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Terugkeer van gr. 8 en 9-leerders 

11 Stappe om te volg: 

Stap 1: Vul die aanlyn screening-vorm in voordat jy skool toe kom, selfs al gaan jy nie 

skool bywoon nie.  

Stap 2: Pak net 1 tas met die dag se nodige handboeke en werkboeke. Bring jou 

SELFOON OOK SAAM.  

Stap 3: Bring kos van die huis af. Kos word ook nie gedeel nie. 

Stap 4: Bring jou eie ontsmetmiddel (sanitiser) indien moontlik, net om ekstra veilig te 

wees. Daar sal algemene ontsmetting by ingangspunte, klaskamers en toilette wees. 

Stap 5: Sit jou masker op! GEEN buffs word toegelaat nie. “Visor” word in die klas 

toegelaat sonder ‘n masker maar wanneer klasse geruil word moet jy ‘n masker dra.  

Stap 6: Kom die skool binne by die hoofingang. Beweging vind net in een rigting plaas.  

Volg die geel pyle.  

Stap 7: Bly 1.5m uitmekaar wanneer julle aantree. Geen fisiese kontak of drukkies word 
toegelaat nie. 
 
Stap 8: Wanneer jy die skoolgebou binnekom, ontsmet jou hande.  

Stap 9: Laat jou koors meet. 

Stap 10: Meld jou temperatuur by die persoon wat jou inteken. Dit sal ook rekord hou van 

jou skoolbywoning. 

Stap 11: Indien jou koors bo 38˚C is, sal ‘n tweede toets in die isolasiekamer uitgevoer 

word. Indien jou koors steeds te hoog bly, sal jou ouers/voogde gekontak word om jou 

huis toe te neem.  

GRAAD 8 – Dinsdag, 11 Augustus 

Kom die skoolgronde binne by die hoofingang.  Kom die skoolgebou binne vanaf 

die groendeure by die sportsaal.  

Hoofingang 

 07:40:  8 A1; 8 A4; 8 E3 (na mediese sifting / screening – gaan na die sportsaal). 

 07:47:  8 A2; 8 E1; 8 E4 (na mediese sifting / screening – gaan na die sportsaal). 

 07:55: 8 A3; 8 E2; 8 E5 (na mediese sifting / screening – gaan na die sportsaal). 

Vanaf Donderdag, 13 Augustus sal alle graad 8-leerders direk na hulle 

registerklasse beweeg nadat hulle mediese sifting by die groendeure afgehandel 

is. (Daaglikse mediese sifting sal plaasvind van 07:45 - 08:00). 
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GRAAD 9 – Woensdag, 12 Augustus 

Kom die skoolgronde binne by die hoofingang.  Kom die skoolgebou binne vanaf 

die groendeure by die sportsaal.  

Hoofingang 

 07:40: 9 E1; 9 E4; 9 A1 (na mediese sifting / screening – gaan na die sportsaal). 

 07:47: 9 E2; 9 E5; 9 A2 (na mediese sifting / screening – gaan na die sportsaal). 

 07:55: 9 E3; 9 E6; 9 A3 (na mediese sifting / screening – gaan na die sportsaal). 

Vanaf Vrydag, 14 Augustus sal alle graad 9-leerders direk na hulle registerklasse 

beweeg nadat hulle mediese sifting by die groendeure afgehandel is. (Daaglikse 

mediese sifting sal plaasvind van 07:45 - 08:00).  

Protokol ten opsigte van rondbeweeg in die skool: 

 Sodra jy ingeteken het, beweeg direk na jou registerklas (behalwe op die 1ste 

dag waarop jy skool toe kom).  

 Gange en trappe word as eenrigting beweging gebruik en moet as sodanig 

hanteer word. 

 Stap in enkelgelid en bly 1.5m uitmekaar. 

 Moenie by ‘n klasdeur bondel nie. 

 Bly sover moontlik op die aangewese merkers. 

 Niemand mag handskud, drukkies gee, soen of hande vashou nie. 

 Geen buitemuurse bedrywighede sal plaasvind nie.                                 

 Om op jou eie by die skool te oefen, sal nie toegelaat word nie.   

 Verlaat die skool onmiddellik, deur die hoofingang aan die einde van die dag.                    

Klaskamer protokol: 

 Ontsmet jou hande voordat jy by die klas inkom. 

 Geen boeke of skryfbehoeftes mag gedeel word nie. 

 Sit op jou aangewese sitplek. 

 Moenie onnodig rondbeweeg nie. 

 Waar moontlik, ontsmet asseblief jou werksblad voor en na gebruik. 

 Hou te alle tye jou masker aan. 

 Hoes of nies in jou masker en gebruik jou elmboog as ekstra beskerming. 

Protokol ten opsigte van toiletgebruik: 

 Slegs twee leerders (1 seun en 1 dogter), sal per keer uit ‘n klas toegelaat word 

om die toilet te gebruik. 
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 Moenie onnodig die badkamer besoek nie. 

 Ontsmet jou hande voor en na jy die toilet binnegaan met die ontsmetmiddele 

buite die toilet. 

 Was jou hande deeglik.  

 Keer so gou as moontlik weer terug klas toe. 

 Geen besoek aan badkamers gedurende die wissel van periodes nie.  

 Tydens lesse moet toestemming van ‘n onderwyser verkry word om die 

badkamer te besoek. (Maak gebruik van die gangpermit).  

Vir jou eie veiligheid: 

 Klaskamers word elke dag skoongemaak en ontsmet. 

 Toilette word elke uur ontsmet. 

 Die Covid-19 taakspan onder leiding van me. Kets sal elke dag by die skool 

aan diens wees. 

 Geen buitepersone sal op die skoolterrein toegelaat word nie. 

Al wat dus nou nog oorbly is om te sê welkom terug PV Bulldogs! Moenie ontsteld of 
ontmoedig wees deur wat nou in die wêreld om ons gebeur nie. Wees bewus van jou 
geleenthede en fokus daarop om die beste moontlike Graad 8 & 9 uitslae te behaal. 

Dit maak nie saak wat in 2020 gebeur nie, al sal jou skooljaar nooit weer dieselfde kan 
wees nie, kan niemand die herinneringe wat jy alreeds van jou skool, onderwysers en 
klasmaats het, wegneem nie. Ons is lief vir al julle Parel Valleiers. Deur elke dag, ten 
spyte van al die uitdagings, nog steeds hard te werk, sal julle suksesvol wees in dit wat 
julle doen!  

Dankie dat julle al sover gekom het Bulldogs!  

Ons is #steedssuksesvol #strongertogether 

Ons kan dit doen!   

#tungu 


