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1. VOORWOORD

1.1 Uit die Hoof se kantoor
Geagte voornemende Arie ouer,
Graag wil ek u bedank vir die tyd wat u spandeer om u te vergewis van die feite oor ons
skool. Die doel van hierdie prospektus is om vir u ‘n duidelike prentjie te skets van wat
vir ons by Laerskool Die Arend belangrik is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Christelike normes en waardes
Trotse Afrikaanse kultuur
Goeie balans tussen akademie, sport en kultuur
Regverdige geleenthede vir elke leerder in ons skool
Kwaliteit onderrig met ‘n omgee personeel
Dissipline met liefde

Laerskool Die Arend beleef die laaste paar jaar ‘n ongelooflike groei in getalle. Ons het
in die laaste vier jaar gegroei van 620 na 1 119 leerders vanaf Gr 1 tot Gr 7. Ek word baie
keer gevra wat veroorsaak dat die skool só gegroei het? Ek kan in alle eerlikheid sê dat
ek dit nie net aan een rede kan toeskryf nie. Ek glo dat daar baie faktore is wat bygedra
het tot hierdie groei, te veel om alles hier te noem. Ek glo egter die grootste faktor is
die feit dat Laerskool Die Arend ‘n absolute passievolle personeel, beheerliggaam en
ouergemeenskap het. Ons is ‘n groep mense met die uitsluitlike doel om vir ons kinders
die beste te doen wat ons kan.
Nou mag u dalk wonder hoe ons die skool se groei hanteer. Die antwoord is tweeledig.
Eerstens het ons die laaste vier jaar net so ‘n positiewe groei in personeel ervaar. Ons
beskik oor baie bekwame en ervare personeel. Tweedens hou ons die klasse se getalle
klein om sodoende kwaliteit onderrig in elke klas te verseker. Al het die skool gegroei
voel dit nie regtig vir ons leerders so in die klassituasie nie aangesien ons klasse nog
baie klein is in vergelyking met ander skole.
Die groter getalle bring egter mee dat Laerskool Die Arend op alle terreine
kompeterend is. Ons is egter nie net wen gedrewe nie. Vir ons is deelname en om dit
te geniet van groter waarde as slegs die wen motief. As ek ons revue as voorbeeld mag
gebruik, bied ons elke tweede jaar ‘n uitstekende produksie aan. Dit word egter nie
deur ‘n revue groep wat professionele afrigting kry gedoen nie. Nee, by die Arend glo
ons aan massa deelname, met ons eie personeel wat die afrigting behartig. In die 2016
revue het daar 460 leerders deelgeneem, met ons eie personeel wat die afrigting
behartig. In 2018 verwag ons 500 leerders wat gaan deel wees van hierdie wonderlike
ervaring.
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By Laerskool Die Arend gaan dit oor elke leerder in die skool. Ons besef dat nie almal
in die eerste rugby- óf netbal- óf in die atletiekspan opgeneem sal word nie. Elke
leerder in die skool moet kwaliteit onderrig ontvang. Elke leerling in die skool wil
regverdig behandel word. Elke leerder in die skool wil gelukkig wees. Daarom streef
ons daarna om bekend te staan as die “omgee” skool. Die skool wat daarna streef om
elke leerder ‘n regverdige kans te gun om hom- óf haarself te kan wees.
Ons het onlangs ongeveer honderd kameras op die terrein laat installeer. Daar is ‘n
kamera in elke klas wat beeld en klank opnames maak. Hierdie opnames maak ook ons
hande sterk met die hantering van dissipline in die skool. Ons het ‘n baie streng
dissiplinêre stelsel en ons skroom nie om leerders vir ernstige oortredings vir vyf dae
uit die skool te skors nie. Hierdie is egter ‘n proses wat in liefde en ondersteuning
gedoen word.
By Laerskool Die Arend is daar plek vir almal. Όf jy nou rugby óf netbal speel óf dalk
presteer op akademiese gebied. Dalk is jy iemand wat ‘n bietjie gaan sukkel met die
werk. Dalk is jy iemand wat nog maar skaam is en onseker voel as jy ver van Mamma
of Pappa is. Dalk is jy Mamma of Pappa se eerste kleinding wat moet skool toe.
Miskien is jy gelukkig en daar is ‘n ouboet of ousus wat klaar ‘n Arie is wat jou sommer
vinnig gaan help. Maak nie saak wie jy is nie, jy is deur ons almal se Skepper Liewe
Jesus gemaak. Jy het ‘n plekkie in ons Arie-nes.
Baie welkom by Laerskool Die Arend.

