
Met die skool wat weer binnekort stelselmatig 
heropen, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare 
maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons 
gemeenskap en leerlinge veilig bly en ons die 
skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan 
voltooi.

Kom ons kyk hoe ons die COVID-19-verspreiding 
effektief kan bekamp:

• Bly tuis as jy siek is.
• Nies en hoes in jou elmboog.
• Was jou hande gereeld en deeglik.
• Maak oppervlakke gereeld skoon.
• Vermy enige fisiese kontak met ander mense.
• Dra 'n materiaal masker. Personeel en leerlinge 

sal verplig word om gesigsmaskers te dra.

Daar is verskeie maniere wat ons u kind en die 
personeel by die skool gaan beveilig:

• Alle personeel en leerlinge se temperatuur sal 
soggens by die skoolhek gemonitor word en 
hulle sal 'n paar vrae moet beantwoord alvorens 
hulle die terrein mag betree.

• Elke graad se ouers ontvang die dag voor hulle 
terugkeer 'n elektroniese vorm wat ouers 
onverwyld moet invul en indien en waarsonder 
leerlinge nie die terrein mag betree nie. 

• Die skool sal gereeld die was van hande met 
water en seep, of 'n handontsmettingsmiddel 
aanmoedig. 

• Personeel en leerlinge is verantwoordelik vir 
die gereelde ontsmetting van hulle persoonlike 
ruimte.

• Daar sal geen groot byeenkomste by die skool 
soos saalopeninge, sportbyeenkomste, 
ensovoorts wees nie.

• Sosiale afstand sal gehandhaaf word en fisiese 
kontak of aanraking (handdruk of drukkies) sal 
nie toegelaat word nie. 

• Die skool sal gereeld ontsmet word, met klem 
op hoë-risiko-oppervlakke soos traprelings, 
deurhandvatsels en badkamers. 

• Daar sal 'n daaglikse skoonmaakprogram met 
spesifieke chemikalieë wees en spesifieke 
prosesse sal gevolg word.

• Die toegangshekke en die amptelike skoolure 
sal voor elke graad se terugkeer op die D6-
platform gekommunikeer word.

• 'n 1.5meter sosiale afstand sal sover moontlik in 
klasse tussen leerlinge onderling sowel as 
personeel gehandhaaf word.

• Daar sal geen druk wees om 100%-
teenwoordigheid te handhaaf nie. (Die 
skoolbeleid gaan vir 2020 aangepas word.)

• Leerlinge en personeel wat siek voel, MOET tuis 
bly. Indien hulle vir Covid-19 getoets word, 
moet u die skool in kennis stel.

• Stigmatisering sal deur deeglike inligtingsessies 
bekamp word.

• Hou die D6-platform dop vir inligting.

Veilig en vrolik word ons saam-saam sterker!

IN
L

IG
T

IN
G

S
G

ID
S

C
o

v
id

-1
9

-V
e

il
ig

h
e

id
sm

a
a

tr
e

ë
ls



Daar moet oop en eerlike 
kommunikasie tussen die 
huis/gemeenskap en die skool wees

• Siek personeel en leerlinge moet by die skool 
en die Departement van Gesondheid 
aangemeld word - dit is die wet. Mense wat 
siek word, se kontak met ander individue moet 
nagevolg kan word om die virus sover moontlik 
te bekamp. U samewerking om ons 
gemeenskap te beskerm is absoluut 
noodsaaklik.

• Dit is ouers en personeel se 
verantwoordelikheid om navrae so volledig 
moontlik te beantwoord.

• Die skool sal alle personeel se toegekende e-
posadresse aan ouers beskikbaar stel.

• Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal 
so spoedig moontlik aan ons skoolgemeenskap 
gekommunikeer word.

• Die administratiewe kantore van die skool sal 
slegs via e-posse bereik kan word.  Besoeke aan 
die finansiële kantore sal slegs per afspraak kan 
geskied wat via 'n e-pos of telefonies gemaak 
kan word.  Verkieslik slegs een ouer/besoeker 
per afspraak.

• Wees verseker dat ons alles binne ons vermoë 
sal doen om binne 'n minder 

vriendelike voorgeskrewe 
milieu u steeds met CP-
warmte  en -omgee sal 
versorg en vir u en u 

Rooikatte sorg.

