
 
 

                        
Beleid vir die bestuur van leerderbywoning by Hoërskool Riebeeckrand. 

Die doel van hierdie beleid is om gereelde skoolbywoning van leerders te bestuur en te bevorder. Dit voorsien 
ook ‘n raamwerk vir die prosedures om bywoning van leerders te rekordeer en
platform te skep waarvolgens opgetree kan word. 

1. REGSAANSPREEKLIKE RAAMWERK

Staatskoerant nr. 33150, 4 Mei 2010.  

Nasionale Onderwysbeleid – Wet 27 van 1996.

2. WOORDOMSKRYWINGS 

Die volgende woorde en akronieme verskyn in die 

“afwesig”: die leerder is nie by die skool nie en verteenwoordig ook nie die skool in enige aktiwiteit 
gedurende skoolure wanneer die register voltooi word nie;

“BL”: die Beheerliggaam van die skool, soos verkies deur 

“deurlopende afwesigheid”: die afwesigheid van ‘n leerder vir 10 dae of meer, sonder ‘n geldige 
verskoning; 

“dissiplinêre voog”: die onderwyser in beheer van ‘n spesifieke graadgroep se dissipline, insluitend 
die kontrole van afwesighede van leerders;

“distrik”: ‘n bepaalde streek van die Onderwysdepartement;

“gedragskode”:  die kode vir leerders soos verwys na in die Skolewet, wet nommer 8;

“geldige rede”: ‘n aanvaarbare verskoning wat gegee word as rede vir afwesigheid;

“graadvoog”: die departementshoof wat oorkoepelend in beheer van ‘n spesifieke graadgroep is;

“hoof”: die persoon deur die Onderwysdepartement aangestel wat as hoof van die skool optree;

“klas”: ‘n groep leerders onder toesig van ‘n onderwyser;

“klasregister”: die amptelike dokument, elektronies of handgeskrewe, waarin die teenwoordigheid 
van leerders elke dag aangetoon word;

“leerder”: ‘n graad 8 – 12-persoon (manlik of vroulik) wat onderrig by Hoërskool Riebeeckrand 
ontvang, ondergeskik aan die Suid-
word daar slegs na “hom” en “hy” verwys;
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“NEPA”: Nasionale onderwyswet, 1996, Wet 27; 

“NSS”: Nasionale Senior sertifikaat; 

“onderwyshoof”: die hoof van die nasionale onderwysdepartement; 

“opvoeder/onderwyser”: ‘n opvoeder by Hoërskool Riebeeckrand, onderworpe aan die 
Indiensnemingswet van die SASA (Wet 76 van 1998), betrokke by onderrig in die klaskamer; 

“ouer”:  (a) die biologiese ouer van die leerder; 
  (b) die persoon wettig as die voog van die leerder aangewys; 

(c) die persoon wat onderneem om die rol van die ouer te vervul ten opsigte van die 
kind se skoolonderrig; 

“periode”: Die tydperk op die skoolrooster aangedui vir onderrig- of administratiewe doeleindes; 

“perioderegister”: die byhou van leerderafwesighede tydens ‘n bepaalde onderrigperiode op’n 
amptelike dokument daarvoor toegewys (RR 5); 

“personeel”: alle persone, administratief of opvoedkundig, soos deur die onderwysdepartement of 
beheerliggaam van die skool aangestel; 

“SASA”: die amptelike skolewet (Suid-Afrikaanse Skolewet); 

“SBS”: skoolbestuurspan; 

“skool”: openbare skool, waar bepaalde administratiewe en onderrigaktiwiteite plaasvind; 

“skoolaktiwiteit”: aktiwiteite, binne of buite die skoolgrense, deur die skool onderneem waarby 
leerders en/of personeel betrokke is – hetsy akademies, kultureel of sportief van aard; 

“skooldag”: ‘n dag waarop verpligte skoolbywoning moet plaasvind, bepaal deur die skoolkalender 
van elke jaar; 

