
 

 

 

Hoërskool Riebeeckrand 

 

 

Hierdie dokument is die skooltoerbeleid van Hoërskool Riebeeckrand, soos die beheerliggaam dit op 2021-09-28 

goedgekeur het.  

 

Regulasies en wetgewing 

 Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996;  

 Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna ‘die Skolewet’);  

 Die Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (Staatskoerant 22754/2001: Kennisgewing 

1040); 

 Regulasie: Algemene Kennisgewing 1189 van 2012 (PG 129 van 11 Mei 2012) – Regulations on 

domestic and international tours for learners at public schools,  2012. 

  

Hierdie beleid moet saam met die skool se veiligheidsbeleid gelees word.  

 

1. Inleiding en doelstellings 

Skooltoere of -uitstappies maak ’n waardevolle deel van die skoolprogram uit. Toere of uitstappies is bedoel om 
leerders ’n verskeidenheid opvoedkundige ervarings buite die formele klaskamer te bied. Dit motiveer leerders 
om aan verskeie skoolprogramme deel te neem en dra tot die holistiese opvoedingsdoel van die skool by. Omdat 
enige aktiwiteit wat buite die skoolterrein plaasvind met ’n hoër risiko gepaardgaan, word hierdie beleid opgestel 
om dié risiko’s te beperk en te verseker dat alle betrokkenes weet wat van hulle verwag word. 
 

Die doel van hierdie beleidsdokument is om die beplanning rondom toere en/of uitstappies deur die skool gereël, 
te bevorder en te fasiliteer.  Dit weerspieël die verbintenis van die Beheerliggaam en die Gauteng Departement 
van Onderwys om sy verantwoordelikheid ten opsigte van die versekering van die veiligheid van ons leerders na 
te kom. 
 
 

2. Beplanning van toere/uitstappies/ekskursies 

Die koördineerder/organiseerder van die betrokke span of groep wat ’n toer wil onderneem, moet vooraf 
toestemming van die hoof en die beheerliggaam verkry. Sien aanhangsel A 
 
’n Volledige voorlegging moet ingedien word wat onder meer die volgende inligting bevat:  

 Die doel van die beoogde toer  

 Moontlike toerdatums 

TOER- EN UITSTAPPIEBELEID 



 

 

 Voorlopige toerprogram 

 Die beplande roete en eindbestemming 

 Aktiwiteite wat tydens die toer onderneem sal word  

 Die beoogde aantal leerders wat die toer sal meemaak  

 Die vervoer- en verblyfreëlings  

 Inligting oor toesighouers  

 Toerbegroting  

 Finansiële implikasies vir sowel die skool as ouers   

 Moontlike risiko’s en gepaardgaande aksieplanne  

 Voltooi en indien van dokumentasie soos deur die Onderysdepartement vereis. Vooraf toestemming moet 

eers verkry word.  

Ten einde ouers/voogde die geleentheid te gee om vir toerkoste te begroot, is die afsnydatums vir die beplanning 

van toere soos volg: 

 Vir die Maart/April-vakansie – tweede week van die jaar; 

 Vir die Junie/Julie-vakansie – tweede week van die tweede kwartaal; 

 Vir die September/Oktober-vakansie – tweede week van die derde kwartaal; 

 Vir daguitstappies sal die vooraf beplanningsdatums nader aan die uitstappie wees, maar minstens drie 

weke voor die uitstappie. 

Sodra ’n toer goedgekeur is, moet die toerorganiseerder die betrokke sport- of kultuurhoof deurentyd op hoogte 
hou van die reëlings, en alle skrywes oor die toer wat aan die ouers/voogde gerig word, aan die sport- of 
kultuurhoof voorsien.   
 
Leerders mag nie meer as een skooldag as gevolg van ’n toer misloop nie. Toerorganiseerders moet ook die 
voorgeskrewe en verpligte klaskontaktyd vir opvoeders in ag neem wanneer opvoeders by toere ingedeel word. 
Toere moet verskieslik gedurende vakansietye onderneem word. Waar kontaktyd verlore gaan as gevolg van so 
toer, moet daar voorsiening gemaak word om die verlore werk in te haal. Daguitstappies/ekskursies vind 
gewoonlik binne skool-ure plas, maar nie op ‘n tyd waar dit ongerieflik is vir die leerders en ander personeel nie, 
bv as daar toetse geskryf moet word.  
 
