

• Oefening: Gedurende die 2de en 3de kwartaal 
is daar nie spesifieke landloopoefeninge 
nie. Ons moedig atlete aan om by ons ander 
sportkodes betrokke te raak. Inskrywings  
vir landloopwedlope is oop vir almal.  
Hou die nuusbrief dop vir meer inligting.

• Wedlope: Vrydae by verskeie velde.

5. KURRIKULUM: SPORT
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5.4.4 DEURLOPEND (1STE TOT 4DE KWARTAAL)

DAPPER STAPPERS
Dapper Stappers is ’n stapklub wat ons in 
2011 gestig het. Die hoofdoel van die stapklub 
is om ons Gr. 5 – 7 leerders bloot te stel aan 
die pragtige natuurlewe in en om die Kaapse 
Skiereiland, maar die klub bied ook ’n goeie 
geleentheid vir ons leerders en hulle gesinne 
om op ’n ontspanne manier ’n aktiewe dag in 
die buitelug te spandeer.

Ons stap een keer per kwartaal op ’n 
Saterdagoggend ’n bepaalde staproete. 
Ons het reeds roetes in die du Toitskloofpas, 
Beaverlac, Silwermyn, Leeukop, Churchhaven, 
Kommetjie, Jonkershoek, Tafelberg, 
Nuwelandbos, Kaappunt, Constantia, 
Postberg, Koeberg en Grootbos voltooi. 
Die roete-afstand en moeilikheidsgraad 
wissel, maar daar is ’n groot verskeidenheid 
wonderlike staproetes in die Kaap waarvan 
ons gebruik kan maak. Ons vind dat hegte 
vriendskappe gesmee of versterk word tydens 

hierdie heerlike uitstappies en ons beplan 
interessante staptogte vir hierdie jaar. 

SKAAK
Skaaklesse vir leerders van Gr. 1 – 7 word 
een keer per week in graadverband aangebied. 
Die skool se skaakspan speel gedurende die 
2de en 3de kwartaal op Vrydae ligawedstryde 
en neem ook aan verskeie toernooie deel.

5.5  KURRIKULÊRE VERRYKING

KOOR
Die skool het ’n senior- en ’n junior koor wat 
onder leiding van Helecia Groenewald staan. 
Oudisies vind aan die begin van elke jaar in 
skooltyd plaas. Optredes is gewoonlik op 
aanvraag tydens ’n erediens, by koorfeeste 
en by skoolgeleenthede. Oefentye vir die 
junior- en seniorkoor is tydens skooltyd.

MUSIEKONDERRIG
Onderrig word in verskillende musiek-
instrumente aangebied. Daar is waglyste vir
musiekonderrig. Indien jou kind belangstel,
plaas so gou moontlik sy/haar naam op die
waglys by die musiekdepartement. Leerders 
kan onderrig in klavier, blokfluit, sang, musiek-
teorie en kitaar, viool en ukuléle ontvang.

5. KURRIKULUM: SPORT
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DRAMA
Dramaklasse word privaat aangebied deur 
Jana & Jana Dramaskool. Leerders word in 
drie beskikbare klasse per week ingedeel 
na gelang van ouderdom en beskikbaarheid. 
Die doel van drama is om leerders self-
vertroue, kreatiwiteit, korrekte stemgebruik 
en stimulering van die verbeelding te bied 
waarmee hulle die grootmenswêreld kan 
binnegaan. 

Dramaklasse strek oor vier kwartale, waarvan 
die eerste drie aan spesifieke temas en die 
laaste aan ’n konsert gewy word. Leerders leer 
deur die jaar selfvertroue aan en tree dan 
met gemak voor ’n gehoor op.

REDENAARS
Ons bied leerders vanaf Gr. 3 – 7 die 
geleentheid om aan redenaars deel te neem. 
Met die nodige afrigting en voorbereiding neem 
ons jaarliks met groot sukses aan die ATKV-
redenaarskompetisie deel.

EISTEDDFOD
Ons skool neem jaarliks aan die Kaapse 
Afrikaanse Eisteddfod deel. Die betrokke 
onderwysers besluit watter kinders om 
in te skryf en neem die afrigting waar.

Kategorieë: voordrag van gedigte, onvoor-
bereide lees, prosa, mimiek, spreek-koor, 
solosang, klavier, blokfluit en kuns. Ons is 
baie trots op ons leeders wat elke jaar 
medaljes in verskeie afdelings verower. 
Huppelland se Gr. R’e neem ook deel 
aan die jaarlikse Eisteddfod.

5. KURRIKULUM: KURRIKULÊRE VERRYKING
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SKOOLKOERANT: SUIDOOSTER 
Ons skoolkoerant, Die Suidooster, is die 
vertoonvenster van Laerskool Jan van 
Riebeeck. 

Senior leerders (Gr. 7’s) dien op die redaksie 
wat weekliks bymekaarkom om vars 
skolenuus te versamel en aan berigte en 
artikels te timmer. Die redaksielede word 
deur middel van ’n keuringsproses verkies. 
Ons poog om met hierdie lekkerlees-nuusblad 
wat een keer ’n kwartaal verskyn leerders, 
ouers en belangstellendes te vermaak en in te 
lig oor die pret en plesier van laerskoollewe.

KONSERT
Ons hou hierdie jaar weer konsert. Al die 
leerders in die skool neem hieraan deel. 
Ons begin in die 2de kwartaal oefen. Dit sluit 
gemaklik by ons kurrikulum aan. Die konsert 
gee al ons leerders die geleentheid om hul 
kreatiwiteit ook op kultuurvlak uit te leef. 
Huppelland se Gr. R’e bied elke jaar in die 
4de kwartaal hul konsert in die saal van die 
Laerskool aan.

MODERNE DANSE
Moderne danse word in die middae aangebied. 
Raadpleeg die nuusbrief in hierdie verband.

JANNIES TALENT
Ons Jannies Talentaand, waar ons Jannies se 
talente ontdek, vind gedurende die 2de kwartaal 
plaas. 

5.6  GEMEENSKAPSPROJEKTE

As ’n waardegedrewe laerskool in die stadskom 
het ons ’n verantwoordelikheid en behoefte 
om betrokke te wees by projekte in die groter 
Kaapstad omgewing. Die doel waarna ons 
streef met gemeenskapsbetrokkenheid is om 
elke leerder die kans te gee om ’n bydrae tot 
’n projek gedurende die skooljaar te maak. 

Die bydrae is nie net die bring van items of 
geld nie, maar om self te werk en uit te reik 
na ander mense. Leerders kry die geleentheid 
om nood in ’n gemeenskap te identifiseer 
en te help om die probleem op te los of 
tydelik te verlig. 

Jannies met omgeeharte en waardes is 
waarna ons streef. Dit is belangrik vir ons dat 
die kleuters van Huppelland leer om om te gee 
vir ander en ook om te gee met ’n lekker hart. 
Daarom identifiseer Huppelland elke kwartaal 
’n projek waarvoor daar insamelings gedoen 
word. 
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Huppelland se Gr. R’e nooi ook elke jaar 
’n skool in die stadskom na ’n piekniek en 
speeldag op die Conradieveld. 

Die projekte wat dus tans deel uitmaak van 
ons portefeulje is so beplan om aktiwiteite te 
skep wat gepas is vir kinders van verskillende 
ouderdomme en wat meestal binne skoolure 
afgehandel kan word.

Projekte waarby ons in 2020 betrokke was:

• Santa Shoebox
• Bederfpakkie vir behoeftige gesinne
• Boeke vir Ellerton skenk
• Mandela-dag klippe verf vir Monte  

Rosa Huis vir bejaardes
• Skryfbehoeftes vir Prestwich skenk
• Skryfbehoeftes en stoelsakkies vir 

Merweville skenk
• Spekboomprojek 

Ons fokus ook op ons buurskole en betrek 
graag vir Prestwich Street Primary School 
en Ellerton Primary School as deel van ons 
gemeenskapsprojekte. 