“skorsing”: die hoof/beheerliggaam mag ‘n leerder tydelik skors om dissiplinêre redes. Die 
beheerliggaam mag by die Onderwyshoof aansoek doen om permanente skorsing van die skool om 
dissiplinêre redes; 

“toelating” : die leerder word tot die skool toegelaat by wyse van ‘n toelatingsdokument; 

“tuisonderrig”: die leerder word tuis onderrig en verskyn nie op die skool se register nie, soos vervat 
in wet 51 van die SASA; 

“tydelike register”: die voorlopige register wat deur die voogonderwyser gedurende die eerste 10 
skooldae gehou word; 

“uitsetting”:  ‘n leerder word permanent uit die skoolsisteem verwyder, onderhewig aan die SASA, 
Wet 9(1D); 

“verpligte skoolgaande ouderdom”: die verpligte ouderdom vanaf ‘n leerder se aanvang tot 
beëindiging van sy skoolloopbaan, soos saamgevat in Wet 3 (1) van die SASA. Dit strek vanaf die 
eerste skooldag van die jaar waarin die leerder sewe word tot by die laaste skooldag van die jaar 
waarin die leerder in graad 9 is, of waarin hy 15 jaar oud word – watter een ookal eerste kom; 

“voogonderwyser”: die onderwyser aan wie die die skoolhoof administratiewe pligte opgelê het vir 
‘n bepaalde klas vir ‘n bepaalde jaar; 

“voogperiode”: die amptelike periode, soos op die skoolrooster aangedui, waartydens die 
teenwoordigheid van leerders gerekordeer word; 
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“vrystelling”: vrystelling van ‘n leerder van verpligte skoolbywoning soos vervat in die SASA, Wet 
4(1); 

 

3. UITGANGSPUNT VAN HOëRSKOOL RIEBEECKRAND  

Toelating van leerders en hulle stiptelike bywoning van skool is ‘n voorvereiste vir ‘n geletterde bevolking. Die 
bestuur en monitering van gereelde skoolbywoning is voorts baie belangrik, omdat  

• leerders die reg tot onderrig het;  

• toelating tot Hoërskool Riebeeckrand leerders onder ‘n verpligting plaas om skool getrou by te woon;  

• dit sal bydra tot prestasies en matriekuitslae;  

• leerderrekords as ‘n amptelike dokument in ‘n hofsaak gebruik kan word.  
  

4. DIE BELANGRIKHEID VAN BYWONINGSREKORDS  

Die daaglikse byhou van ‘n teenwoordigheidsregister maak dit vir die skool moontlik om leerders se 
afwesighede te monitor en daarvolgens op te tree. Die dissiplinêre voog, in samewerking met die 
klasvoog, sal in kontak met die ouers tree waar probleme vermoed word. Dissiplinêre voogde sal 
afwesighede aan die ouers kommunikeer deur middel van die skool se sms-stelsel.   
  
Hierdie rekords stel die Distrikkantoor ook in staat om vroegtydig probleme te identifiseer. 
Leerderafwesighede word op SASAMS gerekordeer – daagliks. 

5. LEERDERAFWESIGHEDE  

  Die volgende redes sal as geldig vir afwesigheid beskou word en ‘n leerder sal nie van die register 
verwyder  word nie:  

• bloktyd vir graad 12-leerders;  

• fisiese of fisiologiese siekte, met dien verstande dat die ouer/voog met die skool sal kommunikeer en 
dan ‘n skriftelike bewys, bv. doktersbrief, aan die klasvoog sal oorhandig. Indien die afwesigheid drie 
dae of meer is, moet ‘n doktersbrief aan die voogonderwyser oorhandig word. ‘n Kliniekbrief is net vir 
een dag geldig. In die geval van afwesigheid tydens ‘n toets of portefeulje-opdrag is ‘n doktersbrief, 
kliniekbrief, apteekstrokie of ander aanvaarbare skriftelike verskoning ‘n vereiste (afskrif aan klasvoog 
en vakonderwyser);  

