Morsjorsie Reëls
Die Doel van Skool Reëls
Die Doel van Skool Reëls –
En hoekom Jy as Ouer daarby moet hou ....
1. Skool Reëls is ontwerp om 'n skool meer effektief en doeltreffend te maak.
2. Skoolreëls word gewoonlik beproef en bewys, deur by hulle te hou sall die gewenste
resultate bereik word.
3. Terwyl omgee vir individue van kardinale belang in die onderwysstelsel is, leer
kinders in groepe / klasse en dit vereis skoolreëls om dit in rekening te hou.
4. Moet nie verwag dat elke reël verander word om jou te pas nie, dink as elke ouer in
die skool die reëls persoonlik wou "aanpas". Dit sou dit die presiese rede vaarvoor
hulle is geskryf teëwerk.
5. Skool Reëls het 'n spesifieke doel in gedagte, gewoonlik met betrekking tot die
funksionering van die skool of om jou kind se eie groei en ontwikkeling. (Kinders se
ontwikkeling is beslis meer dikwels as nie die rede agter reëls in die pre-primêre
skole.)

Reëls en Regulasies
Klere
1. Alle klere (insluitende onderklere, sokkies, skoene en hoede) moet duidelik gemerk
word. Ons sal nie verantwoordelik wees vir enige verlore, geskeurde of vuil items
nie. Onthou om die "Velore Eiendom" houer na te gaan in die voorste kantoor vir
enige verlore items.
2. Elke kind moet 'n skoon stel klere op 'n daaglikse basis saam bring.
3. Raai jou kind af van die dra van duur juweliersware of klere wat verlê kan word of
verlore raak.
4. Ouers word versoek om toe te sien dat hulle kind prakties geklee is. Kinders word
aangemoedig om onafhanklik te wees en dit moet maklik wees vir hulle om dit aan
en uit te trek. Lae kleredrag is 'n sinvolle opsie in die winter.
5. Elke kind moet 'n tas daagliks skool toe bring sodat hulle hul besittings veilig kan
weg pak.
6. Gaan jou kind se klere daagliks na om te verseker dat al die artikels aan hom / haar
behoort.
7. Stuur asb enige vreemde artikel wat jy kry sodat ons dit aan die regmatige eienaar
terugbesorg.
8. Onthou alles met 'n permanente pen te merk.

Besoek Tye
1. Ouers / Voogde is welkom om hul kind of die skool te enige tyd te besoek
gedurende die dag. Jy en jou kind het nodig om te weet dat die skool is 'n uitbreiding
van die familie en die huis is en dat jy altyd vry is om te besoek.
2. Hou egter in gedagte dat die klasonderwyser wel 'n program het om te volg en daars
ook ander kinders waarvoor sy verantwoordelik is. As jy die klasonderwyser of die
skoolhoof vir 'n spesifieke doel wil sien, maak asseblief 'n afspraak buite die formele
onderrig tyd; ons is meer as bereid om oop kommunikasie te fasiliteer.

Siekte
1. Die skool behou die reg om te besluit of 'n kind die skool mag bywoon of nie vir
gesondheid redes.
2. Die skool moet in kennis gestel word van enige aansteeklike siektes wat jou kind het
of in kontak mee was, sodra jy bewus is daarvan.

3. Dit word aanbeveel dat jy nie jou kind skool toe stuur indien hy / sy 'n temperatuur, 'n
slegte hoes, braking of enige oog infeksie, diarree of kopluise het nie.
4. Die kinders word gekontroleer vir kopluise op 'n gereelde basis en indien gevind, sal
jy gevra word om dit so gou as moontlik te behandel. Indien onbehandeld kan dit 'n
epidemie veroorsaak, dus jou kind moet nie terugkeer tot behandeling ontvang is
nie.
5. Stel asb die skool in kennis indien u kind nie in staat is om skool te gaan nie.

Medisyne
1. Alle medisyne moet daagliks opgeskryf word op die Medisyne Inligtingsblad en deur
die ouer / voog op die rak wat in die Eerste Hulp kamer geplaas word. Ons sal nie
medisyne en medisinale instruksies van 'n kind af aanvaar nie. Geen medisyne sal
geadministreer word, tensy dit skriftelik op die Medisyne Inligtingsblad gelys is nie.
2. Geen medikasie vir simptomatiese verligting sal by die skool toegedien word.
3. Die medisyne moet duidelik gemerk word met die kind se naam en dosis. Stuur
asseblief 'n lepel saam van die huis af om die risiko van infeksie te verminder.
4. Moet nooit medisyne in jou kind se sak los nie. Dit is jou verantwoordelikheid as
ouer / voog om die medisyne uit jou kind se sak te haal, en om dit op die rak in die
Eerste Hulp kamer te plaas. Jy moet asseblief die medisyne aan die einde van elke
dag self afhaal, tensy dit medikasie is vir 'n chroniese toestand of dit vir gebruik in 'n
noodgeval is.
5. Die skool behou die reg om mediese hulp te verkry van enige mediese dokter
beskikbaar, in die geval van 'n noodgeval, en die gevolglike koste sal die
verantwoordelikheid van die ouer / wettige voog van die kind wees. Ons sal egter
probeer om beide die ouers / voogde en die genomineerde huisdokter te kontak
alforens voort te gaan met die bogenoemde stappe.
6. Let daarop dat in die geval van nood koors behandeling, die ouers telefonies
gekontak kan word om toestemming te verkry.