 
3.    Seleksie van leerders 
Slegs leerders betrokke by die spesifieke aktiwiteit/sportsoort/skoolvak/kultuuraktiwiteit sal toegelaat word om die 
toer/uitstappie/ekskursie mee te maak. 
 
Swak prestasie in die skoolvak en herhaalde oortredings in die skool, mag ‘n leerder van die geleentheid 
ontneem om die toer/uitstappie/ekskursie mee te maak. 
 
Nie-betalings van skoolfonds sal nie as ‘n rede vir uitsluiting gebruik word nie. 
 
4. Kostes en fondsinsameling 

Toerlede se ouers/voogde is verantwoordelik vir hul toerkoste. Die toerbegroting moet ook vir die toesighoudende 
personeel se toerkoste voorsiening maak. Toerfooie mag nie ingesluit word in skoolfonds nie.  
   
Daarbenewens moet voorsiening gemaak word vir leerders wie se ouers/voogde nié in staat is om die volle 
toerkoste te betaal nie. Geen leerder mag deelname aan ’n skooltoer ontsê word indien sy/haar ouer/voog 



 

 

versuim om toergeld te betaal nie. Geen leerder mag die toer/uitstappie geweier word omdat skoolfonds nie 
betaal is nie. Ouers mag versoek word om ‘n bydrae te lewer tot leerders wie dit nie kan bekostig nie  
 
Geldinsamelingsprojekte mag ten bate van toerfondse gehou word, mits die beheerliggaam se toestemming 
vooraf verkry word. Hierdie projekte moet aan die skoolhoof voorgelê word, vir toestemming deur die 
beheerliggaam. 
 
Die kostes van vervoer moet ook in berekening gebring word. Vir verpligte aktiwiteite soos sport- en 
kultuurdeelname, betaal die leerders R10,00 per rit. Vir uitstappies en toere betaal die leerders die volle koste van 
die bus per kilometer, soos deur die beheerliggaam vasgestel. Buskaartjies word by die finansiële kantoor 
gekoop. Vir toere/uitstappies is die bedrag ingesluit in die groottotaal. 
 
Gelde kan inbetaal word: 

 in die vooglêer by die voogonderwyser; 

 by die betrokke personeellid in die aktiwiteitslêer; 

 by die finansiële kantoor; 

 elektronies in die skool se rekening, met die korrekte verwysing. 

 
5.  Toesig en veiligheid 

Die beheerliggaam van die skool moet ‘n toerorganiseerder aanwys. Alle opvoeders en/of toesighouers wat 
leerders op ’n toer vergesel, is vir die volle duur van die toer verantwoordelik vir die veiligheid en welstand van 
alle toerlede in hulle sorg. Die feit dat ’n opvoeder en/of toesighouer die toer dalk vrywillig en buite skoolure 
bywoon, doen geen afbreuk aan hierdie verantwoordelikheid nie. ’n Opvoeder en/of toesighouer se sorgplig in ’n 
amptelike hoedanigheid strek tot buite normale skoolure.  
 
Die aantal toesighouers is afhanklik van die aantal leerders wat die toer meemaak (1:30). In die geval van 
gemengde toere, moet daar mans- en damespersoneel die toergroep vergesel – ook in ‘n verhouding 1:30. Waar 
daar nie genoeg opvoeders beskikbaar is nie, moet ouers/voogde versoek word om as toesighouers op die 
betrokke toer op te tree.  
 
Op alle toere geld die reël van in loco parentis, wat daarop neerkom dat die toesighouers die rol van ouer sal 
vervul. Alle toere is ’n verlengstuk van die skool, en leerders moet dus te alle tye onder toesig wees. Personeel is 
te alle tye aan diens. Personeel word steeds verbind tot die gedragskode van die skool en SARO. Leerders mag 
nie individueel óf in groepe sonder toesig uitgaan nie. Personeel moet toesien dat die vervoer en akkommodasie 
van leerders veilig is en aan goeie standaarde voldoen.  
 
Personeel moet toesien dat leerders steeds die gedragskode van die skool nakom. Indien leerders dit oortree, 
moet die tersaaklike strawwe toegepas word. Ouers kan geskakel word om ‘n leerder te kom haal in die geval van 
onaanvaarbare swak gedrag.  
 
Personeel van dieselfde geslag as die toerlede moet teenwoordig wees op die busse wat die toerlede vervoer én 
gedurende toeraktiwiteite. Dít is veral noodsaaklik indien toerlede moet uitslaap. 
 
Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade of verlies met betrekking tot toerlede se persoonlike 
items nie. Leerders is self verantwoordelik om hul eiendom veilig te bewaar. Daar moet egter alle pogings 
aangewend word om leerders se eiendom te beveilig. Maak leerders bewus van onveilige situasies.  
 
Indien ŉ opvoeder ŉ leerder vrywillig en met die oog op ’n aktiwiteit buiten ’n amptelike skoolaktiwiteit op ’n toer 
neem, word dít ŉ reëling tussen die ouers en die opvoeder, en aanvaar die skool geen verantwoordelikheid vir 
enige risiko’s, skade of verlies nie.   
 
6. Vervoer – sien skool se veiligheidsbeleid 



 

 

 
7. Prosedures vir die goedkeuring en bestuur van toere/ekskursies 

Ouers/voogde moet vroegtydig van enige beplande toere ingelig word ten einde hulle genoeg tyd te gee om vir 
die toerkoste te begroot en familievakansies te beplan.   
 
’n Ouervergadering moet belê word waartydens die ouers/voogde volledig oor die volgende aspekte ingelig word:  

 Die doel van die toer; 

 Die volledige reisplan/agenda van die toer, met die kontakbesonderhede van die gashere en 

toesighoudende opvoeders; 

 Die vervoer-, verblyf- en spysenieringsreëlings; 

 Of leerders reisdokumente en/of ’n inentingsertifikaat sal benodig, en waar dit verkry kan word;  

 Dat enige reisdokumente ten minste sewe (7) dae voor die vertrekdatum bekom moet word;  

 Koste verbonde aan die toer; 

 Die moontlike toerdatums, wat vertrek- en aankomstye insluit; 

 Reëlings oor leerdertoesig;  

 Bykomende gedragsreëls; 

 Optrede van toesighouers in geval van ernstige wangedrag deur, of besering/siekte van, ’n leerder;  

 Enige bykomende toerusting of klere wat leerders vir die toer benodig;  

 Ander tersaaklike inligting. 

Elke leerder se ouer/voog moet vooraf ’n toestemmingsvorm en vrywaringsvorm vir die kind se toerdeelname 
voltooi. Sien aanhangsel B. Enige tersaaklike mediese inligting oor die betrokke leerder moet op sodanige vorm 
aangedui word. Leerders mag nie aan enige bykomende aktiwiteite deelneem waartoe die ouers/voogde nie 
ingestem het nie.   
 
Geen vrywaringsvorm dien egter as kwytskelding vir enige nalatige optrede of gebrek aan toesig deur ’n 
opvoeder nie. 
 
Die beheerliggaam asook Onderwysdepartement moet toestemming verleen alvorens die beoogde toer 
gefinaliseer word en kan plaasvind. Aansoeke moet die Onderwysdepartment bereik minstens 
  -  drie maande voor die beplande toer as dit buite die provinie se grense is, of as die leerders   
     gaan oornag; 
  -  twee weke voor ‘n daguitstappie binne die provinsie; 
  -  of in spesiale gevalle (waar dit gemotiveer kan word), in ‘n korter tydperk met die   
     voorwaarde dat die toer wel deur die Direkteur of sy/haar gevolmagtigde goedgekeur word.      
     (Sien aanhangsel C.) 
 
Goedkeuring vind soos volg plaas: 

 die distriksdirekteur: keur toere goed binne die provinsie en kan ‘n aanbeveling na die Onderwyshoof 

(HOD) maak  vir toere buite die provinsie; 

 Die Hoof van Onderwys (HOD) keur toere goed vir buite die provinsie en sal aanbevelings na die LUR 

maak vir internasionale toere. 

 Die LUR keur internasionale toere goed. Die LUR mag ook die besluit herroep, indien dit nodig gevind 

sou word. 

 Binne 30 dae nadat die aansoek ontvang is, moet die Direkteur/HOD/LUR terugvoer gee. 



 

 

 Indien die toer afgekeur word, moet die redes daarvoor skriftelik aan die skool gerig word. Indien die 

skool nie tevrede is met die afkeur van ‘n toer nie, mag die skool binne 7 dae appél aanteken by die LUR. 

 Die LUR sal skriftelik op die appél reageer. 

 Nadat die toer goedgekeur is, moet die skool ‘n naamlys van al die leerders en personeellede voorsien 

aan die distriksdirekteur. 