• die skenk van geboorte, soos bevestig deur ‘n mediese praktisyn;  

• geestelike-, kulturele- of sportdeelname soos goedgekeur deur die beheerliggaam. Dit impliseer dat 
sodanige leerder moet aansoek doen tot afwesigheid;  

• dood van ‘n familielid. ‘n Afskrif van die doodsertifikaat of begrafnisbrief moet ingehandig word by die 
klasvoog. Indien ‘n toets of portefeulje-opdrag gemis word, moet die betrokke onderwyser ook so ‘n 
afskrif ontvang;  

• afspraak om ‘n hofsaak by te woon, afspraak vir ‘n rybewys of enige ander afspraak waarvoor die 
skoolhoof ‘n bewys mag verlang;  

• tydelike skorsing deur die beheerliggaam/skoolhoof;  

• enige ander geldige verskoning buite die leerder se beheer. Die hoof / afgevaardigde sal dan besluit oor 
die geldigheid van die verskoning en of dit in die beste belang van die leerder was om tydelik afwesig te 
wees van die skool.  

• In alle gevalle van afwesigheid, moet ‘n skriftelike verskoning by die voogonderwyser ingedien word – 
binne die redelike tyd van 3 dae. 
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6. VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE ONDERSKEIE PARTYE  

6.1 Die leerder se verantwoordelikheid:  

Dit is die leerder se verantwoordelikheid om skool getrou by te woon, volgens die vaste tye daargestel. 
Die ouers/voogde, onderwyspersoneel en beheerliggaam moet seker maak dat die leerder weet wat 
hierdie vereiste is en dat die leerder die beleid ken en aanvaar.  

Uitsluitend graad 12-leerders, mag geen leerder verlof kry om afwesig te wees weens eksamens of 
nadat eksamens afgelê is nie. Graad 12-leerders mag verlof kry om hoogstens vyf dae voor die 
aanvang van die Nasionale Senior Sertifikaat afwesig te wees van skool vir studiedoeleindes. Graad 12-
leerders mag ook tuis bly op die dae wat hulle nie ‘n vraestel aflê nie, asook nadat die eksamen verstryk 
het.  

6.2 Die ouer/voog se verantwoordelikheid:  

  Die ouer/voog se taak is om  

• seker te maak dat die leerder elke dag, heeldag, skool by te woon volgens die ure soos 
deur die skoolbeleid aangedui;  

• seker te maak dat die leerder nie uitgeteken word om skool te verlaat sonder ‘n werklik 
geldige rede nie (familievakansie is nie ‘n geldige rede nie);  

• die voogonderwyser skriftelik in te lig van ‘n geldige rede waarom ‘n leerder afwesig was, 
laat is of uitgeteken gaan word;  

• saam met die skool te werk indien daar ‘n ondersoek is rakende ‘n leerder se afwesighede 
sonder ‘n geldige rede;  

• die leerder aan te moedig om verlore werk in te haal weens afwesigheid van die skool.  

6.3 Die skool se verantwoordelikheid:  

Die skool, gelei deur die hoof en beheerliggaam, is verantwoordelik vir die bevordering en monitering 
van skoolbywoning om sodoende leerders die geleentheid te gee om die grootste moontlike voordeel uit 
onderrig te trek.  

(a) Die Beheerliggaam  

• behoort die beleid rondom skoolbywoning in die gedragskode van die leerders te formuleer, 
sodat elke leerder sal weet wat van hom verwag word;  

• mag van tyd tot tyd ‘n verslag aanvra om die skoolbywoning van leerders te kontroleer.  
 