2. VISIE EN MISSIE VAN LAERSKOOL DIE AREND

ONS VISIE :
Laerskool Die Arend streef daarna om die grootste Christelike Afrikaanse skool in
Brakpan te wees deur kwaliteit opvoeding wat ons leerlinge optimaal en gebalanseerd
sal ontwikkel.
ONS MISSIE IS:
‘n Omgee skool wat kinders met liefde koester.
Waar ons kinders lei om ligdraers in die gemeenskap te wees.
Waar ons Afrikaanse taal en tradisie wil verseker.
Waar kwaliteit onderrig nie onderhandelbaar is nie.
Waar ‘n balans gehandhaaf word tussen akademie, sport en kultuur in ‘n skool
waar kinders nog kinders kan wees.
•
•
•
•
•
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•Waar Christelike waardes en normes gehandhaaf word om ‘n gebalanseerde kind te

kweek op sy pad na volwassenheid.
•Waar onderwysers, ouers en leerlinge saam werk om aan die behoefte van ‘n gelukkige
gemeenskap te voldoen.
•Waar die aanstelling van kwaliteit personeel en die uitbreiding en instandhouding van
die infrastruktuur verseker dat onderrig nie deur groei belemmer word nie.
ONS SLAGSPREUK:
Laerskool Die Arend se kinders is die sout van die aarde en die Lig van Brakpan.

3.

DIE ONDERRIGPROGRAM VAN LAERSKOOL DIE AREND
3.1 PRE-PRIMER:

Die volgende leerareas word onderrig: Wiskunde, Afrikaans Huistaal, Engels as eerste
addisionele taal en Lewensvaardigheid.

3.2 GRONDSLAGFASE:
Die volgende leerareas word onderrig: Wiskunde, Afrikaans Huistaal, Engels as eerste
addisionele taal en Lewensvaardigheid.

3.3 INTERMEDIȆRE FASE:
In Gr 4 – 6 word die volgende leerareas aangebied: Afrikaans Huistaal,Engels as eerste
addisionele taal, Wiskunde, Natuurwetenskap, Tegnologie, Ekonomiese
Bestuurswetenskap, Lewensoriëntering, Sosiale Wetenskap en Kuns en Kultuur.

3.4 SENIORFASE:
In Gr 7 ontvang die leerders onderrig in die volgende leerareas: Afrikaans Huistaal,
Engels as eerste addisionele taal, Wiskunde, Natuurwetenskap, Tegnologie,
Ekonomiese Bestuurswetenskap, Lewensoriëntering, Menslike Sosiale Wetenskappe
en Kuns en Kultuur.

4.TOELATINGSVEREISTES
4.1Dokumente wat benodig word wanneer ‘n leerder registreer:
•‘n Leerder moet met registrasie, afskrifte hê van hul:
•Geboortesertifikaat
•I.D- Dokumente van ouers / voogde
•Oorplasingskaart van vorige skool en Rapporte van vorige skool.
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4.2

Ouderdom wat vereis word wanneer ‘n leerder toegelaat word:
‘n Leerder is wetlik verplig om in die jaar waarin hy/sy sewe word skool toe te gaan.
‘n Leerder mag nie tot Graad een toegelaat word indien hy/sy nie voor 30 Junie van
daardie betrokke jaar 6 jaar oud word nie. Alle leerders wat kwalifiseer om
toegelaat te word in Graad een moet binne die eerste 10 dae registreer.

4.3

Vrystelling van Skoolbywoning:
‘n Leerder van verpligte skoolgaande ouderdom wie se omstandighede vrystelling
van die skool noodsaak, moet deur die Distrikskantoor aansoek doen.