• Die Gr. 7-uitreikkomitee sal elke kwartaal 
spesifieke projekte onderneem.  

Met hierdie projekte poog ons om diere, 
kinders en bejaardes aan te raak deur  
die loop van die jaar. 

• Welwillendheidsprojek 
• 10% van ons eie skool se leerders word  

met hierdie liefdestaak op verskillende 
maniere ondersteun sodat alle leerders  
deel van ons Jan van Riebeeck-familie 
kan wees. Hierdeur poog ons om niemand 
uitgesluit te laat voel nie.

Alhoewel ons poog om elke jaar, elke kind  
in die skool by ’n projek te betrek, het ons
ook die hulp van ouers nodig en nooi ons  
jou uit om betrokke te raak. 

Die betrokkenheid by ons omgee-projekte is 
gesetel in ons skool se vier waardes naamlik: 
Respek, Eerlikheid, Verantwoordelikheid en 
Omgee.

5. KURRIKULUM: GEMEENSKAPSPROJEKTE
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5.7  DAGUITSTAPPIES

Opvoedkundige uitstappies word kwartaalliks 
vir leerders aangebied. Deelname is 
verpligtend, aangesien dit deel vorm van die 
skoolkurrikulum. In die beplanning van hierdie 
uitstappies word oorweging geskenk aan die 
veiligheid van leerders en toereikende toesig
word verskaf. Weens die ligging van die skool 
word soms gebruik gemaak van die bus en
busbestuurder van ons skool. 

Ons maak ook soms van eksterne 
busmaatskappye gebruik. Jy sal versoek 
word om skriftelik toe te stem tot jou kind 
se deelname aan busvervoer tydens 
voorgenome uitstappies. Jy word versoek om 
sodanige verlof-briefies te teken en dadelik 
terug te stuur. Geen leerder sal toegelaat word 
om sonder verlof op ’n uitstappie te gaan nie.

Let daarop dat die geleentheid om op 
’n daguitstappie te gaan ’n voorreg is en 
nie ’n reg nie en dat dit in terme van die skool 
se dissiplinêrebeleid weerhou mag word.

5.8  LEIERONTWIKKELING EN
VERKIESINGSPROSEDURE

5.8.1 LEIERONTWIKKELING

Leierskapontwikkeling is vir Laerskool Jan  
van Riebeeck baie belangrik. Ons streef daarna 
om vir elke kind die geleentheid te bied om 
blootstelling te kry om as ’n leier te groei en 
te ontwikkel. Met leierontwikkeling word daar 
gefokus op die ontwikkeling van ’n positiewe 
selfbeeld, sodat elke leier goed voel oor 
hom-/haarself en ’n navolgenswaardige 
voorbeeld vir ander kan stel. 

Die volgende doelstellings van 
leierskapontwikkeling word voorgehou:

Om leerderleiers die geleentheid te 
bied om volgens die opvoedingstelsel 
in hul op-wegwees na volwassenheid 
optimaal begelei te word. Leerderleiers 
te lei tot toerekeningsvatbaarheid en 
verantwoordelikheidsaanvaarding.
• ’n Gebalanseerde waardesisteem te  

help skep en positiewe standpuntinname  
by leerderleiers te bevorder.

• Om die potensiële leier progressief  
te help ontwikkel. 

23

5. KURRIKULUM: DAGUITSTAPPIES

23



• Om die regte gesindheid en besef van 
geroepenheid ten opsigte van leiersaanleg  
by die leerders te bevorder.

• Kennis, vaardighede en gesindhede te 
ontsluit wat tot dinamiese en weerbare 
leierskap sal lei.

• Elke registerklas mag, indien die behoefte 
bestaan, ’n klaskaptein aanwys gedagtig 
daaraan dat alle leerders ’n beurt sal kry 
sodat leierontwikkeling bevorder word. 
Klaskapteine moet ’n voorbeeld stel vir 
hul klasmaats en sal versoek word om 
sekere take te verrig ter bystand van die 
onderwyser, wat hulp met klasnetheid  
en orde mag insluit.

• Sportspanne mag, indien die behoefte 
bestaan, sportkapteine aanstel. 
Sportkapteine moet ’n voorbeeld stel vir 
hulle spanmaats en sal versoek word om 
sekere take te verrig ter bystand van die 
afrigter.

• Die leerders in Gr. 6 word verdeel in 
verskillende komitees, welke komitees 
jaarliks bepaal word. Die leerders sal 
kwartaalliks geroteer word sodat hulle  
in al die komitees dien.

• Die leerders in Gr. 7 word verdeel in drie 
verskillende komitees. Die leerders sal 
kwartaalliks geroteer word sodat hulle  
in al drie komitees dien.

• Die Gr. 7-komitees is die Sosiale Komitee, 
Terreindienskomitee, en Uitreikkomitee.

• Vier leerderraadlede per kwartaal word  
by die drie Gr. 7-komitees ingedeel.
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LEERDERRAAD-VERKIESINGSPROSEDURE 

Na afloop van die Gr. 6-leierskapontwikkelings-
kamp (welke kamp in die vierde kwartaal
plaasvind), moet elke Gr. 6-leerder agt 
mede-Gr. 6-leerders nomineer as leerderraad 
kandidate waarvan ten minste twee leerders 
’n geslag verteenwoordig. 

’n Gr. 6-leerder is geregtig om aan te dui dat 
hy/sy homself/haarself nie verkiesbaar stel 
nie. Die Gr. 6-onderwysers sal na afloop van 
’n proses waar die genomineerdes bespreek 
en oorweeg word, ’n stemlys van vyf-en-
twintig kandidate saamstel, waarvan ten 
minste vyf kandidate verteenwoordigend 
van ’n geslag moet wees. 

5.8.2 VERKIESING VAN DIE LEERDERRAAD

• Leerders sal in hulle Gr. 6 jaar aan 
leierskapkursusse blootgestel word.

• Aan die begin van die vierde kwartaal sal  
die Gr. 6-leerders ’n finale leierskapkamp/
kursus bywoon.

• In hulle Gr. 6 jaar sal leerders ook dien  
op komitees, welke komitees jaarliks bepaal 
sal word.

• Die nuut verkose leerderraad sal aan die 
begin van Gr. 7 blootgestel word aan ’n 
leierskapontwikkelingsessie. Tydens hierdie 
geleentheid sal die doelwitte en projekte  
(vir hulself en vir die drie komitees) van die 
jaar bespreek word. By hierdie geleentheid 
sal die leerderraad ook in die drie komitees 
ingedeel word. 
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Die name van die vyf-en-twintig kandidate 
word op die dag van die verkiesing bekend-
gemaak en stemming vind plaas in die laaste 
week van die 4de kwartaal.

Slegs die Gr. 5- en 6-leerders, asook die 
onderwysers wat vir die kandidate klasgee, 
is stemgeregtig. Stemgeregtigdes stem 
vir agt kandidate waarvan ten minste twee 
verteenwoordigend van ’n geslag moet wees.
Die verkiesingskomitee verwerk die uitslae. 

Die skoolhoof monitor die verkiesingsproses 
en as hy tevrede is dat die proses regverdig
was, bekragtig hy die uitslae. Die besluit van  
die verkiesingskomitee tesame met finale 
bekragtiging deur die skoolhoof is finaal 
en is nie appelleerbaar nie. 