Afstandsonderrig en die CP-
Kuberskool

• Ouers en die gemeenskap word amptelik 
deur die Gauteng Departement van 
Onderwys gevra om die beskikbare 
platforms van die skool, asook ander 
hulpmiddels, te gebruik.

• Ouers moet alles doen om leerlinge te 
ondersteun en van hulp te wees waar daar 
'n behoefte is.

• Die CP-Kuberskool sal sleutelkonsepte 
bly beskikbaar stel vir die duur van die 
pandemie om leerlinge in staat te stel om 
assesserings baas te raak. Na die 
terugkeer van 'n graad sal alle 
assesserings wel by die skool afgelê moet 
word. 

• Alle huiswerk en klaswerk sal steeds op 
D6 beskikbaar wees en aanlynklasse sal 
op Google Classroom en die Vraestelbank 
voortgaan. Dit is nodig vir grade wat eers 
in fases terug skool toe kom en 
leerlinge wat moontlik siek is 
en by die huis moet bly.

Gesondheids- en higiëniese opleiding

• Spesifieke opleiding sal aan alle personeel, 
ouers en leerlinge oor die skool se 
higiëniese program gegee 
word.

• Ons mentorspan is 
beskikbaar vir 
emosionele 
ondersteuning ten op 
sigte van vrese, angs 
en onsekerhede.

• Daar sal spesifieke 
higiëniese 
opleiding vir die 
verskillende 
grade wees.

Prosedure wat gevolg moet word 
indien iemand siek is

• Leerlinge en personeel wat by die skool 
siek word of siek by die skool opdaag, 
moet so gou as moontlik huis toe 
gestuur word.

• Siek leerlinge of personeel sal apart van 
gesonde leerlinge en personeel gehou 
word totdat hulle kan vertrek.

• Onthou dat dit nie van skole verwag 
word om COVID-19-gevalle 
te identifiseer nie. Die 
meerderheid 
asemhalingsiektes is 
nie COVID-19 nie. 



Kontrolelys vir die skoolgemeenskap

• Watter mense is hoë risiko? Dit word bepaal
deur:
• Waar jy werk.
• Die hoeveelheid mense met wie jy in kontak

kom.
• Hoe gereeld jy reis.
• Is daar mense by wie jy bly wat reeds positief

getoets is of wat ernstige mediese
behandeling ontvang soos chemoterapie?

• Wat is die simptome?
• Verkoue- of griepsimptome, soos koors,

loopneus en hoes. Braking en diarree is ook
aangemeld.  Verlies aan reuk en smaak.

• Belangrike oorweging om in ag te neem: ons
moet mekaar koester en daarom is elkeen van
ons wat uit ons huis beweeg verantwoordelik
om ook waar ons heengaan die
veiligheidsmaatreëls getrou te volg sodat
wanneer ons uit verskeie rigtings as gesin weer
bymekaarkom, ons steeds veilig en vrolik kan
wees.

Kontrolelys vir die skool  

• ‘n Skoonmaakprogram vir personeel en 
leerlinge.

• Gereelde vullisverwydering.
• Die identifisering van hoë-risiko-oppervlakke 

soos telefone, deurhandvatsels, badkamers, 
deurrame, elektroniese apparatuur 
(sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en 
stoele in klaskamers).

• Medici sê goeie ventilasie in klaskamers is 
belangrik. Ten spyte van die koue winter sal ons 
sorg dat leerlinge nie koud kry en siek word nie, 
maar ons sal ook seker maak dat ons leerlinge 
deurentyd vars lug het.

• Plakkate rakende COVID-19 en goeie higiëniese 
praktyke moet oral sigbaar wees.

• 'n Ondersteunings-
netwerk vir
personeel en
leerlinge wat siek
is, is beskikbaar.
Ons verwys na
emosionele sowel as
akademiese
ondersteuning.

Skoolbywoning

Alhoewel ons versoek dat leerlinge wat enigsins 
simptome toon by die huis moet bly, is dit 
noodsaaklik dat die gesonde leerlinge wel skool 
toe kom. Ons het reeds baie akademiese tyd 
met die inperkingstydperk verloor. Dit is altyd 
tot leerlinge se voordeel as hulle in 'n klas by 
hulle onderwysers onderrig kan ontvang vir 
onmiddellike aksie en reaksie en individuele 
aandag. Teenwoordigheid binne veilige en 
vrolike samesyn wat vaartbelyn bestuur word, 
laat ons vorentoe torpedo na 'n mooi 
toekomsdroom vir elke Rooikat.