5. TAALBELEID
Die Beheerliggaam van Laerskool Die Arend het bepaal dat Afrikaans die
onderrigtaal sal wees. (Volgens die SAS skolewet)

6. OUERBETROKKENHEID

Ons voer ‘n oop-deur-beleid en daarom is u as ouer te alle tye hartlik welkom by ons
skool. U betrokkenheid en die ondersteuning van die skool en van u kind is vir ons
van kardinale belang. Gedurende elke kwartaal word oueraande gereël en word u as
ouer genooi om nader kennis te maak en om probleme met die personeel te kom
bespreek. Sake rakende ons kinders kan dan openhartig en vertroulik bespreek
word. Sportbyeenkomste en projekte kan u met ons meemaak. So word ons dan ‘n
hele gelukkige skoolgemeenskap wat deel het aan die bou van ‘n lewenslange
tradisie.

7. KLEREDRAG
7.1 Somerdrag:
Dogters:
Geruite rok, vlootblou kouse, swart skoolskoene en vlootblou broekie.
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Seuns:
Grys kortbroek, wit kortmouhemp, grys langkouse met die strepe van die skoolkleure
(maroen, turkoois, vlootblou), swart skoolskoene.

7.2 Winterdrag:

Dogters:
Grys dogterslangbroek, wit langmouhemp, geruite skooldas, skoolkouse, skooltrui,
swart skoene, vlootblou skoolbaadjie met skoolwapen. Indien die dogters verkies om
‘n rok te dra, moet sy vlootblou langkouse dra. Let wel: gladde kouse en nie geribde
kouse nie.
Seuns:
Grys langbroek, wit langmouhemp, geruite skooldas, grys kouse, skooltrui, swart
skoolskoene, vlootblou skoolbaadjie met skoolwapen.

7.3 Algemene reëls aangaande skooldrag:
•

Juwele word slegs vir dogters toegelaat en beperk tot goue óf silwer seëlringe en
oorknoppies óf oorringetjies so groot soos ‘n tiensentstuk.
Dogters mag slegs één oorbel per oor op die bel dra.

•
•
•

Geen naellak mag gedra word nie. Naels moet kort en netjies wees.
Styl- en seilskoene word nie as skooldrag beskou nie.
Uitspattige haarstyle word nie toegelaat nie, hare moet te alle tye kort, netjies en
skoon wees. Seuns mag nie ‘n “step” dra nie, en geen “gel” in hare word toegelaat
nie.
Roklengtes mag nie korter óf langer as vier vingers bo óf onder die knie wees nie.
Slegs stewige tasse met permanente afskortings word toegelaat. Geen rugsakke
sonder afskortings, gekleurde seilsakke of sportsakke, tensy vir sport- óf LO- klere
aangewend, is toelaatbaar nie.
Dogters met lang hare se rekkies, linte en knippies mag slegs óf vlootblou óf maroen
óf “jade” wees. ‘n Kombinasie van die drie kleure is ook reg. Let wel: NIE rooi óf
ligte blou óf enige ander skakerings van groen nie. Slegs die skoolkleure.
Geen grimering word toegelaat nie. Dit sluit permanente grimering in.
Ons is bewus dat leerders hulle hare kleur tydens vakansies. Na die vakansie moet
die leerder se hare terug gekleur wees volgens die oorspronklike haarkleur. Geen
sonstrepe (highlights) word toegelaat nie.
Alle skoolklere moet duidelik gemerk wees.

•
•

•

•
•

•
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7.4 Informele skooldrag:

Op uitgesoekte dae en met uitstappies sal die hempie saam met ‘n blou lang denim en swart
Tomy tekkies / skoolskoene gedra word. Geenkort – of kniebroek mag gedra word nie en ook
nie gekleurde denim broeke nie.

8. MERIETETOEKENNINGS
Meriete toekennings word jaarliks tydens ‘n Meriete-aand aan leerders toegeken wat op
bepaalde gebiede baie goed presteer. Dit geskied aan die hand van bepaalde kriteria wat deur
die Beheerliggaam, die hoof en sy personeel vasgestel is en vervat is in ‘n “Merietebeleid”.
Erkenning word gegee op die volgende gebiede: atletiek, netball, rugby, krieket, landloop,
redevoering, kunswedstryd (kultuur), koor, spreekkoor, volkspele, swem, entrepreneurs en
akademie.