Die name van die twaalf leerderraadslede word 
op die laaste dag van die 4de kwartaal bekend 
gemaak. Die skoolhoof behou die reg voor om
in uitsonderlike gevalle ’n leerderraadslid in 
sy/haar Gr. 7 jaar aan te stel. 

’n Voorbeeld mag wees wanneer ’n leerder in 
die 1ste of 2de kwartaal van Gr. 7 by die skool 
ingeskryf word en in hulle vorige skool 
’n leerderraadslid was.

HOOFDOGTER- EN HOOFSEUN- 
VERKIESINGSPROSEDURE
Die verkiesing vir die hoofseun en hoofdogter 
vind plaas in die 3de kwartaal. Slegs die 
Gr. 7-leerders asook die onderwysers wat 
vir Gr. 7-leerders klasgee, is stemgeregtig.

Die hoofseun en hoofdogter word op die laaste 
dag van die 3de kwartaal bekendgemaak.

PUNTETOEDELING VAN STEMME

Gr. 7-leerder 1 punt

Leerderraadslede 3 punte

Onderwysers 5 punte

5. KURRIKULUM:  LEIERONTWIKKELING EN VERKIESINGSPROSEDURE
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PUNTETOEDELING VAN STEMME

Gr. 5-leerder 1 punt

Gr. 6-leerder 3 punte

Onderwysers 5 punte



5.9  OUER- EN INLIGTINGSFUNKSIES

Laerskool Jan van Riebeeck bied ’n verskei-
denheid ouer- en inligtingsfunksies aan. Die 
doel van ouerfunksies is om jou as ouer beter 
te leer ken en om jou die geleentheid te bied
om die personeel van die laerskool beter te
leer ken. 

Die doel van inligtingsfunksies is om aan die 
ouers van ons leerders deurgaans verdere 
inligting te bied oor kinderopvoeding en 
verwante onderwerpe. 

Jy kan ook die onderwysers kontak om ’n 
afspraak te maak indien jy privaat oor jou  
kind se vordering wil gesels. 

Ons vernaamste ouerfunksies is:

ALGEMENE INLIGTINGSVERGADERING
Onderwysers gesels in klas-/graadverband 
met ouers oor die verwagtinge van die nuwe 
jaar. 

BRING-EN-BRAAI OP DIE CONRADIEVELD
Ons braai in klasgroepe en dit bied jou ook 
die geleentheid om jou kind se maats en 
ouers informeel te leer ken.

5. KURRIKULUM: OUER- EN INLIGTINGSFUNKSIES



JAARLIKSE VEILING
Hierdie is die skool se grootste fondsinsame-
lingsprojek en word jaarliks deur die JvR-
Opvoedingstrust aangebied. Ouers skenk items 
wat op ’n veiling te koop aangebied word. Dis 
’n heerlike aand met lekker kos, wyn en goeie 
musiek.

SOSIALE FUNKSIES
Gedurende die jaar word verskeie sosiale 
geleenthede gehou vir ouers en kinders. 
Hou asseblief die nuusbrief dop vir datums 
en meer inligting.

HUPPELLAND KUNSUITSTALLING 
Die jaarlikse kunsuitstalling is Huppelland 
se grootste fondsinsameling en vind 
gedurende die 3de kwartaal plaas.

6. HERWINNING

Ons herwinningsprojek staan as die 
“Liewe Aarde”– projek bekend. Ons leerders 
bring hul huishoudings se herwinbare artikels 
skool toe. Raadpleeg ons webtuiste onder 
die afdeling Raak Betrokke/Liewe Aarde, 
oor die sortering van herwinningsartikels. 
Lewer dit by die herwinningsdepot op die 
agterste parkeerterrein af.

9. SKOOLBENODIGDHEDE
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7. MARKDAG

Aan die einde van elke kwartaal is daar 
’n markdag met die doel om leerders se 
entrepreneurskap te stimuleer. Leerders 
wat wil, kan enige iets verkoop* in die vierkant 
by ’n staanplek wat hulle teen R10.00 van 
die skool huur. Verkopers het kleingeld nodig. 
Die res het ’n geldjie nodig vir hul aankope. 
Gr. 1-leerders wat wil verkoop, moet deur 
’n volwassene vergesel word. 

*Tuisgebak tot handgemaakte items en 
ou speelgoed, hoe interessanter hoe beter.
Ongelukkig word die verkoop van lewende 
hawe nie toegelaat nie. 

8. FOTO’S

Klas-, sport- en individuele foto’s word deur 
die loop van die jaar geneem. Inligting in hierdie 
verband sal betyds in die nuusbrief verskyn.

9. SKOOLBENODIGDHEDE

Alle items wat skool toe gebring word, 
insluitende skool- en sportklere, sivvieklere, 
hoede en skoene, moet asseblief duidelik 
met jou kind se naam gemerk wees. 
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FOOIE VIR 2021

ITEM MAANDELIKS VOLLE

Laerskool Jan van Riebeeck Laerskool 3 009.40 30 094.00

Huppelland Gr. R 3 568.70 35 687.00

Huppelland 3 486.50 34 865.00

Musiek – 1 les 614.30 6 143.00

Musiek – 2 lesse 1 028.50 10 285.00

REKENING BESONDERHEDE

Rekeningnaam Laerskool Jan van Riebeeck

Bank ABSA Bank, Adderleystraat

Rekeningnommer 360 490 025

Takkode 312109

Bank kode 632005

Verwysing Skoolfondsrekening nr of van

10. SKOOLGELDE EN BETALINGSBESONDERHEDE

 10. SKOOLGELDE EN BETALINGSBESONDERHEDE

Laerskool Jan van Riebeeck se skoolgelde in 2021 beloop R30 094 per jaar/R3 009.40 per 
maand. Indien jy maandeliks betaal, word betaling stiptelik voor maandeinde vereis. Direkte 
deposito’s, debietorders of internetbetalings moet in die volgende rekening gemaak word:

BAIE BELANGRIK

1. Stuur asseblief bewys van betalings  
aan christoff@jvrprim.co.za.

2. Indien jy nie die korrekte verwysing gebruik 
nie, kan jou betaling nie reg geallokeer 
word nie.

LET WEL:
As jy die skoolfonds voor 28 Februarie 2021 
betaal, ontvang jy ’n korting van 5%.
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NASORG

ITEM MAANDELIKS VOLLE

Voldag tot 17:15 (na 15:00 of gedeelte daarvan) 955.90 9 559.00

Halfdag tot 15:00 (JvR) (of gedeelte daarvan) 
Halfdag tot 14:30 (HL) 478.10 4 781.00

Per dag of enige gedeelte daarvan 100.00

*Nasorgtarief per dag word slegs toegelaat vir ongereelde nasorg. Kinders wat gereeld nasorg 
doen, alhoewel nie ’n volle week nie, word aanbeveel om halfdag per maand te boek.

12. BUSVERVOER VANAF BLOUBERGSTRAND

11. NASORG

Laerskool Jan van Riebeeck bied voldag asook halfdag nasorg aan:

REËLS EN REGULASIES

• Alle leerders moet die huiswerkklasse bywoon. 
• Leerders wat na skool vir hul buitemuurse aktiwiteite moet wag, moet by die nasorg aanmeld 

en deur die toesighouers afgemerk word.
• Geen leerders mag sonder toesig op die skoolterrein vertoef nie. 
• Leerders wat na die buitemuurse aktiwiteit tot sluitingstyd wag, sal voldagfooie moet betaal. 
• Navrae aangaande betaling kan aan mnr. Christoff Bothma (finansies) gerig word.

