
 

 

22 Junie 2018 

Geagte Ouers 

OMSENDBRIEF 3/2018 

Met hierdie skrywe wil ons graag die volgende belangrike sake onder u aandag bring: 

 Sekuriteit 

 Afwesighede 

 Uittekenprosedure 

SEKURITEIT BY DIE HOËRSKOOL BELLVILLE 

Skole het sagte teikens geword met die toenemende geweld en die beskerming van ons leerders, personeel en 

bates van die skool het prioriteit geword.  Om hierdie doel te bereik word die volgende prosedures vanaf die 

derde kwartaal in plek gestel. 

GEDURENDE SKOOLURE:  07:00 – 14:30 

 07:00 – 14:30  Die hoofhek is oop vir personeelvoertuie met die Bellvilleskyfie op. 

 07:00 – 07:30 Die astrohek is oop vir personeelvoertuie met die Bellvilleskyfie op. 

 07:00 – 07:35 Die voetgangershek is oop vir leerders.(Astro- en Rugbyhek). 

 07:35 Alle toegangsroetes word gesluit. 

 07:35 – 14:30 -       Slegs toegang deur die Hoofhek  

- Ouers en besoekers moet buite parkeer en by die hek inteken.  (’n Besoekerskaartjie sal 

  aan u verskaf word.) 

- Afleweringsvoertuie moet inteken.  (’n Besoekerskaartjie sal aan persone verskaf word.) 

- By die hoofingang van die skool sal u met die vertoon van die besoekerskaartjie                           

toegang tot die skool verkry. 

- Indien ’n leerder so siek is dat hy nie kan loop nie, moet ’n ouer mnr. Nico Britz skakel wat 

dan vooraf met die hekwag en mev. Bets Mong sal reël dat u toegang tot die skool verkry. 

-  Ouerskyfies in nie geldig tydens skoolure nie. 
-  

NA SKOOLURE 15:00 – 07:00 

 14:30 – 15:00   Voetgangershekke word oopgesluit. (Rugby- en astrohekke) 

       (Slegs uitgaande en ingaande leerders met skoolklere sal toegelaat word.) 

 15:00 – 07:00 - Alle hekke word gesluit. 
- Slegs toegang deur die hoofhek 
- Alle voetgangers moet by die hoofhek inbeweeg. 
- Alle voertuie moet buite parkeer en ouers moet inteken met instap. 
- Ouers kan wel inry indien hulle in besit is van ’n parkeerskyfie wat by die skool gekoop 

kan word teen R120.00. 
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NAWEEKSPORT  

 Hekke word deur die OOV beman; slegs voertuie en persone wat toegang betaal, word toegelaat. 

 Geen intekening is nodig indien die OOV in beheer is nie. 

 Ouerskyfies is nie geldig tydens sportbyeenkomste nie. 

 

           

 Hulle kan slegs na ure of naweke op die sportterrein toegelaat word indien hulle by die Leeuklub aangesluit    

 het en in besit is van ’n lidmaatskapkaart. 

 Voertuie van oudleerders sal slegs toegelaat word indien hulle in besit is van ’n parkeerskyfie wat teen 

 R120.00 by die skool aangekoop is. 

 Toestemming kan by mnr. P. Nagel d.m.v. ’n WhatsApp (0823946257) gekry word. 

- Mnr. Nagel sal via die WhatsApp toestemming gee.  Die WhatsApp moet dan aan die wag by die hek 

getoon word. 

- Geen persoon sal sonder ’n WatsApp van hom toegelaat word nie. 

- Geen toestemming sal vir Sondae gegee word nie.  

 

 

 Slegs lede met ’n parkeerskyfie sal met voertuie op die terrein toegelaat word. 

 Alle besoekende lede moet buite parkeer en inteken. 

 

 

 Soos bepaal deur die Bestuurspan, sal die terrein vir parkering oopgemaak word vir spesiale geleenthede. 

(bv. Ope-aand, Oueraande, Prysuitdeling ens.) 

 

 

 Toestemming kan by mnr. P. Nagel d.m.v. ’n WhatsApp (0823946257) gekry word. 

- Mnr. Nagel sal via die WhatsApp toestemming gee.  Die WhatsApp moet dan aan die wag by die hek 

getoon word. 

- Geen persoon sal sonder ’n WhatsApp van hom toegelaat word nie. 

- Geen toestemming sal vir Sondae gegee word nie.  

AFWESIGHEIDPROSEDURE 

Indien ’n leerder afwesig was, moet ’n verskoningsbrief/mediese sertifikaat ingehandig word met sy/haar 

terugkeer. 

Verskonings vir afwesigheid kan ook per e-pos aangemeld word. Maak seker u het sy/haar registeronderwyser se 

e-posadres sodat verskonings per e-pos direk aan die registeronderwyser gerig kan word. (Dit kan ook aan Mnr. 