9. BUITEMUURSE BEDRYWIGHEDE
9.1 SPORT:
Die volgende aktiwiteite word aangebied by Laerskool Die Arend: atletiek, rugby, valkierugby,
netbal, mini-netbal, landloop, krieket, mini-krieket, hokkie, mini-hokkie, swem en skyfskiet.
Sporthempie (Ariehempie) word deur ons skool verskaf. Oefentye word deur afrigters bepaal.
Jaarliks vind verskeie sporttoere plaas om spangees te bevorder asook om ons spelers
slaggereed te kry vir deelname aan kompetisies.
Sportfasiliteite sluit in: 3 rugbyvelde, 2 weervaste netbalbane, 3 gras netbalbane, 2
krieketkolfblaaie, 6 krieketoefennette en ekstra netbaldoelpale vir junior dogters.

9.2 KULTUUR:
Dit is vir ons belangrik dat die skool, naas die ouerhuis, ‘n kultuurinvloed op die kind uitoefen.
Die volgende kultuuraktiwiteite word as buitemuurse aktiwiteite aangebied:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunswedstryde, elke tweede jaar.
Revue, elke tweede jaar.
Kore: Junior (Gr 1 – Gr 3), Senior (Gr 4 – Gr 7)
Spreekkore Gr 1 – Gr 7
Redenaarskompetisies
Spelolimpiade, Tafelolimpiade
CSV
Volkspele
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9.3 ANDER FASILITEITE:
‘n Goed toegeruste media-sentrum is Maandae tot Vrydae gedurende pouse tot die beskikking
van leerders en onderwysers. Behalwe al die gedrukte bronne soos boeke, tydskrifte en
pamfletversameling, beskik die mediasentrum ook oor ‘n wye verskeidenheid programmatuur
soos klankskyfiereekse, video’s, rekenaarprogramme, transpirante, prente, multimedia, ens.
Hierdie materiaal word deur die onderwysers in die leersituasie aangewend, ten einde die
leerinhoud duideliker aan leerders oor te dra. Leerders kan ook van bronne gebruik maak om
hulle eie kennis oor die leerinhoud te verbreed.
Proxi’s word in sekere leerareas gebruik .

10. SKOOLREĒLS
10.1

Tye en Bewegings

• Wanneer die leerders soggens by die skool aankom, sit hul, hul skooltasse neer voor hulle
registerklasse en gaan direk na die speelgronde.
• Leerders moet voor 07H30 by die skool wees. Skool begin om 07H30. Laatkommery word nie
geduld nie.
• Wanneer die klok lui, beweeg die leerders dadelik en flink na die registerklasse onder toesig van
die onderwysers. Indien daar nie ‘n onderwyser teenwoordig is nie, mag die leerders nie die klas
binnegaan nie, maar moet buite wag.
• Wanneer leerders vanaf Gr 4 – 7 op die stoepe beweeg bv: terwyl hulle van klasse verwissel, hou
hulle links en mag hulle nie hardloop nie. Die leiers en onderwysers moet behulpsaam wees met
die dissipline en moet toesig hou.
• Wanneer die klok vir pouse lui, gaan die leerders dadelik na die volgende klas en laat hulle tasse
buite die klas op die stoep in twee netjiese rye en gaan speel op die aangeduide speelgronde.
• Leerders mag nie voor skool , tydens pouses of na skool sonder die toesig van ‘n onderwyser ‘n
klas binnegaan nie.Dieselfde reël geld vir die saal. Hulle mag ook nie op die stoepe speel nie.
• Nadat leerders soggens by die skool aangekom het, mag hulle nie weer die terrein tydens
skoolure sonder die medewete en toestemming van die hoof en die ouers verlaat nie. Die ouers
moet hulle persoonlik kom afhaal, nadat hulle die uittekenregister geteken het.
•

•

Nadat die klok gelui het aan die einde van die skooldag, gaan almal ordelik huis toe. Gr R – 3
leerders wat deur hul ouers afgehaal word, word deur onderwysers tot by die spesifieke hekke
begelei. Juniors wat eers om 13H45 afgehaal word, moet onder toesig van ‘n onderwyser in die
wagklas tot 13H45 bly.
Gehoorsaamheid aan die skolierpatrollie is ‘n vereiste en alle verkeersreëls om die skool moet
deur leerders, ouers en onderwysers nagekom word, selfs al verg dit soms ongerief. Ons
leerders se veiligheid het hier die hoogste prioriteit.
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•
•