12. BUSVERVOER VANAF BLOUBERGSTRAND

Busvervoer word deur die Weskus belange-groep bestuur. Besonderhede kan by die 
sekretaresse, Adri Marais verkry word.
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13. SKOOLBELEIDE

Die volgende skoolbeleide is deur die beheerraad geformuleer en op ons webtuiste gepubliseer:

• Aankoop
• Afwesigheid
• Akademie en assessering
• Akademiese komitee
• Algemene vervoer
• Boelie
• Bus
• COVID-19
• Dissipline
• Diversiteit
• Finansies
• Fotobeleid
• Gedragskode
• Godsdiens
• Graadgids vir ouers
• Grondwet van beheerraad
• Grondbeginsels met Missie en Visie
• Internetgebruik vir leerders
• Kaalvoet
• Klasindelings
• Kleredrag – leerders
• Kommunikasie

• Kultuur
• Laatkom
• Leerderondersteuning
• Leierontwikkeling en verkiesingsprosedure
• Meriete
• Nasorg
• Oudiovisuele
• Rook
• Selfoon
• Skoollied
• Sonbewustheid
• Sosiale Media
• Sport
• Taak
• Taal
• Telefoon
• Toelating
• Uitstappie-, toer- en reis
• Veiligheid
• Voedselbeleid
• Voogonderwyser

Beleide word deurlopend hersien en sal mettertyd verskyn. Daar word van jou verwag om 
jouself van tyd tot tyd te vergewis van die inhoud van die skoolbeleide en enige veranderings 
daaraan.

13. SKOOLBELEIDE



13. SKOOLBELEIDE: COVID-19, JOU NARE PANDEMIE

Die volgende belangrike skoolbeleide 
word hiermee onder jou aandag gebring:

13.1 COVID-19, JOU NARE PANDEMIE

2020 was verseker ’n jaar van aanpasbaarheid, 
veerkragtigheid en deursettingsvermoë. 
Nadat ’n komitee aangestel is, het die skool ’n 
protokolbeleid saamgestel en dit op die skool 
se webtuiste geplaas.

Hier volg ’n kortlikse opsomming van hoe ons 
hierdie pandemie aangepak het, asook wat in 
plek is vir die toekoms, sou die pandemie ons 
weer beperk.

AKADEMIE
Die aanvanklike grendeltydperk is einde  
Maart 2020 aangekondig en Laerskool  
Jan van Riebeeck het dadelik ingetree sodat 
akademiese onderrig vir alle grade volstoom 
kon voortgaan via afstandsonderrig. Steeds 
het ons personeel uitmuntende onderrig 
van ’n hoë gehalte gehandhaaf en van ons 
onderwysers het selfs aanlynonderrig vir 
leerders van regoor Suid-Afrika aangebied. 

Onderwysers het uit hulle pad gegaan om 
die skoolwerk so maklik en kreatief moontlik 
aan hul leerders en ouers te bring. 

Ons musiekonderwysers het musieklesse 
aanlyn aangebied en die biblioteekjuffrou was 
so oulik om ’n platform (Snapplify) te gebruik 
waar ons leerders aanlynboeke kan uitneem. 
Die kunsonderwyser het ook kunsprojekte 
aanlyn aangebied en daar was selfs 
koderingsprojekte vir leerders gelaai.

Leerders, ouers en onderwysers het almal 
hul kant gebring om te verseker dat hierdie 
jaar geen akademiese verlies vir ons leerders 
meebring nie.

Gedurende hierdie tyd is Google Classroom 
(en WhatsApp) as platform(s) vir afstand-
onderrig aangewys.  

SKOOLBYWONING
Op 1 Junie het die skool vir die Gr. 7’s 
heropen nadat dit vanaf April gesluit is vir 
die nasionale inperkingstydperk. 

Aan die einde van Junie het die res van die 
leerders (Gr. 00 – 6) elke tweede dag met ’n 
infaserings-program fisies aangesluit. Middel 
Augustus is die skool vir alle leerders elke 
dag oopgemaak om akademiese vordering 
te verseker. Laerskool Jan van Riebeeck was 
die enigste skool in die hele omgewing wat 
toestemming gehad het om dit te kon doen! 
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Bykomende programme is dadelik aangebied 
om die nodige ondersteuning aan leerders te 
voorsien wat nie op die verwagte akademiese 
standaard was nie. Steeds het ons met 
afstandsonderrig voortgegaan vir diegene wat 
wel op een of ander manier deur COVID-19 
benadeel is. Vinnig kon ons al ons leerders 
op dieselfde akadmiese vorderingsplek kry. 

Aan die einde van November kon ons eksamen 
en assesserings suksesvol afhandel, want 
ons leerders het al die nodige kennis en 
vaardighede gedurende die jaar baasgeraak. 
 
BUITEMUURS
Ons het vanaf September ’n spesiale 
buitemuurse program aangebied, aangesien 
ons steeds vaardigheidsontwikkeling by ons 
leerders wou verseker ten spyte van al die 
uitdagings. Tennis, multi-vaardighede, atletiek 
en swem het voorkeur geniet. Die groepies 
is klein gehou, streng COVID-19 protokol 
is gehandhaaf en die tye per aktiwiteit is 
aangepas.

Ten spyte van moontlike toekomstige 
beperkings weens die virus, sal buitemuurs 
so ver moontlik aangepas word om te verseker 
dat leerders aktief bly. 

FINANSIES
Die finansiële komitee het ’n daadwerklike
poging aangewend om te verseker finansies
word so goed moontlik bestuur sodat geen 
personeelafleggings en akademiese inperkings 
nodig was nie. 

PROTOKOL EN MAATREËLS
• Dra van maskers;
• Gereelde skoonmaak en skoonmaak  

van lokale, ens.;
• Ontsmetting- en skoonmaakmiddels  

is aangekoop;
• Handhaaf van sosiale afstand – klaskamers 

is geskuif sodat leerders verder van mekaar 
kon sit;

• Siftingstasies is aangebring sodat leerders 
se koors kon gemeet word voor skool;

• Kommunikasie met ouers is aangepas 
aangesien geen ouers binne skoolgebou 
mag kom nie;

• Klasruilings is beperk tot slegs praktiese 
vakke;

• Aankom- en vertrektye is aangepas om 
groot groepe te vermy;

• Snoepieverkope is aangepas – ouers  
moet bestellings plaas. Kos word by  
die klas afgelewer sodat samedromming 
verhoed word. 
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13.2 TOELATINGS- EN TAALBELEID

Laerskool Jan van Riebeeck se grondslag 
is versoenbaar met Christelike waardes 
en norme soos wedersydse respek en 
verdraagsaamheid, maar word nie uitsluitlik 
op die Christelike geloof geskoei nie. Die 
uitsluiting of vernedering van enige ander 
geloof of denkwyse in die skoolkonteks, is 
onaanvaarbaar. Laerskool Jan van Riebeeck 
streef daarna om alle Suid-Afrikaners wat 
Afrikaanssprekend is, of Afrikaans omarm, 
tuis te laat voel. 

Ons skool is ’n waardegedrewe skool 
en poog om leerders deur kwaliteitonderrig 
in ’n georganiseerde milieu te lei op hul 
ontwikkelingspad tot afgeronde, verant-
woordelike en selfstandige Suid-Afrikaners.

• Afrikaanssprekende leerders vir wie 
Laerskool Jan van Riebeeck die naaste skool 
is, kry voorkeur.

• Die onderrigtaal is Afrikaans. Leerders wat 
nie Afrikaanssprekend is nie, maar bereid 
is om in Afrikaans onderrig te word en 
van voorneme is om so spoedig moontlik 
Afrikaans onder die knie te kry, is baie 
welkom.  

• Die skool bevorder veeltaligheid deur  
die aanbieding van:

 – Engels Huistaal as keusevak vir  
Gr. 5 – 7-leerders.