(b) Die Hoof/gedelegeerde se taak is om  

• saam met die SBS en opvoeders, ‘n kultuur van stiptelikheid en gereelde skoolbywoning te 
skep;  

• ‘n veilige en beskermde omgewing vir die leerders te skep;  

• ‘n beleid oor skoolbywoning saam te stel, in samewerking met die personeel, VRL, en BL;  

• seker te maak dat alle leerders, personeel en ouers die beleid en ook die belangrikheid 
daarvan, verstaan en korrek toe te pas; 

• toe te sien dat minstens 15 minute daagliks op die rooster aangetoon word vir die neem van 
skoolbywoning; 

• seker te maak dat die skoolbestuur verantwoordelik gehou word daarvoor om die akkuraatheid 
van die aanteken van afwesighede te kontroleer; 

• seker te maak dat voogonderwysers die amptelike registers daagliks voltooi en by die 
admininstratiewe kantoor indien vir rekordering op SA-SAMS;  
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• seker te maak dat afwesighede opgevolg word;  

• seker te maak dat weeklikse afwesighede korrek op SA-SAMS gerekordeer word en betyds 
ingedien word by die distrikkantoor;  

• seker te maak dat voogpersoneel van kopieë van die voogklas se afwesighede voorsien word; 

• seker te maak dat ‘n leerder van die register verwyder word in terme van paragraaf 7.3;  

• die distrik van weeklikse, maandelikse en kwartaallikse rekords te voorsien;  

• toe te sien dat die daaglikse, weeklikse, maandelikse en kwartaallikse data in harde 
kopieformaat geliasseer word; 

• die afwesigheidsyfers op dashboard te monitor en probleme aan te spreek; 

• hoë afwesigheidsyfers met die ouers en, indien nodig, met die distrikkantoor, te bespreek; 

• toe te sien dat die registers beskikbaar is op aanvraag van die distrikkantoor; 

• toe te sien dat alle registers aan die einde van die jaar saamgebind en in die argief gestoor 
word vir ‘n minimumtydperk van 5 jaar; 

• toe te sien dat die onderwerp van leerderafwesighede ‘n staande item op alle 
skoolvergaderings is; 

• toe te sien dat alle nuwe personeellede opgelei word in die prosesse wat verband hou met 
leerderafwesighede en die rekordering en hantering daarvan; 

• die distrik in te lig rondom logistieke probleme vir voldoende toesighouers tydens die eksamen, 
bv. waar personeel afwesig van skool is om NSS-antwoordstelle te merk 
 

(c) Die voogonderwyser se taak is om  

• die amptelike bywoningsregister daagliks by te hou en ouers/graadvoog/dissiplinêre voog oor 
moontlike probleme in te lig;  

• die bywoningsregister daagliks te voltooi en teen 09:30 elke dag by die graadvoog in te dien om 
sodoende die skool se statistieke aan die distrikkantoor beskikbaar te stel;  

• seker te maak dat leerders dokumentasie ter bewys van geldige afwesighede indien; 

• ouers/voogde in te lig oor afwesighede d.m.v. die sms-stelsel; 

• die register weekliks te onderteken as bevestiging dat die inhoud daarvan korrek grekordeer is; 

• die leerders se afwesighede in die profielboeke aan te teken. 
 

(d) Die vakonderwyser/klasonderwyser se taak is om  

• rekord te hou van alle afwesighede van die bepaalde klas vir elke periode (=perioderegister);  

• afwesige leerders se name deur te stuur na die dissiplinêre voog; 

• dit aan die dissiplinêre voog te meld (witbrief uitskryf en laat teken), indien daar rede is om te 
vermoed   dat ‘n leerder sonder ‘n geldige rede afwesig is.  
 

(e) Die dissiplinêre voog se taak is om  

• die afwesighede daagliks te kontroleer en enige ongerymdhede op te volg;  

• die name van wettige afwesige en uitgetekende leerders aan die betrokke personeel te verskaf; 

• leerders wat periodes ontduik, te straf volgens die dissiplinêre beleid van die skool;  

• seker te maak dat leerders wat voor 09:30 uitteken, as afwesig aangedui word, deur dit aan die 
voogonderwyser deur te gee; 

• die registers weekliks te onderteken. 
 