Met naskoolse aktiwiteite, ekstra onderrig ensovoorts, word die tye bepaal soos nodig. Ouers
word vroegtydig in kennis gestel.
Ouers moet kennis neem dat wanneer die skool sluit (asook tydens langnaweke), word by die
Gautengse Departement van
Onderwys se instruksies gehou. Ons versoek u vriendelik, tog dringend, om die reëls te
respekteer en nie die skool se beplanning en dissipline omver te werp deur enige versoeke vir
ander reëlings in die verband nie.

10.2
•
•

•

•
•
•
•

Teenwoordigheid / Afwesighede:

Indien ‘n patroon in afwesighede opgemerk word, sal dit onder die Departement se aandag
gebring word.
Leerders mag nie sonder die medewete en toestemming van die hoof (of adjunkhoof) afwesig
wees nie, behalwe met siekte. Skriftelike versoeke vir afwesigheid moet deur die ouers aan die
klasonderwyser gerig word, wat dit vir goedkeuring aan die hoof rig.
Indien ‘n leerder siek was, moet dit skriftelik bevestig word en vir ‘n tydperk langer as twee dae,
met ‘n doktersbrief gerugsteun word. Indien ‘n leerder afwesig is tydens eksamen en toetse
moet ouers die skool voor 08H00 in kennis stel oor die rede van afwesigheid.
Leerders word van LO-klasse of sportoefening verskoon slegs wanneer die ouers dit skriftelik
versoek.
Afwesighede tydens eksamen of toetse moet met ‘n mediese sertifikaat bevestig word.
Dit bly elke leerder se verantwoordelikheid om klaswerk en huiswerk in te haal, wat hy/sy gemis
het tydens afwesigheid.
Gr 4 – 7: Die Buddy-sisteem is daar om leerders te help in die verband.
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10.3

Gedrag

Onderwysers hanteer self klasgedrag met duidelike klasreëls. Ons skool het ‘n dissiplinêre stelsel
in plek en leerders wat die skoolreëls nie nakom nie sal negatiewe inskrywings ontvang en die
ouers word per SMS ingelig oor die tipe oortreding.
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Onwelvoeglike taal, gedrag en optrede sal nie geduld word nie.
Terugpraat met onderwysers en disrespek word aangeteken op die dissiplinêre stelsel en ‘n SMS
word onmiddellik aan die ouers gestuur.
Leerders moet oral en altyd (op die speelgrond, busse, in die klaskamer en in die openbaar) die
skool se eer en naam hoog hou deur hulle optrede. Daar sal streng opgetree word teen ‘n
leerder wat binne of buite skoolverband deur hul foutiewe optrede en swak gedrag die skool se
naam in gedrang bring.
Alle besittings soos klere, tasse en boeke moet duidelik gemerk wees en met respek behandel
word. Daar mag nie in ander leerders se tasse gekrap word nie. Diefstal is ‘n vlak 3 oortreding.
Om skool- en departementele toerusting te verniel is ‘n ernstige oortreding. Indien ‘n leerling
enige skooleiendom verloor of beskadig, sal die ouers vir die betaling van die herstel of
vervanging daarvan, verantwoordelik gehou word. Dit geld ook vir die eiendom van ander
leerders, skoolboeke en geboue of enige ander skooleiendom. Vandalisme is ‘n vlak 3
oortreding.
Enige besittings wat rondlê , moet by die sekretaresse ingehandig word, sodat die eienaar dit
daar kan afhaal.
Leerders wat in ‘n bakleiery betrokke raak, sal gestraf word. Die toeskouers stel hulle ook bloot
aan tug. Die ouers van betrokke leerders sal geskakel word. Bakleiery is ‘n vlak 3 oortreding.
Leerders mag slegs ‘n stomppuntskêr in sy pennesakkie dra.
Leerders mag nie met stokke, klippe of iets gevaarliks speel nie en ook nie oor die omheining of
ander drade klim nie.
Kougom is verbode. Eet in die klasse is verbode heinings.
Rook is absoluut verbode.
Volgens departementele beleid moet elke leerder ‘n tas hê wat die nodige versterkings in het om
boeke te beskerm. Geen slagspreuke en ander geskryf word op tasse toegelaat nie.
As gevolg van sekuriteitsredes mag geen buitestaanders die skool tydens pouse besoek nie.
Alvorens besoekers hul nie by die kantoor aangemeld het nie, mag daar geen kontak tussen hulle
en die leerders wees nie.
Geen troeteldiere (asook sywurms) óf enige speelgoed insluitende alabasters en tolle mag skool
toe gebring word nie.
Selfone mag nie gedurende onderrigtyd sigbaar óf aangeskakel wees nie (7:30 – 13-45). Indien
selfone gebruik of sigbaar is, sal dit afgeneem word tot die einde van die betrokke dag. Die skool
neem geen verantwoordelikheid vir gesteelde óf verlore selfone nie. Selfone sal nie op die
kamerastelsel gesoek word nie.