 – isiXhosa as Addisionele Taal vir  
Gr. 1 – 6-leerders. 
isiXhosa word op ’n informele wyse vir 
leerders aangebied (slegs bekendstelling 
met alledaagse woorde; geen 
assessering).

• Laerskool Jan van Riebeeck neem die breër 
Suid-Afrikaanse konteks in ag en verwelkom 
leerders van diverse gemeenskappe en 
agtergronde. Enige leerder wat aan die 
beleid voldoen, is welkom, ongeag ras, 
geslag of geloof.

• Gesinne wat tradisioneel Jan van Riebeeck-
leerders lewer, se jonger kinders bly 
welkom, al sou hul verhuis.

• Onderwysers van Laerskool Jan van 
Riebeeck se kinders word beskou as  
binne die area te woon.
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• Laerskool Jan van Riebeeck is ’n skoolfonds-
betalende skool en voornemende ouers moet 
skriftelik onderneem om die skoolheffing  
te betaal en om die skoolreëls stiptelik na  
te kom.

• Nuwe ouers moet EERS die skoolhoof of 
’n ander afgevaardige personeellid spreek 
voordat hul kinders toegelaat word.

• Leerders moet die vorige graad geslaag  
het (bv. Gr. 4) om in die volgende graad 
toegelaat te word (bv. Gr. 5).

• Leerders mag nie meer as 2 jaar ouer  
as die mediaan (graad) wees nie.

• Klasgroottes word bepaal deur die 
Beheerliggaam en kan ’n invloed op die 
hoeveelheid beskikbare plekke vir nuwe 
leerders hê. 

• Elke aansoek word oorweeg. Indien ’n 
leerder met entoesiasme deelneem aan 
buite-kurrikulêre aktiwiteite by hul huidige 
skool en ’n goeie gedragsrekord het, sal  
dit in die leerder se guns tel. 

• Voornemende leerders moet hulle neerlê  
by die skoolreëls en gedragskode van 
leerders en die skool.

• Verbreking en nie-nakoming van skoolreëls 
sal kragtens die dissiplinêre klousules van 
Wet 84 van 1996 (Skolewet) hanteer word.

• Alle leerders moet die korrekte skooldrag 
dra.

• Ons skool se leuse is: “Wees Uself”.

13.3  GESONDHEID EN HIGIËNE

In die belang van algemene gesondheid is 
dit ons beleid om skoolbywoning deur siek 
leerders te ontmoedig. Jy word dus versoek 
om alternatiewe reëlings vir leerders met 
die volgende simptome te tref: Seer keel, 
slegte hoes, braking, diarree, masels, 
geelsug, waterpokkies, pampoentjies, 
ongediagnoseerde veluitslag of koors. 

Met die gesondheid van alle leerders in 
gedagte, sal ons dit waardeer indien jy die 
skool in kennis stel indien jou kind met enige 
van die bogemelde siektes gediagnoseer word.
Onderwysers word wetlik verbied om enige 
medikasie by die skool aan leerders toe te 
dien. Sorg asseblief dat jou kind die nodige 
medikasie by hom/haar het indien die leerder 
skool bywoon. Jy sal by registrasie ’n vorm 
ontvang waarop jy enige relevante mediese 
inligting met betrekking tot jou kind moet invul.

13. SKOOLBELEIDE: TOELATINGS- EN TAALBELEID
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13.4  KOPLUISE

Soos alle skole in Suid-Afrika het Laerskool 
Jan van Riebeeck soms te kampe met 
kopluisbesmetting van leerders. Hierdie 
besmetting word baie maklik oorgedra. 
Ons versoek dus dat jy gereeld jou kind 
se hare deeglik ondersoek. In geval van 
kopluisbesmetting van enige leerder sal 
jy skriftelik in kennis gestel word. 

Leerders met kopluise in hulle hare moet 
spesiale sjampoe gebruik en sulke leerders 
mag nie die skool bywoon voordat die hare 
vry is van alle luise en nete nie. Indien 
kopluisbesmetting by die skool by jou kind 
gediagnoseer word, sal jy versoek word om 
dadelik reëlings te tref vir die afhaal van jou 
kind.

13.5 MIV/VIGSBELEID

In terme van die bepalings van die Grondwet 
van die Republiek van Suid-Afrika, sal 
Laerskool Jan van Riebeeck teen geen leerling 
met MIV/Vigs diskrimineer nie. Alhoewel 
MIV/Vigstoetsing nie afdwingbaar is nie, word 
vrywillige bekendmaking van ’n leerder se 
MIV-status ten sterkste aanbeveel ten einde die 

gesondheid van medeleerders en personeel 
te verseker. Sodanige inligting sal te alle 
tye as vertroulik behandel word. In die lig 
van bogenoemde, bevestig ons dat alle 
bloedbeserings en oop wonde te alle tye 
met beskermende materiaal behandel word.

13.6  VEILIGHEIDSMAATREËLS

Laerskool Jan van Riebeeck het twee 
sekuriteitswagte wat toegangsbeheer en 
algemene sekuriteit by die skool waarneem 
en daagliks hekdiens voor en agter die skool 
doen. Die sekuriteit van leerders word as ’n 
prioriteit beskou en toegang tot die perseel 
deur enige buitepersone word dus streng 
beperk. Die skool beskik oor ’n toereikende 
aantal brandblussers in geval van brande. 

Alle lede van die personeel is bekend met die 
toepaslike ontruimingsplan, wat in breë trekke 
behels dat leerders ordelik na die sportveld 
beweeg. Die ontruimingsplan word een keer 
per kwartaal geoefen. 

Die leerders sal vergesel word deur hulle 
onderskeie onderwysers. Daar sal die leerders 
in alfabetiese volgorde gerangskik word,  
sodat teenwoordigheid bevestig kan word.
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Respek vir eiendomsreg word ook deur 
die dissiplinêre kode vereis en diefstal en/
of beskadiging van enige eiendom op die 
skoolperseel en/of enige skoolfasiliteit sal 
in ’n ernstige lig beskou word.

Die verskillende dissiplinêre stappe wat in 
die geval van ’n spesifieke oortreding van 
toepassing mag wees word breedvoerig 
in die dissiplinêre kode uiteengesit en mag 
die verlies van sivvie voordele, detensie 
en skorsing insluit. 

Ouers word verwys na die volledige 
dissiplinêre kode op die skool se webtuiste 
en dringend versoek om hulle te vergewis  
van die bepalings daarvan en, waar nodig, 
dit met hulle kinders te bespreek.

13.8  BOELIEBELEID

Laerskool Jan van Riebeeck verwag van 
sy leerders om op so ’n manier op te tree 
dat hul gedrag en ingesteldheid altyd positief 
ten opsigte van hulself en mekaar sal wees. 

Die leerders se gedrag mag nie lei tot 
verleentheid nie en mag ook nie die skool 
se naam in oneer bring nie. Leerders moet 
te alle tye integriteit aan die dag lê. 

Huppelland het ’n veiligheidswag by die 
toegangshek tussen 7:30 en 9:00 asook 
12:30 tot 14:00. Tussen-in is die hek gesluit. 
By Huppelland is daar ook ’n ontruimingsplan 
en almal kom bymekaar op die Conradieveld. 
Dit word ook een keer per kwartaal geoefen.

13.7  DISSIPLINÊRE BELEID

Elke leerder by Laerskool Jan van Riebeeck 
is onderhewig aan die dissiplinêre kode van 
die skool. Die dissiplinêre kode bestaan uit 
skoolreëls wat ten doel het om die leerders 
tot selfstandige besluitneming te lei en ook 
om hulle veiligheid te verseker. 