(f)   Die graadvoog (departementshoof) se taak is om 

• die korrektheid van die registers van die aangewese graad te kontroleer; 

• seker te maak dat die data wat ingelees word op SA-SAMS, korrek is; 

• die registers maandeliks te onderteken as bevestiging dat dit gekontroleer en korrek is; 
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• die name van personeel wat versuim om perioderegisters in te dien, by die adjunkhoof 
(personeelbestuurder) of hoof aan te meld;  

• afwesighede van leerders te monitor en op te volg of die ouers gekontak is; 

• in ekstreme gevalle van afwesigheid, self die ouer te kontak; 
 

(g)  Die administratiewe beampte se taak is om 

• die afwesighede van leerders daagliks op SA-SAMS te rekordeer; 

• weekliks die data deur te stuur op SA-SAMS. Dit moet op ‘n Vrydag ingedien word teen 11:00, 
nadat die skoolhoof dit goedgekeur het. 

 

7. PROSEDURES  

7.1 Voltooiing van daaglikse registers:  

Sien punt 6.4(c). Indien die voogonderwyser afwesig is, moet ‘n plaasvervangende personeellid die 
registerklas neem en die register voltooi. Die register moet te alle tye beskikbaar wees vir enige navrae. 
Die skoolrooster behoort voorsiening te maak vir ‘n daaglikse voogperiode om die teenwoordigheid van 
leerders te kan vasstel. ‘n Tydelike register mag slegs vir die eerste 10 dae van die skooljaar gebruik 
word, totdat die permanente inskrywings gefinaliseer word.  

   By die aanteken van leerderafwesighede en –teenwoordigheid, moet die volgende in ag geneem word: 

• Slegs afwesighede word gerekordeer – skryf slegs ‘n “a” by die betrokke dag; 

• Veranderings word aangebring deur ‘n potloodlyn deur die fout te trek en die korreksie dan 
aan te bring. Teken daarby en dateer; 

• By ‘n nuwe leerder word ‘n N by die eerste datum van teenwoordigheid ingeskryf; 

• By die deregistrasie van ‘n leerder word die letter D geskryf by die datum van deregistrasie. ‘n 
Lyn word getrek tot aan die einde van die kwartaal; 

• Wanneer die skool tydelik sluit of daar ‘n vakansiedag is, word die rede vir sluiting (bv. 
Huissport, Erfenisdag) in die kolom van die spesifieke dag/dae in hoofletters geksryf; 

• Die klasvoog en dissiplinêre voog teken die dokument weekliks en graadvoog teken die 
dokument maandeliks om te verifieer dat die inligting akkuraat en korrek is. 

7.2 Opvolg van leerderafwesighede:  

(a) Indien ‘n leerder vir drie dae afwesig is of laat kom vir skool sonder ‘n geldige rede sonder om 
die skool in te lig, behoort die voogonderwyser die leerder se ouer/voog te skakel om die rede 
vir afwesigheid / laat kom vas te stel;  

(b) Indien die leerder vir langer as drie dae afwesig is of laat kom sonder ‘n geldige rede sonder dat 
die skool ingelig is, behoort die voogonderwyser die ouer/voog te kontak om die rede vir 
afwesigheid / laat kom vas te stel:  

• Die voogonderwyser behoort die ouer in te lig oor die belangrikheid van skoolbywoning;  

• Die voogonderwyser moet die ouer inlig oor die wetlike implikasies van leerders wat 
sonder rede afwesig is (wet no. 3 vir skoolpligtige leerders);  

• Die ouer moet versoek word om toe te sien dat die leerder so gou moontlik terugkeer 
skool toe;  

• Die voogonderwyser moet die dissiplinêre voog/graadvoog se hulp inroep indien geen 
samewerking van die ouer verkry word nie.  
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• Die dissiplinêre voog/graadvoog moet die hoof se hulp inroep indien steeds geen 
samewerking van die ouer verkry word nie.   

• Die hulp van ‘n maatskaplike werker kan ook ingeroep word indien nodig.  