 
Inligting wat aan ouers en die Onderwysdepartement voorsien moet word: 

 Die doel van die toer; 

 Die tipe aktiwiteite waaraan die leerders gaan deelneem; 

 Die volledige toerprogram; 

 Relevante kontakbesonderhede van die ouers, bv. telefoonnommers en adres van die plek van verblyf; 

 Kontakbesonderhede van die personeel wat die toer meemaak; 

 Vervoer- en verblyfreëlings; 

 Inligting oor die verkryging van paspoorte, ens. indien nodig; 

 Veiligheidsmaatreëls getref tydens die toer; 

 Die gedragskode tydens die toer en die toepaslike strafmaatreëls indien dit oortree sou word. 

 
8. Toerreëls/-gedrag 

Die skool se gedragskode en voorkomsreëls geld ook op alle toere. Die toerorganiseerder kan bykomende reëls 
vir ’n toer bepaal, wat by die ouervergadering aan die ouers/voogde en leerders oorgedra moet word.  
 
Leerders moet deurentyd as ambassadeurs van die skool optree, en moet deur hulle optrede, deelname en 
skakeling met die publiek en leerders van ander skole die skool se goeie naam beskerm. Hulle gedrag moet 
onberispelik wees. Skooldrag moet met trots gedra word. Dít geld ook vir nie-deelnemers en toeskouers. 
 
Leerders wat die skoolreëls oortree, sal aangespreek word en waar nodig by die skoolhoof aangemeld word. In 
die geval van ernstige wangedrag moet daar onmiddellik teen so ’n leerder opgetree word. Daar sal met die 
ouers/voogde van sodanige leerder geskakel word, en indien toepaslik, kan reëlings getref word om die leerder 
onmiddellik onder toesig terug te stuur huis toe. Die ouers/voogde van sodanige leerder sal aanspreeklik gehou 
word vir enige onkoste wat die skool in hierdie verband aangaan. Die hou van ‘n DKEW (dissiplinêre verhoor) is 
nie uitgesluit nie. 
 
Voorgestelde toerreëls 

Leerders moet die reëls te alle tye stiptelik volg. Dissipline weerspieël die gees van die skool en toer, en sal te 

alle tye die volgende aspekte reflekteer: 

 Netheid 

 Ordelikheid 

 Ambassadeurskap 

 ‘n Leerder se gedrag moet te alle tye onberispelik wees. Geen vandalisme, geen geskryf op banke, mure, 

vensters of enige item van die besoekpunte, trein, vliegtuig of bus sal geduld word nie. 

 Die bus en kamers moet te alle tye netjies en skoon gehou word. 

 Die nommer aan ‘n leerder toegeken, bly dieselfde vir die volle duur van die toer. 



 

 

 Leerders is te alle tye verantwoordelik vir hul eie bagasie.  Bagasie moet te alle tye in nommervolgorde 

voor die bus gepak word. 

 Geen seun sal in die meisies se kamers toegelaat word nie, en andersom. 

 Indien daar gekuier word, word dit in ‘n gemeenskaplike kuierarea gedoen. 

 Weens vol skedules sal ligte om 22:00 elke aand uit wees, tensy anders vermeld. 

 Veiligheid eerste. Elke leerder se veiligheid is belangrik. Leerders mag nie alleen afdwaal nie en altyd in 
‘n groep beweeg. Waardevolle items moet verkieslik nie aan die persoon gedra word nie, maar op ‘n 

veilige plek gebêre word. 

 Geen gevaarlike speletjies of waaghalsige optredes sal toegelaat en geduld word nie. 

 Geen wapens of gevaarlike toerusting van enige aard ook al, word op die toer toegelaat nie. 

 Rook, drank of enige ander stimulante is te alle tye vir leerders verbode. 

 Bakleiery en afdreiging is ontoelaatbaar, asook die gebruik van onwelvoeglike taal. 

 Enige verbreking van die bogenoemde reels sal daartoe lei dat ‘n leerder op die ouer se onkoste 

teruggestuur sal word. 

 Elke toerlid se samewerking word gevra! 
 
 
9. Veiligheid van leerders tydens ‘n toer 
 
Die skool het ‘n verpligting om om alle moontlike stappe te neem om die leerders se veiligheid te verseker. 
 

 Beskerming teen en vrywaring van ongelukke, beserings, algemene mediese uitgawes, hospitalisasie en 

diefstal. 