Elke leerder ontvang aan die begin van elke 
jaar so ’n kode en ouers word versoek om 
dit saam met hulle kinders deur te lees en 
te bespreek. Met inagneming van die groot 
ouderdomsverskil tussen leerders in die 
grondslagfase en ouer leerders, is daar 
verskillende maatreëls wat op die jonger 
leerders en op ouer leerders van toepassing is. 

Die dissiplinêre kode bevat maatreëls wat die 
bekamping van onder andere stokkiesdraaiery, 
bakleiery, afknouery, boeliegedrag, vuiltaal 
en ondermyning van onderwysers se gesag 
ten doel het. 

13. SKOOLBELEIDE: VEILIGHEIDSMAATREËLS
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Die skool verwag dat selfbeheersing en
verdraagsaamheid alle verhoudings binne
die skoolopset sal kenmerk. Die dissiplinêre
kode bepaal uitdruklik dat Laerskool Jan van 
Riebeeck geen vorm van afknouery sal duld nie.
 
Sulke gedrag sluit in:

• Kwaadwillige tergery en kuberkarnuffelry, 
insluitend die verspreiding van kwetsende 
of krenkende informasie via multi-media bv. 
selfone, internet, ens.;

• Aanstootlike, beledigende, vernederende, 
rassistiese, xenofobiese, seksistiese of 
onbeskofte gedrag; 

• Obsene, onwelvoeglike of seksueel 
eksplisiete gedrag of gebare, of pogings om 
ongewensde fisieke kontak te bewerkstellig; 

• Vloekery en vulgêre taalgebruik; 
• Die doelbewuste uitsluiting van mense; 
• Fisieke, verbale en sielkundige afknouery; 
• Enige bende-tipe aktiwiteite wat die 

veiligheid of welstand van ander leerders 
aantas.

Indien enige van bostaande oorskrydings 
plaasvind wat formele dissiplinêre optrede 
vereis, sal die betrokke onderwyser die 
proses in werking stel deur die geval by 
die Boeliekomitee aan te meld. 

13. SKOOLBELEIDE: BOELIEBELEID

Hierdie proses sal die volgende 
stappe behels:

• Een van die boeliekomiteelede/-personeel 
sal ’n individuele gesprek met die leerder 
wat geboelie word voer om uit te vind wat 
die situasie behels. Daar sal deurgaans 
aantekeninge deur die onderwyser gemaak 
word vir latere verwysing.

• Die onderwyser sal ook ’n konfidensiële 
gesprek met die leerder/leerders wat boelie, 
voer. Indien die onderwyser dit nodig vind, 
sal ’n tweede onderwyser teenwoordig wees 
tydens hierdie gesprek.

• Alle partye sal tydens die vergadering  
gevra word vir hulp om sodoende spanning 
en angstigheid by die leerder wat geboelie  
word te verminder.

• ’n Opvolgdatum sal vasgestel word om 
beide die leerder wat geboelie word, sowel 
as die leerder wat boelie, se vordering te 
monitor. Indien daar nie voldoende vordering 
by beide partye is nie, sal die onderwyser 
genoodsaak wees om die ouers van beide 
partye te betrek. 
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• Die skoolhoof sal ook teenwoordig wees 
tydens hierdie vergadering.

• Dissiplinêre stappe teen die boelie mag 
insluit die ontneming van pouses of ander 
opwindende aktiwiteite.

• In die geval van ’n ernstige saak, behou  
die beheerliggaam die reg voor om die  
boelie vir ’n bepaalde tydperk (maksimum 
van vyf skooldae) uit Laerskool Jan van 
Riebeeck te skors. 

Die beheerliggaam en personeel is geregtig
daarop om dissiplinêre aksie te neem 
wat volgens hul oordeel geskik is in die 
omstandighede. Die hewigheid van die 
optrede sal afhang van die erns van die 
geval en sal teen die boelie geneem word 
in terme van Laerskool Jan van Riebeeck 
se formele gedragskode.

13. SKOOLBELEIDE: BOELIEBELEID
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13.9  AFWESIGHEIDSBELEID

Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle 
afwesig wees van die skool, en dan slegs
met die toestemming van die skoolhoof, 
of sy verteenwoordiger indien die skoolhoof 
nie beskikbaar is nie. 

Afwesigheid van die skool sonder ’n aanvaarbare 
verskoning word as stokkiesdraaiery beskou 
en is streng verbode. Leerders wat vir een 
tot drie agtereenvolgende dae van die skool 
afwesig is, moet met hul terugkeer ’n skriftelike 
verduideliking van hul ouers voorlê. 

Behalwe in die geval van dood of trauma in 
die leerder se gesin of ’n ander geldige rede 
wat deur die skoolhoof goedgekeur is, sal 
afwesigheid vir meer as drie agtereenvolgende 
dae slegs verskoon word indien ’n brief deur 
’n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê 
word. Indien ’n leerder afwesig was, moet  
hy/sy verantwoordelikheid aanvaar om self 
toe te sien dat die huiswerk gedoen word.

13.10  SELFOONBELEID

Volgens departementele riglyne moet alle 
leerders se selfone en slimhorlosies tydens 
skoolure en op die skoolterrein (skoolgronde) 



14. SKOOLBELEIDE: SELFOONBELEID

Tydens kampe/uitstappies word leerders
verbied om hul selfone saam te neem. 
Die onderwysers wat leerders op kampe/
uitstappies vergesel, moet hul selfoonnommer
beskikbaar stel indien dit nodig is om die ouer 
van ’n insident of krisis in kennis te stel. 

Indien ’n vermoede bestaan dat leerders 
ongerymdhede/pornografie op hul selfone 
kyk/stuur, behou die skool die reg in die beste 
belang van alle leerders van Laerskool Jan 
van Riebeeck om op te tree deur onmiddellik 
die selfoon te konfiskeer en die polisie in 
kennis te stel. 

Ouers sal telefonies verwittig word dat die 
polisie in kennis gestel is. Die polisie het die 
reg om leerders se selfone te ondersoek indien 
daar ’n vermoede is dat daar pornografiese 
materiaal/video’s op sy/haar selfoon is. 
Indien ’n finale bevinding gemaak is dat ’n 
leerder na ongerymdhede/pornografie op sy/
haar selfoon gekyk of aangestuur het, sal die 
betrokke leerder se ouers skriftelik in kennis 
gestel word dat hy/sy voortaan nie toegelaat 
sal word om ’n selfoon skool toe te bring nie. 
Ons sal slimhorlosies op dieselfde manier 
hanteer as selfone.
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afgeskakel wees. Leerders bring selfone 
op eie risiko skool toe en die skool aanvaar 
geen verantwoordelikheid vir die verlies of 
beskadiging daarvan nie. Leerders moet 
soggens sodra die eerste periode begin hul 
fone by hul registeronderwyser inhandig sodat 
die onderwyser die selfone in die klas se kluis 
kan bewaar totdat die skooldag verby is. 

Geen oproepe/boodskappe mag tydens klastyd 
of op die skoolterrein ontvang of gemaak word 
nie. Indien daar ’n krisis ontstaan, sal leerders 
wel toestemming ontvang om hul ouers te 
kontak, maar dan moet die oproep in die 
teenwoordigheid van die onderwyser (bv. net 
buite die klaskamer, in die gang) gemaak word.

Indien leerders hul selfone tydens skoolure
of op die skoolterrein sonder toestemming 
gebruik, sal dit gekonfiskeer word. Indien 
dit ’n tweede keer of herhaaldelik gebeur, 
sal die foon vir ’n langer tydperk afgeneem 
word en leerders sal dit eers ’n week later of 
aan die einde van die skoolkwartaal ontvang. 
Ouers van die spesifieke leerder sal hiervan in 
kennis gestel word. In die geval waar ’n leerder 
sy/haar selfoon of slimhorlosie by die register-
onderwyser vergeet, sal die onderwyser die 
foon in die kluis bewaar totdat die leerder die 
foon kom afhaal. 
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13.11  SIVVIEDAE

Sivvies beteken gewone klere. Leerders 
mag nie uitspattig aantrek nie en dogters 
met lang hare se hare moet steeds vasgemaak 
en netjies wees. Leerders sal toegelaat 
word om slegs op die laaste Vrydag van elke 
maand en die laaste dag van elke kwartaal, 
sivvies te dra. Dit sal gratis wees. 