Kontrolelys vir leerlinge

• Moenie probeer om probleme, vrese of siekte alleen te hanteer nie - vra vrae
en meld dit aan. Vertel vir iemand as jy siek is. Moet dit nie 'n geheim hou nie,
dit is nie 'n skande nie.

• Beskerm jouself en aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie gesondheid.
• Stel 'n voorbeeld vir ander leerlinge en wees 'n leier.
• Daar mag geen stigmatisering van siek leerlinge plaasvind nie. Dit sal soos

'boelie' deur die skool hanteer word.
• Sosialisering op sosiale media moet nou inspirerend en bemoedigend

wees. 
• Dit sal ook een van die rolle van ons skool se sosiale media-plaser en

webmeester wees.

Waarmee kom ons skool toe

• Skooltas (wat elke dag weer gesaniteer word).
• Eie skryfbehoeftes.
• Eie handboeke.
• Eie kos en drinkgoed.
• Eie waterbottel.
• Eie handreiniger.

• Ouers word aangemoedig om vir elkeen van
sy/haar kinders 'n persoonlike, effektiewe
handreiniger te  kry. Die skool vul aan, maar
Rooikatte moet reg  soos 'n roer wees vir
enige gebeurlikheid tussen huis en klaskamer
om self ook eienaarskap te kan neem vir
waar en hoe hulle beweeg.

• Waterlose handreiniger met 'n 70%-
alkoholbasis, is ideaal.

• Borrelende bruisende Rooikat-energie, liefde,
lojaliteit en respek!



Strategie van die skool met die uitbreek 
van COVID-19 in die skool

• Daar sal onmiddellik kommunikasie tussen 
die skool en die ouerhuis wees.

• Die betrokke partye sal dadelik getoets moet 
word.

• Die betrokke partye sal vir 14 dae in 
selfkwarantyn moet gaan.

• Die betrokke partye moet dadelik 'n volledige 
lys van mense met wie hy/sy in kontak was, 
verskaf. 

• Maak kontak met die bure of gemeenskap.
• Die skool sal die noodnommers van al die 

relevante owerhede, hospitale en 
departemente beskikbaar stel.

• Die bestuur van die skool het nie die 
outoriteit om die skool te sluit indien daar 'n 
Covid-19-uitbreking is nie. Dit is die 
verantwoordelikheid van die Departement 
van Gesondheid.

Volg die nodige prosedure wanneer 'n persoon 
wat siek was, gesond geword het:

Volgens beskikbare voorlopige gegewens is die 
gemiddelde tydperk van die begin tot die kliniese 
herstel vir ligte gevalle ongeveer twee weke, 
terwyl ernstige gevalle drie tot ses weke duur. 

Wanneer kan leerlinge terugkom skool toe?
• Leerlinge moet 14 dae by die huis bly as hulle 

simptome begin toon of positief getoets is.
• Na 14 dae, of as die leerling geen simptome 

meer toon nie, moet die leerling weer getoets 
word.

• Die ouers moet die graadhoofde skakel en die 
negatiewe uitslag aan hulle verskaf.

• Graadhoofde sal die leerling dan weer by die 
skool toelaat.

Hantering van besoekers by die 
skool (wat ouers insluit)

Almal wat die terrein betree, moet aan 
dieselfde voorsorgmaatreëls onderwerp word 
om ons hele gemeenskap te beskerm. 

Die volgende prosedure sal geld: 

• Besoekers wat wel die skoolterrein moet 
betree na 08:00, sal slegs toegang by die 
Roverstraat-hek kan kry. 

• Besoekers sal slegs toegelaat word vir 'n 
noodgeval of met 'n voorafgereelde 
afspraak. Besoekers meld in die voorportaal 
aan en mag glad nie sonder begeleiding van 
'n personeellid oor die terrein beweeg nie. 
Besoekers se temperatuur sal by die hek 
gemonitor word. Ons sekuriteitswagte sal 
opgelei wees om dit te hanteer.

• Besoekers se hande sal met 'n 
ontsmettingsmiddel by die hek ontsmet 
word.

• Besoekers sal verplig word om materiaal 
maskers te dra.