 Verseker dat alle leerders te alle tye vergesel word deur personeel en onder die toesig van personeel is. 

 Leerders wat op medikasie is: die ouers moet toesien dat die leerder voldoende hoeveelhede van die 

medikasie het. Personeel moet ingelig word oor sulke medikasie en die toedien daarvan; 

 In gevalle van internasionale toere, moet die leerders en personeel met medikasie, seker maak dat daar 

doktersvoorskrifte vir alle medikasie is. 

 
Indien ‘n leerders seerkry of siek word tydens die toer en mediese hulp nodig het: 

 die toerorganiseerder moet onmiddellik pogings aanwend om die ouer te kontak om toestemming te 

verleen vir mediese hulp; 

 indien die ouer nie in die hande gekry word nie, moet die toerorganiseerder die vrywaringsvorm 

bestudeer vir die mediese fondsinligting en daarvolgens optree. 

 

Sien aanhangsel D as ‘n veiligheidskontrolelys tydens toere/uitstappies. 

 
Medisyne  

Die toerorganiseerder moet verseker dat ’n volledig toegeruste noodhulpkis op elke toer saamgeneem word.  
 



 

 

Sien die skool se veiligheidsbeleid vir die prosedures oor die toediening van medisyne en verwante 
aangeleenthede.  
 
10. Toerverslag 
 
Binne ‘n maand na die toer moet die toerorganiseerder ‘n kort verslag opstel van die toer en aan die 
distrikskantoor en beheerliggaam voorsien. 
 
Sodanige verslag moet die volgende insluit: 

 ‘n Staat van inkomstes en uitgawes. 

 ‘n ongeluks- en voorvalleverslag. 

 ‘n Verslag van ernstige oortredings deur leerders en personeel. 

 
‘n Ongeluksverslag moet die volgende bevat: 

 ‘n Beskrywing van die ongeluk en/of besering. 

 Die datum/tyd/plek van die ongeluk/besering. 

 Prosedures wat gevolg is na die ongeluk/besering. 

 Die naam van die verantwoordelike personeellid of die personeellid wat aan diens     

was tydens die ongeluk/besering. 

 Die stappe wat geneem is om die ouers van die betrokke leerder(s) te kontak. 

 Die tyd en wyse waarop die ouers gekontak is. 

 
Bogenoemde reëls is ook van toepassing op naweektoere, kampe, ekskursies of enige ander 
skooluitstappies.  

11. Beleidswysigings 

Die skoolbeheerliggaam kan hierdie beleid van tyd tot tyd wysig, aanvul, aanpas of verander. 
 

12. Inwerkingtreding van beleid 

Hierdie beleid is van krag, sodra dit deur ‘n twee derde meerderheid van die totale Beheerliggaam goedgekeur is. 

13. Bekragtiging 

Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand op 
hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 

 

BELEID GOEDGEKEUR DATUM 

VOORSITTER: 
BEHEERLIGGAAM 

A. J. WRAY   

SKOOLHOOF A.E. VAN DEN BERG   

DISTRIK    

 
 



 

 

 

AANHANGSEL D 

  

  

REAKSIE    

JA NEE 

Verantwoordelike 
persoon, en 

implementering 
teen wanneer?  Waar vervoer benodig word vir skoolaktiwiteite:  

Die aansoek soos in bylae 1 van die Regulasies vir veiligheidsmaatreëls beoog 
word, is goedgekeur deur 'n amptenaar wat die provinsiale 
onderwysdepartement verteenwoordig, voordat sodanige skoolaktiwiteit 
onderneem word?           
Die skool is in besit van die goedgekeurde aansoekvorm?           
            

Die volgende maatreëls is getref om die veiligheid van leerders te verseker: 

Versekering teen moontlike ongelukke, beserings, algemene mediese uitgawes, 
hospitalisasie en diefstal is uitgeneem.           
Maatreëls is in plek om te verseker dat leerders te alle tye onder die toesig is 
van ŉ opvoeder wat die leerders vergesel.           
Reëling met ouers of ander volwassenes is getref om met leerdertoesig te help.     
Die opvoeder-leerder-verhouding is minstens 1 : 30          
            

Maatreëls m.b.t. leerders met 'n mediese toestand sluit in:  