Op jou kind se verjaarsdag mag hy/sy gratis 
sivvies dra. Daar mag egter nooit op ’n Dinsdag 
sivvies gedra word nie, want dis die dag 
waarop ons saalbyeenkoms het. Indien jou 
kind wel op ’n Dinsdag verjaar, mag hy/sy 
die volgende dag sivvies dra.

Let asseblief daarop dat die dra van sivvies 
’n vergunning is en as ’n voorreg, waaraan 
steeds reëls verbonde is, en nie as ’n reg 
beskou moet word nie. Die skool behou die 
reg voor om die verbeuring van sivviedae as 
’n dissiplinêre maatreël toe te pas in navolging 
van die dissiplinêre kode.

13.12  KLEREDRAG

Die skool se kleredragbeleid strook met ons 
waardes van respek en verantwoordelikheid 
en dit is ’n vereiste dat leerders te alle tye 

netjies en korrek geklee moet wees. Indien 
daar uitsonderings gemaak word op die 
voorkomsbeleid, moet ouers skriftelike 
toestemming van die skoolhoof verkry. 

Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende 
skoolure én ander skoolaktiwiteite soos wat 
die beheerliggaam bepaal, gedra word.

ALGEMEEN

Somerdrag: 1ste en 4de kwartaal 
Winterdrag: 2de en 3de kwartaal

Alle skoolklere moet gemerk wees. Die verlore 
goedere sal deur ’n komitee bestaande uit 
Gr. 6-leerders by klasse afgelewer word mits 
dit gemerk is. Sweetpakke word nie toegelaat 
tydens skoolure nie, tensy die leerder daardie 
dag LO as vak het. Leerders mag slegs 
effekleurige, wit onderhemde wat nie sigbaar 
mag wees nie, dra. 

Jy sal in die nuusbrief ingelig word van 
die datums waarop somer- of winterdrag 
verander. 

Skooldrag mag nie met sportdrag gemeng 
word nie bv. truie of sweetpakbaadjies wat 
saam met LO-klere gedra word.
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KLEREDRAG – SEUNS

SOMER
• Wit kortmouhemp (oop nek sonder  

bo-knoop) met skoolwapen op die hempsak.
• Grys kortbroek. 
• Slegs Gr. 7-seuns mag langbroeke dra.
• Grys JvR-skoolsokkies (met strepies). 
• Swart skoolskoene. 
• Skooltrui/oortrui, indien nodig  

(nie oorgroot of uitgerek nie).
• Donkerblou JvR-sonhoed of JvR-pet  

(soos by klerebank te koop).

WINTER
• Wit langmouhemp. 
• Grys lang- of kortbroek met swart gordel. 
• Skooldas. 
• Grys JvR-skoolsokkies (met strepies). 
• Swart skoolskoene.
• Skooltrui/oortrui (nie oorgroot  

of uitgerek nie).
• Serp met dun strepies (soos deur klerebank 

verkoop).
• Skoolbaadjie met skoolwapen op (opsioneel). 

*Reënbaadjie word nie tydens skooltyd 
toegelaat nie. 

HARE
• Hare moet kort en netjies geknip wees,  

ook om die ore en agter in die nek.
• Hare moet skoon wees.
• Hare moet altyd uit die gesig wees sodat 

leerders ordentlik kan sien as hulle werk  
of aktiwiteite beoefen.

• Haarstyle moet geskik wees vir ’n 
laerskoolkind. Geen dekoratiewe geskeerde 
patrone of “undercuts” word toegelaat nie.

• Hare mag nie gekleur word nie.
 
NAELS
• Naels moet skoon, kort en netjies wees.

JUWELIERSWARE
• Polshorlosies is toelaatbaar.
• Geen kettings of armbandjies om pols of nek. 
• Geen ringe nie.
• Geen liggaamsjuweliersware bv. neus-, 

tong- en wenkbroujuweliersware nie.
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KLEREDRAG – MEISIES

SOMER
• Wit kortmouhemp (oop nek sonder bo-

knoop) met skoolwapen op die hempsak. 
• Donkerblou romp nie korter as vier vingers 

bo die knie. 
• Kort wit skoolsokkies. 
• Swart skoolskoene. 
• Skooltrui/oortrui, indien nodig  

(nie oorgroot of uitgerek nie).
• Donkerblou sonhoed. 

WINTER
• Wit langmouhemp.
• Donkerblou skoolromp/grys langbroek.
• Skooldas. 
• Grys JvR-skoolsokkies (met strepies)  

of swart “opaque tights”. Nie “barely black”, 
“blackmail” of donkerblou nie. Dik, wolkouse 
word ook nie toegelaat nie.

• Swart skoolskoene.
• Skooltrui/oortrui (nie oorgroot of uitgerek 

nie).

13. SKOOLBELEIDE: KLEREDRAG

• Serp met dun strepies (soos deur  
klerebank verkoop).

• Skoolbaadjie (opsioneel). 

*Reënbaadjie word nie tydens skooltyd 
toegelaat nie. 

HARE
• Hare moet skoon wees.
• Hare moet altyd uit die gesig wees sodat 

leerders ordentlik kan sien as hulle werk  
of aktiwiteite beoefen.

• Hare wat aan die kraag van die hemp raak, 
moet netjies vasgemaak word. 

• Hare moet geskik wees vir ’n laerskoolkind.  
Haarbykomstighede moet eenvoudig en 
donkerblou wees. Daar is wel ’n haarlint 
– oranje met donkerblou strepie – by die 
klerebank beskikbaar. Dis die enigste 
haarversiering wat oranje mag wees.

• Hare mag nie gekleur word nie. 
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NAELS
• Naels moet skoon, kort en netjies wees.
• Geen naellak mag gedra word nie. 
• Naels mag nie aan die agterkant van  

vingers uitsteek as na die palm gekyk  
word nie. 

 
JUWELIERSWARE
• Polshorlosie is toelaatbaar.
• Geen kettings of bandjies om pols of nek. 
• Geen ringe nie. 
• Geen liggaamsjuweliersware bv. neus-, 

tong- en wenkbroujuweliersware nie. Wat 
oorringe vir dogters betref, mag slegs een 
goue of silwer knoppie of standaard- goue 
of silwer ringetjie per oor gedra word, en 
wel slegs in die onderste gaatjie indien daar 
meer as een is.

• Geen steentjies word toegelaat nie.

SIVVIEDAE

Sivvies moet binne die beleide se riglyne 
van algemene netheid en trots val. 

KLEREDRAG – SEUNS
Onderklere
• Broeke moet stewig m.b.v. ’n gordel gedra 

word. Geen onderklere mag uitsteek nie  
(bv. “Boxer shorts”).

Hare
• Seuns se hare moet te alle tye inpas by die 

skoolreëls. Hare mag nie gekleur word nie. 

Juweliersware
• Dieselfde as skooldragreëls, maar seuns 

mag een armbandjie dra. 

Naels
• Naels moet skoon, kort en netjies wees.

KLEREDRAG – MEISIES
Onderklere
• Geen onderklere mag uitsteek of deurskyn 

nie, bv. swart onderklere onder wit T-hemde. 

Hare
• Meisies se hare moet vasgebind wees.  

Hare mag nie gekleur word nie. 