Speelgoed, Troeteldiere en Geld
1. Geen speelgoed, geld, troeteldiere, kougom ens mag skool toe gebring word nie,
tensy dit die kind se verjaarsdag is, of tensy dit vooraf gereël is met die kind se
onderwyser.
2. Speelgoed en boeke wat u verskaf word deur die skool gehou. Die kinders mag nie
hul eie bring van die huis nie, tensy dit vir die belang van die onderwyser, of vir 'n
spesifieke klas aktiwiteit is. Die skool sal hoegenaamd nie verantwoordelik gehou
kan word vir enige verlies of skade nie.
3. Jou kind mag nie geld skool toe bring. (Muntstukke kan so maklik ingesluk word of
vas sit in 'n jong kind se keel.)

4. Die onderwyser sal al die voedsel en speelgoed wat skool toe gebring word sonder
permissie, hou vir daardie dag. Hulle sal teen die einde van die dag aan die ouer
oorhandig word.

Hekke en Deure
1. Alle veiligheidshekke en deure moet agter jou toegemaak word vir die veiligheid van
al die kinders
2. Identifiseer jouself asseblief deur die klokkie op die hek te lui en jouself aan te
kondig.
3. Let daarop dat daar is geen toilet deure in enige van die kinders se badkamers nie.
Dit verseker dat die volwassenes die kinders te alle tye kan monitor. Daar is geen
geskeduleerde badkamer tye nie, so die kinders kan kom en gaan soos hulle nodig
het. Daar is afsonderlike toilette vir die seuns en meisies. Daar is altyd 'n
onderwyser aan diens om toesig te hou. Kinders word aangemoedig om 'n positiewe
en toepaslike eiesin te ontwikkel en ook sensitief te wees ten opsigte van die
persoonlike waardigheid van ander kinders. Praat asseblief met jou kind oor die
persoonlike waardigheid van ander kinders. Praat asseblief met jou kind oor hierdie
aspek van die lewe op skool.

Saamry geleenthede
1. Die personeel moet in kennis gestel word wie elke dag jou kind by die skool kom
haal. Onder geen omstandighede sal kinders toegelaat word om huistoe te gaan
saam met iemand anders as die gespesifiseerde persoon/e.
2. Indien 'n kind direk na skool na die huis van 'n ander kind gaan, moet die skool
skriftelik deur die ouer / voog in kennis gestel word.

Persoonlike Besonderhede
1. Indien 'n ouer of wettige voog sy adres, werk-, huis- telefoon of selfoon nommer, of
almal verander, versoek ons dat u ons onmiddellik in kennis stel. Versuiming om dit
te doen kan ernstige gevolge hê in die geval van 'n skielike siekte of ongeluk. Ons
moedig alle ouers / voogde om verantwoordelik en betrokke wees.
2. Indien u kind 'n versteurde nag of 'n omgekraptedag op enige gegewe tyd het, stel
asseblief een van die personeellede in kennis, sodat ons in staat is om die situasie
op so ‘n sensitiewe wyse moontlik te hanteer.
3. Indien daar probleme by die huis is wat die kind emosioneel of andersins beïnvloed
is dit belangrik dat jy hierdie inligting met die klasonderwyser deel, want sy het nodig
om te weet hoe om enige veranderinge in die kind se gedrag aan te spreek.

4. Onthou asseblief dat sommige kinders maklik inskakel in 'n nuwe omgewing en
sommige nie. Dit kan dae, weke of selfs maande neem vir 'n kind om 'n nuwe roetine
te leer en nuwe mense te aanvaar.
5. Dit is die beste om liefdevol, maar ferm wees. Laai jou kind so vinnig as moontlik af.
Pogings om die kind te paai en een laaste drukkie kan dikwels sake meer traumaties
maak.
6. Onthou asseblief dat sommige kinders byt, krap, slaan, spoeg of vloek as hulle
ontwikkel van peuters tot kleuters. Terwyl ons streef om sulke voorvalle so ver as
moontlik te voorkom, soms kan jou kind die "slagoffer" van sulke gedrag word of dit
selfs toedien.
7. Verstaan asseblief dat ons die voorval met al die betrokke partye bespreek. Ons
keur nie enige vorm van lyfstraf goed nie en ander metodes is ingestel om hierdie
negatiewe gedrag te verander, waar moontlik.

Fooie & kennisgewingtydperke
1. Skoolgeld is voor of op die 1ste van elke maand betaalbaar. Versuiming om dit te
doen, kan lei tot boetes.
2. Een maand se kennisgewing word vereis indien u kind die skool verlaat. Geen
kennisgewing sal in November & Desember aanvaar word nie en die gelde vir
daardie maande bly betaalbaar al verlaat die kind die skool.

Algemeen
1. Let daarop dat in die geval van persoonlike vetes tussen families of vriende, die
skool sal nie voorkeur sal gee aan kinders aan weerskante van die vete nie. Dit is
persoonlike sake waarin die skool nie betrokke sal raak nie.