• Besoekers sal verplig wees om die 1.5m 
sosiale afstand te handhaaf.

• Besoekers moet die moniteringverslag 
voltooi.

• Besoekers moet vooraf 'n afspraak met die 
betrokke personeellid maak en eers skool 
toe kom wanneer u 'n afspraaktyd ontvang 
het.

Skooltye vanaf 1 Junie 2020

07:30-13:00

Hierdie tye geld vir die terugkeer van ons 
Graad 7-Rooikatte en mag aangepas word soos 
die ander grade terugkeer volgens die GDO-
goedgekeurde  infasering.

Rooster en Klasindelings

'n Nuwe spesiale tussentydse rooster vir die 
seniorfase word saamgestel op die beginsel dat 
ons leerlinge in lokale bly en dat personeel op 'n 
rooster van lokaal tot lokaal wissel. 
 Nuwe klasindelings word ook gedoen om die 
sosiale afstand binne lokale te kan ondersteun.



     Gesigmaskers en -skerms

Die skoolbestuur en beheerliggaam het 'n statutêre 
verpligting om te verseker dat ons hele skool beveilig is en 
alle prosedures deurdag en verantwoordelik bestuur 
word. 

Maskers
Die dra van maskers in die openbaar is vanaf 1 Mei 2020 
verpligtend. 
Leerlinge ontvang die dag waarop hulle vir die eerste keer 
terug is by die skool, 'n gratis masker van die skool. 
Maskers wat deur die skool bestel word, word aan die 
oudste en enigste kind oorhandig, wanneer die kind weer 
terug is by die skool.
Geen persoon sal toegelaat word op die skoolterrein 
sonder om 'n masker te dra nie wat die besoeker se neus 
en mond bedek, soos voorgeskryf in relevante wetgewing.
Weggooibare maskers (die mediese tipe) moet tot die 
absolute minimum beperk word.
As 'n leerling sy masker verloor of vergeet, sal die skool 'n 
weggooibare masker beskikbaar stel wat na afloop van die 
skooldag dadelik tuis weggegooi moet word.

Gesigskerms
Indien 'n persoon 'n gesigskerm benewens 'n masker dra, 
moet die volgende riglyne gevolg word: die skerm moet 
goed geseël wees teen die persoon se voorkop en die 
skerm moet verby die ken steek.  'n Masker moet 
steeds onder die skerm gedra word.  

Skoolsnoepie

Die skoolsnoepie sal met verdere kennisgewing 
heropen word, en gaan voorlopig op 'n vooraf bestel- en 
aflewerbeginsel werk.  
• Leerlinge se snoepiebestellings moet verkieslik 

vooraf aanlyn geplaas word. Bestellings sal slegs in 
noodgevalle ook tydens die voogperiode in die 
onderriglokaal geplaas kan word. Bestellings sal by 
die onderriglokale aan die begin van elke klas se 
onderskeie pouse afgelewer word.

• Warm en vooraf voorbereide kos sal te koop
beskikbaar wees, soos amptelike regulasies  dit 
toelaat.

• Die snoepie sal tot  verdere kennisgewing nie voor 
skool oop wees nie. Die snoepie sal slegs pouses 
oop wees en vir doeleindes van aflewering.

• Indien dit toelaatbaar word dat die snoepie 
bedien tydens pouse, sal, in plaas daarvan 
dat leerlinge bondel op die stoep voor die 
snoepie, slegs toegelaat word dat leerlinge 
in 'n ry langs die gebou staan, minstens 
1.5meter van mekaar af en wag vir 'n 
beurt om iets te koop.

• Verdere ordereëlings sal volg van tyd 
tot tyd.

SKOOLPRAKTYK EN COVID-19

Persoonlike sanitasie/higiëne

Daar sal van elke leerling verwag word om sy eie 
bottel handontsmettingsmiddel te hê vir eie gebruik 
deur die dag. Leerlinge moet 'n eie waterbottel bring 
om water uit die kraan in die bottel te tap voordat 
water gedrink kan word. Geen water drink uit 'n 
kraan sal toegelaat word nie. 