(c)    Indien die leerder steeds nie skool toe kom nie of laat kom vir skool, sonder ‘n geldige rede en 
ten spyte van al die nodige intervensiestrategieë, kan die leerder  

• gedagvaar word vir die verbreking van die gedragskode;  

• van die skool se register verwyder word indien hierdie afwesigheid vir langer as 10 
aaneenlopende dae voortduur.  

(d)   Deeglike en akkurate rekord moet van alle intervensiestrategieë en kommunikasie met 
ouers/voogde gehou word as bewys van die skool se ingryping.  

7.3 Kansellasie van ‘n leerder se rekords uit die register: 

Die kansellasie van ‘n leerder se rekords vanaf die register is ‘n administratiewe proses en nie ‘n 
dissiplinêre optrede nie. Dit is nie dieselfde as om ‘n leerder te skors of uit te sit nie.   

‘n Leerder mag van die skoolregister verwyder word as gevolg van een van die volgende redes:  

• Vrystelling van verpligte skoolbywoning en nadat handboeke ingegee is;  

• Skorsing met dien verstande dat die handboeke ingegee sal word;  

• Oorplasing na ‘n ander skool na inhandiging van handboeke;  

• Registrasie vir tuisonderrig en nadat handboeke ingegee is;  

• Voortdurende afwesigheid;  

• Kennisgewing van die ouer dat die leerder nie langer die skool sal bywoon nie en die 
handboeke ingehandig is;  

• Dood van die leerder.  

Indien die leerder vir meer as 10 aaneenlopende dae afwesig is, moet die skoolhoof (of gedelegeerde) 
toesien dat alle moontlike pogings aangewend word om die ouers/voogde te kontak om te probeer 
uitvind waarom die leerder afwesig is. Indien daar geen geldige rede is waarom die leerder afwesig is 
nie, of daar kan geen kontak met die ouers gemaak word nie, moet die leerder se inskrywing op die 
skoolregister verwyder word op grond van “aaneenlopende afwesigheid”.  

‘n Dogter mag nie van die register verwyder word op grond van afwesigheid weens die geboorte van ‘n 
kind nie.  

Wanneer die leerder se rekords van die skoolregister verwyder word, moet die skoolhoof skriftelik  

• die ouers/voogde asook die voogonderwyser inlig wat die datum en rede vir die kansellasie 
is;  

• die distrikkantoor inlig, indien die leerder nog skoolpligtig is.  

Indien die leerder van die register verwyder is en later weer besluit om skool toe te kom, moet hy weer 
die volle proses van registrasie deurloop en moet die voogonderwyser ‘n nuwe inskrywing in die register 
maak.  

7.4 Afwesighede:  

• Ouers moet die voogonderwyser skriftelik inlig dat ‘n leerder afwesig gaan wees.  

• In geval van siekte moet die ouer ‘n skriftelike verskoning aanbied aan die voogonderwyser.  
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• Indien die afwesigheid vir drie dae of meer is, moet ‘n brief van ‘n mediese praktisyn of 
kliniek ingedien word.  

• In die geval van afwesigheid tydens die skryf van ‘n toets of aflê van ‘n portefeulje-opdrag, 
moet ‘n doktersbrief, kliniekbrief, apteekstrokie of begrafnisbrief ingedien word om te 
verhoed dat die leerder 0 kry vir die bepaalde toets/taak.  

7.5 Laatkommery:  

• Die dissiplinêre voog aan diens sal by die skoolhek stelling inneem en die laatkommers 
aanteken.  

• Laatkommers word vanaf 07:20 aangeteken.  

7.6 Uitteken van leerders:  

   Die volgende prosedures sal gevolg word indien leerders voor die einde van die dag deur ‘n ouer/voog 
   uitgeteken word:  

• Slegs die ouer/wettige voog mag ‘n leerder uitteken.  

•  Ouer/wettige voog rapporteer by die voorste kantoor, voltooi die uittekenboek en verskaf 
die nodige identifikasie. 

