
ADDENDUM TOT HOëRSKOOL RIEBEECKRAND GEDRAGSKODE 

COVID-19 

’n Nasionale Ramptoestand is deur President Ramaphosa afgekondig op 15 Maart 

2020 as gevolg van die Covid -19 virus. 

Ten einde die verspreiding van die Covid-19 virus te beperk, is dit noodsaaklik om 

uitbreidings aan die bestaande gedragskode aan te bring. 

 

1. OORTREDINGS: COVID-19: 

1.1.   Ignoreer sosiale afstande (nader as 1.5 meter);  

1.2.   Enige fisiese kontak;  

1.3.   Haal eie gesigmasker gedeeltelik of heeltemal af; 

1.4.   Haal ‘n ander leerder se masker af/gedeeltelik af; 

1.5.   Gesigmasker nie volgens standaard nie; 

1.6.   Ignoreer maatreëls rondom sanitasie (handewas, ontsmetting, ens); 

1.7.   Ignoreer reëls aangaande beweging (soos eenrigting verkeer op stoepe); 

1.8.   Beweeg rond buite klas sonder onderwyser se toestemming; 

1.9.   Beweeg buite gealokeerde areas tydens pouses; 

1.10.   Deel van enige toerusting (soos bv. skryfbehoeftes), lockers of kos; 

1.11.  Laatkom oggende (buite gleuf wat deur skool voorsien word – vir matrieks       

07:30 – 08:00); 

1.12.    Laatkom laat vir klas na die 4-minute klok gelui het; 

1.13.  Verlaat nie die terrein na skool uitkom nie (as daar leerders is wat saam met 

  onderwysers ry, sal die leerder buite die terrein vir die onderwyser moet   

  wag). 

 

2. EERSTE OORTREDING (skriftelike waarskuwing en isolasie): 

2.1 . Alle eerste oortredings in 1 hierbo sal as Kategorie 2 oortredings hanteer 

 word. 

 

2.2. Leerder sal dan na ‘n isolasie-area in die saal geneem word. 

 

2.3. Die leerder sal dan ‘n amptelike skriftelike waarskuwing ontvang. 

 

2.4. Die ouer kan dan die leerder kom haal of hy/sy moet in die isolasie-area wag 

vir die res van die skooldag. 

 



3. TWEEDE OORTREDING: 
 

3.1. ‘n Tweede oortreding val onder Kategorie 3 (Ernstige wangedrag wat 

 skorsing tot gevolg kan hê) 

3.2. ‘n Interne verhoor (IDK) sal so spoedig moontlik plaasvind en by 

skuldigbevinding sal die leerder tydelike geskors word vir ‘n maksimum van 7 

skooldae, maar nie minder as 2 skooldae nie. 

 

3.3. ‘n Kennisgewing van die datum van ‘n DKEW sal aan die leerder gegee word. 

 

3.4  Die leerder se ouer/voog sal ingelig word van die uitkomste van die verhoor. 

 

3.5. Die leerder sal onmiddelik die skoolterrein verlaat. 

 

3.6. Die skool se IDSO moet so spoedig moontlik in kennis gestel word van die 

oortreding. 

 

3.7. Die Departement van Onderwys en/of SAPD mag ook in kennis gestel word. 
 

4.    KATEGORIE 4 – OORTREDINGS (ernstige wangedrag wat uitsetting tot   

 gevolg kan hê) 

 ONMIDDELIKE TYDELIKE SKORSING SONDER WAARSKUWING: 

4.1. Enige valse inligting versprei rakende die virus, pandemie, ‘n mede-leerder, 

 personeel of skool, hetsy verbaal of deur middel van sosiale media 

4.2. Toegang tot die terrain verkry sonder om deur die prosedures te gaan 

 (temperatuur meet, vraelys, sanitering, tonnel) 

4.3.  Valse mediese inligting (soos siekte, simptome, ens) verskaf  

4.4  Stigmatisering/boeliegedrag wat betrekking het op COVID-19. 

4.5.  Enige daad in terme van COVID-19 wat ander leerders of personeel se   

  veiligheid bedreig 

4.6. Rook op die skoolterrein (SAPD moet gekontak word) 

4.7 ‘n Interne verhoor (IDK) sal so spoedig moontlik plaasvind en by 

 skuldigbevinding sal die leerder tydelike geskors word vir ‘n maksimum van 7 

 skooldae. 

4.8  ‘n Kennisgewing van die datum van ‘n DKEW sal aan die leerder gegee word. 

 

4.9. Die leerder se ouer/voog sal ingelig word van die uitkoms van die IDK. 

 

4.10. Die leerder sal dan gevra word om onmiddelik die skoolterrein te verlaat. 

4.11. Die skool se IDSO moet onmiddelik in kennis gestel word van die oortreding. 

 



4.12.  Die Departement van Onderwys en/of SAPD mag ook in kennis gestel word. 

  

 

 