Skooldrag en algemene voorkoms

Die beheerliggaam het die besluit oor skooldrag 
geneem soos reeds in Nuusbrief 3 gekommunikeer is. 
Daarin word gemeld dat leerlinge (insluitend graad 7's) 
die skoolsweetpak mag dra. Klere wat gedra word, 
moet ook gewas word voordat dit weer skool toe 
gedra mag word. Skoolbaadjies kan problematies wees 
en daarom moedig ons die dra van die sweetpak aan.

Bestuur van pouses

Spesifieke areas sal aan spesifieke klasgroepe 
geallokeer word om te verseker dat daar genoeg spasie 
vir elke klas is om die aanvaarbare sosiale afstand te 
handhaaf. Klasse sal verskillende pousetye kry om die 
beweging van leerlinge te kan monitor en 
samedromming van leerlinge te verhoed . Die  1.5m 
sosiale afstand sal tydens pouses ook streng in plek 
gehou word.

Badkamers

• Badkamerbesoeke tydens pouse/ voor 
skool en aan die einde van die dag:
Slegs 3 persone mag op een slag in 
die badkamer teenwoordig wees.
'n Voltydse werker sal die 
badkamer beman en na gebruik 
weer ontsmet. 
'n Personeellid sal op diens wees 
om orde te handhaaf. 

• Gebruik van die badkamer tydens 
klastye:
'n Assistent stap saam met die 
leerling badkamer toe. 'n 
Voltydse werker is daar om 
te ontsmet na gebruik. 



Hoë-risiko-leerlinge

Hoë-risiko-leerlinge word aan die volgende 
kriteria gekenmerk:
• Bestaande mediese toestande, soos 

byvoorbeeld diabetes.
• Bestaande respiratoriese toestande, soos 

byvoorbeeld asma.
• Hoë bloeddruk.
• Hartsiektes.
• Kanker en ander immuniteitsverswakkende 

toestande.

Dit is belangrik dat sulke leerlinge nie in kontak 
kom met groepe leerlinge nie. Indien u kind aan 

bogenoemde kriteria voldoen, kontak 
asseblief u kind se graadhoof sodat ons 

alternatiewe reëlings kan tref om u 
kind steeds van kwaliteitonderrig te 

voorsien.

Busvervoer

Hierdie is nie van toepassing op die Laerskool 
Constantiapark nie aangesien die skool geen 
leerlinge na en van die skool moet vervoer tydens die 
inperkingstydperk nie. Indien vervoer wel moet 
plaasvind sal dit onder die volgende omstandighede 
plaasvind.

Tydens alle vervoerreëlings moet gehoor gee aan die 
departementele regulasies soos voorgeskryf van tyd 
tot tyd, welke vervoerreëlings tans as volg is:
• Alle minibusvervoer moet tot 70% van 

kapasiteit verminder word.
• Busvervoer moet tot 50% van kapasiteit 

verminder word.   
• Privaatvervoer moet tot 60% van 

kapasiteit verminder word.
• Die dra van maskers in die bus is 

verpligtend.

Sou leerlinge van publieke 
vervoer gebruik maak moet 
aan die voorskrifte voldoen 
word en sanitasie- en higiëne-
voorskirfte met presisie in plek 
gehou word. Saam is ons gesonder!

Daaglikse ontvangs by die skoolhek

Die skoolhekke kan in die oggend 'n plek wees waar leerlinge saamdrom om die skoolterrein te betree. Die 
skool tref die volgende reëlings om te verseker dat leerlinge nie saamdrom nie:

Die volgende reëlings geld om te verseker dat leerlinge nie saamdrom by die hekke in die oggend of middae nie:

• Merkers wat 1.5 meter uitmekaar gespasieer is gaan by die hekke gemerk word, waar die leerlinge in 'n ry 
moet aanmeld en welke merkers die afstand tussen leerlinge sal reguleer.

• By die voorgeskrewe hekke sal daar personeel wees wat die leerlinge ondervra, moniteer en hulle 
temperatuur meet, voordat leerlinge die terrein met hul gestandaardiseerde maskers aan, mag betree.

• Alle hekke sal gesluit wees en sal eers vir leerlinge om 07:00 geopen word. Indien 'n leerling om praktiese 
redes nie eers 07:00 afgelaai kan word nie, moet 'n individuele reëling met die graadhoof getref word. Die 
betrokke leerlinge kan van 06:30 af by die Lilkenstraat-hek afgelaai word. Hulle sal dan op die pawiljoen 
met 'n 1.5m sosiale afstand tussen leerlinge wag totdat hul voogpersoneel hulle afhaal en na die lokale 
vergesel.