Juweliersware 
• Bykomstighede: Juweliersware (oorbelle, 

kettings en armbande) mag gedra word,  
mits dit klein en nie oordadig is nie.

Naels
• Geen naellak mag gedra word nie. 
• Kleurlose naellak word vir Gr. 7-meisies 

toegelaat. 
• Naels moet skoon, kort en netjies wees.

13. SKOOLBELEIDE: KLEREDRAG



Skoene
• Geen hoëhakskoene mag gedra word nie. 

Klere: 
• T-hemde moet lank genoeg wees sodat  

die maag nie uitsteek nie.
• Skouerlose hempies is ontoelaatbaar. 
• Broeke of rompies moet so gedra word  

dat die maag nie uitsteek nie.
• Rokke, rompies en kortbroeke mag nie  

te kort wees nie. Gebruik asb. hier jou  
eie diskresie.

Grimering
• Geen grimering mag gedra word nie. 

Die beheerliggaam kan na goeddunke 
toestemming verleen dat leerders by 
sekere geleenthede sivviedrag dra.  
Sodanige drag moet netjies wees. 

LO-DRAG & SPORTDRAG

SEUNS EN MEISIES:
• Wit JvR-sporthemp met donkerblou 

kortbroek.  
• Winter – skoolsweetpak met tekkies  

en wit sokkies.
• Somer – JvR-sporthemp met donkerblou 

kortbroek (skort) en donkerblou plakkies.
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SKOENE
• Leerders mag slegs tekkies en wit sokkies 

(in die winter) of plakkies (donkerblou, 
sonder patrone) in die somer dra.

DRA VAN SPORTDRAG TYDENS SKOOLTYD 
OP DAE WAAROP DIE KLAS LO HET.
• Leerders mag met hulle sportdrag skool  

toe kom slegs op dae waarop hulle ’n  
LO-periode het, maar die leerders moet  
die korrekte sportdrag dra. 

• Indien die volledige sportdrag nie gedra kan 
word nie, moet die leerder skoolklere dra.

• Dae waarop leerders skoolsport direk na 
skool het, mag hulle tydens tweede pouse 
hul korrekte JvR-sportdrag aantrek. Indien 
dit ander sportdrag is, moet leerders eers  
na skool aantrek.

• Geen musse of hoofbedekkings buiten dié 
wat in die kleredragreëls voorgeskryf word, 
mag tydens skooltyd gedra word nie.  
Indien ’n mus soggens voor skool gedra 
word, moet die donkerblou mus deur die 
klerebank aangekoop word.  
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DRA VAN WEDSTRYDDRAG

SOMERSPORT

Krieket o/7 – o/11
• Oranje hempie en donkerblou 

kortbroek
• Lang blou kouse met oranje streep
• Wit tekkies
• Wit breërandhoed

Krieket o/13
• Oranje hempie (skool sal voorsien)
• Wit langbroek
• Lang blou kouse met oranje streep
• Wit tekkies
• Wit breërandhoed

Tennisspanne
• Oranje hempie (seuns – met moue;  

dogters – geen moue)

• Seuns – donkerblou kortbroek;  
Dogters – donkerblou ‘skort’

• Wit sokkies en tekkies
• Die eerste spanne sal hempies  

(seuns) of rokkies (dogters) ontvang.

Atletiek/Tweekamp
• Blou atletiekhempie (skool voorsien)
• Donkerblou kortbroek
• ‘Spikes’ of kaalvoet

Swemspan/Tweekamp
• Skoolswembroek
• Oranje skool swempet
• Swembril
• Handdoek
• Wit JvR-sporthemp en blou kortbroek  

word bo-oor die swembroeke aangetrek.

*Leerders mag nie buite die swembad 
area met swembroeke rondloop nie.
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WINTERSPORT 

*Indien dit koud is, trek leerders hul sweetpak 
met tekkies bo-oor hul wedstrydklere aan.

Rugby 
• Rugbytrui (skool voorsien)
• Donkerblou kortbroek
• Kaalvoet

Netbal
• Oranje hempie (sonder moue)
• Donkerblou ‘skort’
• Wit sokkies en tekkies
• Die o/13-spelers ontvang rokkies  

by die skool.

Hokkie (Seuns)
• Rugbytrui (skool voorsien)
• Donkerblou kortbroek
• Lang blou kouse met oranje streep
• Tekkies

2347

Hokkie (Meisies)
• Oranje hempie (sonder moue)
• Donkerblou ‘skort’
• Lang blou kouse met oranje streep
• Tekkies 

Landloop
• Blou atletiekhempie (skool voorsien)
• Donkerblou kortbroek
• Tekkies en wit sokkies

Skaak
• Winter skooluniform

TASSE

• Skooltasse moet verkieslik die JvR-wapen 
op hê, maar kan ook donkerblou of swart 
wees. 

• Geen uitspattige kleure of prente word 
toegelaat nie.

• Geen tasse mag bekrap word nie.
• Wieletjietasse mag nie gebruik word nie.



BEDRYFSURE* VIR AANPAS, 
KONTANT /SNAPSCAN-AANKOPE

Maandae en Woensdae 07:20 – 08:00

Dinsdae en Donderdae 13:30 – 14:20

KLEREBANKREKENINGBESONDERHEDE

Rekeningnaam Treadle

Bank First National Bank

Rekeningnommer 627 347 533 55

Takkode 250 655

Verwysing Faktuurnommer

14. KLEREBANK

KLEREBANK EFT BESTELPROSES

• Stuur ’n ingevulde bestelvorm na  
Eda by jvrklerebank@gmail.com. 
Die vorm is beskikbaar op die skool  
se webtuiste,  
www.laerskooljanvanriebeeck.co.za.

• Die bestelvorm sal gedurende die week  
na ontvangs verwerk word.

Eda bevestig beskikbaarheid, totale 
verskoopswaarde en verwysingsnommer 
van die bestelling per e-pos.

Maak jou betaling in die “Treadle” FNB 
klerebankrekening in die tabel langsaan 
en lys asseblief die verwysingskode wanneer 
betaling gedoen word sodat jou betaling 
opgespoor kan word. Die items word dan 
gepak en versprei soos gereël.

*Wanneer die skool vroeër as gewoonlik sluit, 
maak die klerebank nie oop nie.
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13.13  LEERDERVERJAARSDAE

Leerders wat verjaar is welkom om eetgoedjies vir hul klasmaats te verskaf om op die 
betrokke dag te geniet. Die klasonderwyser is verantwoordelik om dit ordelik te koördineer. 
Daar word versoek dat jy bv. klaar gesnyde koek skool toe stuur, omdat dit makliker 
hanteerbaar is.

14. KLEREBANK



1 Januarie Nuwejaarsdag

21 Maart Menseregtedag

22 Maart Vakansiedag

2 April Goeie Vrydag

5 April Gesinsdag

27 April Vryheidsdag

1 Mei Werkersdag

16 Junie Jeugdag

9 Augustus Nasionale Vrouedag

24 September Erfenisdag

16 Desember Versoeningsdag

25 Desember Kersdag

26 Desember Welwillendheidsdag
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te gee en ons vra om verskoning vir enige weglatings of foute.

Grafiese Ontwerp en Uitleg Anke Marais | Health Bytes

15. OPENBARE VAKANSIEDAE 2021

15. OPENBARE VAKANSIEDAE 2021



LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK
‘N WAARDEGEDREWE SKOOL



LAERSKOOL JAN VAN RIEBEECK
Kloofstraat 52, Tuine, Kaapstad, 8001

Tel: +27 21 423 4209
ontvangs@jvrprim.co.za | skoolhoof@jvrprim.co.za

www.laerskooljanvanriebeeck.co.za