Ouers is versoek om die skool skriftelik van ŉ leerder se mediese toestand in 
kennis te stel?           
Indien ŉ leerder medisyne gebruik en daardie medisyne in die loop van 
skoolaktiwiteite sal nodig kry, die leerder genoeg van die medisyne vir die volle 
duur van die skoolaktiwiteite het (Ouers het dienooreenkomstig voorsien)?           
Indien ŉ leerder ŉ doktersvoorskrif vir medisyne moet hê, die ouer die leerder 
sowel as die toesighoudende opvoeder van gewaarmerkte afskrifte van 
sodanige voorskrif voorsien?           
Die toesighoudende opvoeder is in besit van ŉ verslag oor die mediese 
toestand van die leerder?           
Ouer is in kennis gestel van enige reise na of deur ŉ hoërisikosiekte-gebied in 
die loop van die skoolaktiwiteit?           
            

Indien ŉ leerder in die loop van ŉ skoolaktiwiteit beseer of siek word en mediese behandeling vereis, 
het die skool maatreëls in plek ten einde te verseker dat die toesighoudende opvoeder-  

Met die ouer van die betrokke leerder kan skakel ten einde toestemming vir 
sodanige mediese behandeling te kan bekom?           
Indien die toesighoudende opvoeder nie die ouer van die leerder kon opspoor 
nie hy/sy oor die middele beskik om tot sodanige mediese behandeling toe te 
stem?           



 

 

 

Die volgende inligting is op skrif voorsien aan die ouer van die leerder wat die skoolaktiwiteit sal 
meemaak:  

Die doel van die skoolaktiwiteit           

Die aard van die aktiwiteite wat gedurende die skoolaktiwiteit onderneem sal 
word           
        

In die geval van ŉ ongeluk of besering van ŉ leerder, opvoeder, bestuurder of enige ander persoon 
of enige daad van wangedrag deur ŉ leerder, opvoeder, bestuurder of enige ander persoon, het die 
toesighoudende opvoeder onmiddellik verslag gelewer oor die volgende:  

Die aard van die besering, indien van toepassing           

Die tyd, datum en plek van die voorval           

Prosedures wat in die hantering van die voorval gevolg is           

Die naam van die toesighoudende opvoeder           

Het die skoolhoof die verslag ingedien by die amptenaar wat die 
skoolaktiwiteit goedgekeur het sowel as by die voorsitter van die 
beheerliggaam?           

          

Vervoer van leerders na en van skoolaktiwiteite:           

Voertuie van die skool vir leerdervervoer beskik oor versekerings- en 
padwaardigheidsertifikate?           

Die bestuurders van sodanige voertuie beskik oor geldige rybewyse en 
professionele bestuurspermitte?           

In die geval waar leerdervervoer na en van die skoolaktiwiteit deur 'n vervoermaatskappy of 'n ander 
voorsien sal word, is die volgende aan die skool verskaf:  

Versekerings- en padwaardigheidsertifikate vir elke voertuig           

Versekering teen passasiersaanspreeklikheid           

Die geldige rybewys en professionele bestuurspermit van die bestuurder           

Die vervoermaatskappy of voertuigeienaar sal ŉ aflosbestuurder en ŉ 
vervoerondersteuningstelsel onderweg voorsien           
Die voertuig waarin leerders vervoer word, oor ŉ brandblusser beskik           

Die volledige reisplan van die skoolaktiwiteit, met kontakbesonderhede van 
die gashere en die toesighoudende opvoeders           

Die aard van vervoer-, verblyf- en spysenieringsreëlings           

Dat die leerder, waar toepaslik, reisdokumente en ŉ inentingsertifikaat moet 
bekom, en waar dit verkrygbaar is           

Enige ander tersaaklike besonderhede           

Skriftelike toestemming van die ouer van die leerder wat die sk oolaktiwiteit 
sal meemaak is bekom.          



 

 

            

 Fisiese aktiwiteite           

Die skoolhoof/gedelegeerde het leerders van die gevare van, en 
veiligheidsmaatreëls met betrekking tot water (swembad, rivier, dam, oseaan) 
in kennis gestel.           
Die skoolhoof/gedelegeerde het maatreëls in plek ten einde te verseker dat 
leerders gedurende alle swemaktiwiteite, besoeke aan die see, riviere en 
damme sowel as deelname aan watersport onder toesig is.           
Het die skoolhoof/gedelegeerde verseker dat kennisgewings met 
veiligheidsmaatreëls om die skool se swembad vertoon word.           
 


