
 

 
11 Augustus 2020 
 
Geagte Ouers en Leerders 
 
SKOOLBYWONING REGULASIES, COVID-19 PANDEMIE, 2020 
 
In die nuutste regulasies wat deur die Minister van Basiese Onderwys op 2 Augustus 2020 
afgekondig is, word daar verwys na ‘n paar aspekte, waaronder Regulasie 6A “Administering 
application for exemption” en Regulasie 6B “Registration status of learner and marking of 
attendance register”, waarvan u moet kennis neem. 
 
Dit is spesifiek oor hierdie twee regulasies wat hierdie nuusbrief handel en die aangepaste protokol 
vir afwesighede. 
 
U as ouer gaan in die volgende situasies moet besluite neem aangaande u kind se skoolbywoning 
en daarom die skematiese dog eenvoudige voorstelling. 
 
Situasie 1:   My kind het ‘n ernstige onderliggende siekte, wat op mediese aanbeveling, 

nie fisies by die skool mag wees nie. 
 

1.1 Kry ‘n mediese sertifikaat. 
1.2 U as ouer voltooi vorm E1 en E2 by die skool, beskikbaar by mev, Antionette van 

Zyl. 
1.3 U merk die toepaslike blok op vorm E1. 
1.4 Die mediese sertifikaat word aan die vorms geheg. 
1.5 U doen dus aansoek by die skool vir Goudveld-Hoërskool se aanlyn onderrig. 
1.6 Die leerder moet alle formele asseserings (toetse en eksamens) in persoon kom 

aflê by die skool. 
1.7 Indien die leerder dan ook in situasie 4 of 5 is dan tree paragraaf 4.4 en 5.4 ook in 

werking. 
OF 

 
Situasie 2.   U of u kind het ‘n algemene vrees of angstigheid wat verband hou met die 

risiko van oordraagbaarheid van die Covid-19 pandemie, met betrekking tot 
familielede wat bo 60 jaar is en / of familielede wat onderliggende siektes het 
en / of familielede wat in hoë risiko omgewings werk. 

 
2.1 U as ouer voltooi vorm E1 en E2 by die skool, beskikbaar by mev. Antionette van 

Zyl. 
2.2 U merk die toepaslike blok op vorm E1. 
2.3 U doen dus aansoek by die skool vir Goudveld-Hoërskool se aanlyn onderrig. 
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2.4 Die leerder moet alle formele asseserings (toetse en eksamens) in persoon kom 
aflê by die skool. 

2.5 Indien die leerder dan ook in situasie 4 of 5 is dan tree paragraaf 4.4 en 5.4 ook in 
werking. 

 
OF 

 
Situasie 3.  U wil u kind registreer vir “tuiskool onderrig”. 
 

3.1 U as ouer kom skool toe, kry die beleid van die Departement van Baiese Onderwys,  
rakende tuiskool onderrig by mev. Antionette van Zyl. 

3.2 U volg dan die normale prosedure soos om ‘n leerder oor te plaas na ‘n ander 
skool.  

3.3 U handig die leerder se handboeke in, finaliseer alle finansiële aspekte. 
3.4 U ontvang ‘n oorplasing sertifikaat van die skool. 
3.4 U gebruik nie meer die dienste wat Goudveld-Hoërskool u bied nie. 
3.5 Hierdie is van toepassing op leerders  vanaf graad 8 tot graad 12 en nie net op 7jr 

tot 15 jr nie. 
OF 

 
Situasie 4:   Die leerder word onder kwarentyn geplaas (was ‘n nabye, direkte kontak van 

‘n geinfekteerde Covid-19 persoon of openbaar simptome van Covid-19) of 
word ge-isoleer (is positief getoets en moet herstel van Covid-19). 

 
4.1 U as ouer kontak die skool en meld dit onmiddelik aan by die Graadhoof of 

Skoolhoof.  Al is dit ook oor ‘n naweek. 
4.2 Die leerder word aangeteken as in kwarentyn of isolasie. 
4.3 Die leerder word geplaas op Goudveld-Hoërskool se aanlyn onderrig. 
4.4 Die leerder kry ‘n afwesig vir enige formele assessering met die nodige stawende 

bewyse. anders dan ‘n “0” soos bepaal deur die asseseringsbeleid. 
 

OF 
 
Situasie 5:  Die leerder is vir enige ander rede afwesig, naamlik ander mediese toestande of 

persoonlike redes. 
 

5.1 U as ouer kontak die skool en meld dit onmiddelik aan by die Graadhoof.  
5.2 Die leerder word afwesig aangeteken met die betrokke rede. 
5.3 Die leerder word geplaas op Goudveld-Hoërskool se aanlyn onderrig. 
5.4 Die leerder kry ‘n afwesig vir enige formele assesering met die nodige stawende 

bewyse, anders dan ‘n “0” soos bepaal deur die asseseringsbeleid. 
 
HIERDIE PROSES MOET AFGEHANDEL WEES TEEN DONDERDAG 21 AUGUSTUS 

2020 OM 12:00 VIR ALLE GRADE. 
 
Volgens Regulasie 6B moet die leerder fisies teenwoordig wees om aanwesig gemerk te wees.   
 
Indien die leerders hulle in enige van die bogenoemde vyf situasies bevind EN die nodige 
papierwerk is op datum sal die leerders nie benadeel word ten opsigte van onvolledige 
skoolbywoning nie. 



DAAR IS NET EEN GOUE REëL. KOMMUNIKEER MET DIE REGTE PERSOON, DIT BEGIN 
MET JOU GRAADHOOF. 

 
Met bogenoemde, is ons almal medeverantwoordelik vir die sukses van ons akademie in hierdie 
moeilike omstandighede.  Dit versterk en beklemtoon die venootskap van onderwyser ouer en 
kind, nog meer.   
 
Indien die skool in volle swang terug is onder die Covid-19 gesondheidsprotokolle, is die eersteprys 
steeds skoolbywoning, nie net vir hulle akadmie nie, maar ook vir hulle gemoed. 
 
Soos ek altyd afsluit in hierdie tyd:  “Gouties!!!  Ons het hierdie.”   
 
Goutiegroete 
 
 
 
 
Paul Sauer 
Skoolhoof  