10.4

Onwelvoeglike gedrag:

Laerskool Die Arend word bestuur op Christelike norme en waardes en ons handhaaf die hoogste
standaarde as dit by ons personeel en leerders kom. Daar is egter van ons leerders wie se
optrede nie binne hierdie beskrywing val nie. Die gedrag wat deur sommige van ons leerders
geopenbaar word is onaanvaarbaar.
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Die Beheerliggaam en personeel van Laerskool Die Arend het ‘n besluit geneem om standpunt in
te neem teenoor sekere dinge wat in ons leerders se gedrag geopenbaar word. Ons wil poog om
vir ons kinders ‘n omgewing te skep waarin hulle in alle opsigte veilig kan voel. In vandag se tyd
waar dinge in ons samelewing so verkeerd loop is dit ons plig om ons kinders te leer wat reg en
verkeerd is.
Die volgende gedrag is vir ons onaanvaarbaar en sal met mening, sover die wet ons toelaat in die
ergste graad hanteer word.
1.

Vandalisme: Die opsetlike beskadiging van skooleiendom.

2.

Aanranding: Leerders wat ander leerders aanrand en slaan.

3.

Vieslike taalgebruik: Met betrekking tot die gebruik van een spesifieke woord wat deesdae
algemeen deur van ons kinders gebruik word naamlik die “p” woord.

4.

Diefstal: Steel van enige eiendom wat nie aan die leerders behoort nie.
Die Onderwyswet maak voorsiening vir die skorsing van ‘n leerder vir ‘n maksimum van 1 week
wat gesien word as 5 skooldae. Dit word egter deur die Beheerliggaam hanteer volgens die
riglyn wat in die wet daargestel is. Hierdie is egter nie uitsetting nie. Die leerders word nie
permanent uit die skool uitgesit nie. Moet asseblief nie die twee met mekaar verwar nie.
Die proses gaan as volg werk. Indien ‘n leerder hom of haar skuldig maak aan een van die 4
optredes gaan die leerder na die hoof verwys word. Die Hoof gaan die saak ondersoek en
regverdig besluit of die leerder skuldig is al dan nie. Indien die Hoof oortuig is dat die leerder
skuldig is, word die saak na die Beheerliggaam verwys. U as ouer sal ‘n skrywe van die
Beheerliggaam ontvang wat u in kennis stel van die datum waarop u en u kind voor die
Beheerliggaam verskyn. Indien die Beheerliggaam regverdig tot die besluit kom dat u kind
skuldig is, gaan die Beheerliggaam u kind in kennis stel dat hy of sy vir 5 dae nie mag skool toe
kom nie. Die nodige dokumentasie sal wel aan leerders wat hierdie proses deurmaak gegee
word. Die proses word in die brief in meer detail bespreek.
Hierdie is nie net beperk tot skoolure en die skoolterrein nie. Indien ‘n leerder hom of haar
skuldig maak hieraan, enige tyd waar die leerder die skool verteenwoordig sal hierdie reëls geld.
Dit is nie beperk tot net die volgende nie, maar ook in sport, kultuur, kampe en uitstappies ens.
Die geskorste leerder verbeur ook die voorreg om aan enige aktiwiteite tydens sy skorsing te
mag deelneem. Indien ouers koste finansieel aangegaan het om die leerder aan ‘n aktiwiteit te
laat deelneem en die leerder word geskors, sal die ouer die geld verbeur aangesien hierdie geld
kostes soos vervoer en verblyf moet delg.
Die groot rede vir hierdie drastiese optrede is om die leerders wat hulle nie aan hierdie tipe
gedrag skuldig maak nie, te beskerm. Dit is vir ons onaanvaarbaar dat pragtige opgevoede
kinders blootgestel word aan leerders se optrede van hierdie aard. Ons hoop en vertrou dat u
erns sal maak daarmee om u kinders in te lig van die nagevolge sou hulle aan so ‘n oortreding
skuldig bevind word.
Moet asseblief nie onder die indruk verkeer dat hierdie die enigste reels is wat geld by Laerskool
Die Arend nie. Daar is steeds ‘n discipline sisteem wat die normale skoolreëls aanspreek en die
prosesse word in ons dissiplinêre sisteem uiteengesit.
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Volledige Dissiplinêre Beleid is by die skool beskikbaar.