Britz gestuur word wat dit sal aanstuur na die registeronderwyser.)  

Geen telefoonoproepe sal meer ’n geldige verskoning wees nie! Slegs ’n e-pos, mediese sertifikaat of 

verskoningsbrief sal as geldige verskoning aanvaar word. 

Die volgende inligting moet op die e-pos/verskoningsbrief verskyn: 

1. Leerder se NAAM en VAN 
2. Leerder se GRAAD en SEKSIE 
3. Afwesigheidsdatum(s)  
4. Rede vir afwesigheid 

OUDLEERDERS 

KERK 

UITSONDERING 

GEBRUIK VAN TERREIN GEDURENDE VAKANSIETYE 
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Indien ’n leerder nie sy/haar verskoningsbrief/mediese sertifikaat die dag ná afwesigheid inlewer nie, word die 
leerder gewaarsku. (Slegs een waarskuwing sal gegee word.) 

Indien die leerder nie sy/haar verskoningsbrief/mediese sertifikaat op die tweede dag ná afwesigheid inlewer nie, 
word “demerits” toegeken. 

Die leerders word hierna opgevolg word deur die graadvoog en die leerders wat dan nog steeds nie ’n verskoning 
vir afwesigheid ingelewer het nie en indien daar nie ’n geldige rede/verskoning is nie, sal leerders 
dienooreenkomstig gestraf word. 

Waar daar probleme ontstaan nadat die opvolgwerk gedoen is, word dit na Mnr. Britz verwys. 

Indien dien ’n toets gemis word, SAL SLEGS ’n MEDIESE SERTIFIKAAT AS VERSKONING AANVAAR 

WORD. 

UITTEKENPROSEDURES  

U moet asseblief van die volgende prosedures kennis neem: 
 Leerders word te maklik en te veel onnodig by die skool uitgeteken. By afwesighede en die uitteken van leerders 

veroorsaak dit dat hulle met akademiese werk agter raak.  Dit het ’n geweldige invloed op leerders se 
akademiese prestasies. 

 
 Ouers moet asseblief toesien dat leerders nie onnodige afsprake tydens skooltyd maak nie. Die skool behou hom 

die reg voor om op grond van die hoeveelheid afwesighede en prestasie van leerders, nie sulke afsprake toe te 
staan nie. 

 
1.   Indien ’n leerder geen ander opsie het nie en uitgeteken moet word, moet die ouers die skool ’n DAG 

VOOR DIE TYD, voor tienuur die oggend, SKRIFTELIK van die afspraak verwittig.  Daarmee saam moet 
’n bewys van afspraak (medies, tandarts, leerlinglisensie, ens.) ingelewer word. 

  Leerders sal met “demerits” gepenaliseer word indien hierdie afsprake nie EEN DAG VOOR DIE TYD, 
 SKRIFTELIK by die skool ingelewer is nie. 

 2. Indien iets onvoorsiens gebeur, moet ouers die skool dadelik skakel en bevestig dat die kind afgehaal gaan 
  word. Mnr. Britz sal dan u versoek hanteer. 

 3. Indien ’n leerder siek word tydens skoolure moet die volgende prosedures gevolg word:  
  A. Leerders moet by mnr. Britz se kantoor aanmeld indien hy/sy nie goed voel nie. 
  B. Mnr. Britz sal die ouer skakel of die kind terugstuur klas toe. 
  C. GEEN LEERDER mag deur middel van sy selfoon ’n ouer self kontak nie.  Indien ’n ouer in so geval 

  by die skool opdaag sal die leerder met “demerits” gepenaliseer word. 
 4. GEEN LEERDER sal DIREK na toetsperiode uitgeteken word nie.  Leerders moet tot tienuur (eerste 

 pouse) by die skool wees om nie afwesig gemerk te word nie.  Indien u besluit om ’n leerder die toets te 
 laat skryf, maar u gaan hom/haar wel uitteken, moet u die skool vooraf, skriftelik inlig en hom/haar teen 
 eerste pouse kom afhaal. 

 5. Leerders kan slegs uitgeteken word deur ouers of wettige voogde.  Indien ’n ander persoon gestuur word 
 om die leerder uit te teken, moet ’n skriftelike bewys aan die skool gestuur word. Die skool is wetlik 
 verplig om hierdie stappe te volg en gaan geen leerder toelaat om die skoolterrein op sy eie te verlaat nie. 

  
 Die skool gaan BAIE STRENG by hierdie prosedures hou.  Ons doen ’n beroep op ouers om hulle goed van 

bostaande prosedures te vergewis en die skool in hierdie saak te ondersteun. 
 

 

 

Deon du Plessis 

SKOOLHOOF 