•  Die persoon aan diens by die ontvangs, skakel in by die klas en versoek die betrokke 
leerder om   

      die uittekenbrief by sy/haar dissiplinêre voog te gaan afhaal (graadvoog, indien dissiplinêre 
voog afwesig is) 

•  Die dissiplinêre voog voltooi die inligting op die uittekenbrief en teken dit aan in hulle 
uittekenboek.  

•  Leerders teken by vakonderwysers uit wie se klasse hulle gaan misloop. 

•  Leerder neem die uittekenbrief na ontvangs en persoon aan diens kontroleer dat die 
inligting volledig is en plaas skoolstempel daarop. 

•  Hekwag neem die uittekenbrief by die hek en plaas in die houer daarvoor aangebring. 

•  Hekwag neem die houer na die ontvangs aan die einde van die dag. 

•  Persoon by ontvangs sorteer die briewe per graad en besorg aan die dissiplinêre voog. 

•  Dissiplinêre voogde hou  briewe op lêer as bewys. 

•   Name van leerders wat uitteken word op whatsapp-groep na personeel gestuur. 

•   Dit is die leerder wat uitteken, se verantwoordelikheid om: 

o doktersbriewe as bewys na die dissiplinêre voog en vakpersoneel te neem; 

o self reëlings te tref om verlore werk in te haal; 

o weer in te teken indien hulle terugkom skool toe en by die dissiplinêre voog 
rapporteer. 

•  Graad 12-leerders moet by die hoof uitteken. 

•  Indien leerders voor 09:30 uitteken, word hulle afwesig gemerk, indien hulle nie weer  
  terugkom  skool toe nie . 

•  Leerders wat 9 keer en meer per semester (6 maande) sonder goeie rede uitteken, sal     
 eksamenvoorregte verbeur (gewone klere). 

•  Indien die ouer/voog nie die leerder persoonlik kan uitteken nie, mag skriftelike toestemming 
aan ‘n    ander persoon gegee word, met ‘n afskrif van die ouer/voog se identiteitsdokument. 
Die persoon wat die leerder uitteken, moet ook ‘n afskrif van sy/haar ID-dokument inhandig. 
Dit staan die skool vry om steeds die ouer/voog te kontak om die uitteken van die leerder te 
bevestig.  

 



- 
9 -   
 

 

7.7 Vroeg uitkom van die skool:  

Indien die skool vroeër as die normale skoolure sou sluit, moet die ouers vroegtydig skriftelik  
hieromtrent ingelig word. 
 

8. TYDELIKE SLUITING VAN DIE SKOOL 

Die skool mag tydelik deur die Onderwyshoof gesluit word in noodgevalle, soos vervat in Wet 16(4)(b) 

van die SASA. 

Die Beheerliggaam mag aansoek doen om die skool tydelik te sluit om religieuse redes of vir sport- of 
kulturele aangeleenthede. Hierdie sluiting mag nie twee dae per jaar oorskrei nie. 

Geen leerder sal afwesig gemerk word tydens hierdie tydelike sluiting van die skool nie. 

Ouers/voogde moet betyds per brief ingelig word van so ‘n beplande skoolsluiting. 

9. DOKUMENTASIE 

Die volgende dokumente vorm deel van hierdie beleid: 

9.1 Klasregister 
9.2 Perioderegister 
9.3 Weeklikse opsomming, soos aan die distrikkantoor voorsien; 
9.4 Kwartaallikse opsomming soos aan die distrikkantoor voorsien. 

10. IN WERKINGSTELLING VAN DIE BELEID 

 Hierdie beleid sal jaarliks hersien word. 

11. BEKRAGTIGING 

Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand op  

hierdie ______ dag van _____________________ 20_____ en sal hersien word in Mei 2024. 

 

BELEID GOEDGEKEUR DATUM 

VOORSITTER: 

BEHEERLIGGAAM 
   

SKOOLHOOF    

DISTRIK    

 