• Leerlinge beweeg vanaf die hekke direk na hulle voogklas of vooraf gereelde klaskamer toe en geen 
samedromming van leerlinge op die skoolterrein voor skool word toegelaat nie.

• Geen aktiwiteite mag vir na-skoolure gereël word nie en alle leerlinge moet so gou moontlik die terrein na 
skool verlaat as die skoolklok lui vir die einde van die skooldag.

• Wanneer die skool verdaag sal personeel by die hekke diens doen en alle leerlinge se hande ontsmet.
• Geen wagklas sal beskikbaar wees nie en ouers moet leerlinge binne 30 minute nadat die skool verdaag 

het, kom afhaal. Die leerlinge sal buite die skoolterrein vir hulle ouers wag volgens die nodige sosiale 
distansiëringsriglyne.

Vra asseblief u kind om rustig en op 'n ordelike manier geduldig te wag om by die terrein in te kom of om die 
terrein te verlaat.



Covid-19-Inligtingsessies:

Die belangrikste manier om ons gemeenskap teen die 
virus te beveilig, is om te verseker dat goeie 
higiëniese gewoontes gevestig word. Dit sal net 
gebeur as ons skoolgemeenskap permanent die goeie 
gewoontes sien. Plakkate sal in die klaskamers en in 
die gange van die skool aangebring word om ons 
skoolgemeenskap deurentyd daaraan te herinner. 
Plakkate sal onderwerpe hanteer soos:
• So was 'n mens jou hande deeglik.
• Oppervlakke wat vermy moet word.
• Fisiese kontak word belet.
• Handhaaf 'n veilige sosiale afstand.
• Was gereeld jou hande.
• Goeie higiëniese praktyke.
• Hoes en nies in jou elmboog.

Opleiding- en inligtingsessies sal deurlopend geskied.

Reis:

Onthou om dit, sover moontlik, te vermy om te reis. 
Indien u nie 'n keuse het nie, tref asseblief al die 
nodige veiligheids- en voorsorgmaatreëls.

Elkeen van ons personeel, ouers en leerlinge het die 
verantwoordelikheid om ons gemeenskap te 
beskerm. U beskerm nie net u kind met u keuses nie, 
maar u beskerm ook elke ander persoon wat deel 
van die skoolgemeenskap is.

Baie dankie vir u sorgsame samewerking en lojaliteit 
aan die skoolgemeenskap.

Algemene reëlings:

Ons bring graag die volgende reëlings 
onder u aandag:
• Leerlinge mag glad nie 

handboeke of 
skryfbehoeftes deel nie. 
Elke leerling moet self 
verantwoordelikheid neem 
vir al sy akademiese 
benodighede.

• Elke seniorfase-leerling 
moet sy eie stel 
handboeke skool toe 
bring. Handboeke sal nie in 
die klas geleen of oor en weer 
gegee mag word nie. Die 
klashandboeke  van 
personeel word vir 
veiligheid weggesluit.

• Leerlinge moet hul tasse te 
alle tye by hulle hê, totdat 
dit in die klaslokaal gelaat 
word. Elke leerling mag 
slegs aan sy eie skoolsak, skoolbenodighede, 
kos en drinkgoed raak. 

• Op dag een van die skool se heropening vir 
leerlinge, mag hulle na hul sluitkassies gaan 
en handboeke en skrifte uithaal. Die proses 
sal deur die personeel gekontroleer word. 
Daarna mag geen leerlinge, tot verdere 
kennisgewing, hul sluitkassies gebruik nie.

Ons is bewus van die Gauteng Departement van 
Onderwys se “moniteringsbrigade” wat na skole 
gestuur word om met die proses te help. Tot op 
hede het ons nog geen amptelike skrywe 
hieroor ontvang nie en kan ons u nie enige nuus 
gee nie. U kan gerus wees dat die skool ten alle 
tye u kind se veiligheid as ons hoogste prioriteit 
sien. Ons kan u verseker dat ons leerlinge nie 
deur vreemde persone hanteer sal word nie.

Sou so 'n groepering die skool besoek, sal hulle 
slegs as waarnemers die proses kan kontroleer 
en moniteer. Ons eie personeel sal die proses 
bestuur en alle aksie onderneem.
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