10.5 Terrein en Speelplekke
•
•
•
•
•
•
•

Die skoolterrein moet te alle tye netjies gehou word en rommel mag nie rondgestrooi word nie.
Speelplekke vir die onderskeie klasgroepe word aan hulle uitgewys. Hulle moet die reëling
streng toepas en mag nie speel waar hulle wil nie.
Daar mag nie tussen geparkeerde motors beweeg of gespeel word nie.
Geen leerders mag op die weervaste netbalbane gedurende pouse wees nie behalwe tydens
oefeninge en wedstryde.
Handeldryf en uitruil van artikels mag nie op die skoolterrein gedoen word nie, behalwe met die
goedkeuring van die skoolhoof.
Die kleedkamers is nie speelplekke nie.
Mag nie op stoepe eet, drink of hardloop nie.

11. BESOEKE DEUR OUERS AAN DIE HOOF EN ONDERWYSERS
Ouers is welkom om te enige tyd die skool te besoek om probleme te bespreek.
Wanneer u die skool wil besoek moet u asseblief ‘n afspraak maak met die hoof/ onderwyser
sodat ‘n onderwyser nie uit sy klas geroep word nie. Voordat u ‘n onderwyser by sy/haar klas
gaan spreek, moet u eers by die kantoor aanmeld.

12. AFHAAL VAN KINDERS TYDENS SKOOLTYE
Daar word van ouers verwag om leerders se tandarts- en doktersafsprake so ver moontlik tot die
middag te beperk. Ouers moet eers by die kantoor aanmeld voordat u die kind uit sy klas laat
haal. Geen kinders word huistoe gestuur nie, ouers moet die kind by die skool persoonlik kom
afhaal nadat die register by die kantoor voltooi is. Let asseblief daarop dat die skool nie
toestemming mag verleen aan ouers om hulle kinders vroeër by die skool te kom afhaal nie.

13. SKOOLTYE
Die skooltye is as volg:
Die skool begin soggens om 7:30 en sluit om 13:45 vir die Gr 4 – 7 leerders.
Gr 1 – Gr 3 leerders sluit 13:00. ‘n Wagklas vir Gr 1 – Gr 3 leerders is beskikbaar vanaf 13:00 tot
13:45
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Die skool sluit op Vrydae om 13:00 vir die hele skool van Gr 1 – Gr 7
Leerders moet ten minste 15 minute voor die aanvang van die skool reeds op die skoolterrein
wees.

14. AFWESIGHEDE
‘n Leerder word afwesig gemerk as hy/sy gedurende die dag minder as 2 ure in die skool
teenwoordig was.

15. INOEFEN-WERK
Inoefen-werk word daagliks gegee van werk wat reeds in die klas afgehandel is.
Ouers sal Inoefen-werk kontroleer en mag hulp verleen indien leerder nog sukkel. Dit word van
die leerder verwag om sy Inoefen-werk tuis te doen.
Indien die leerder afwesig was, is dit sy/haar verantwoordelikheid om uit te vind watter Inoefenwerk gegee is.

16. EIE TOERUSTING
Elke leerling is verantwoordelik vir sy eie toerusting wat hy/sy gedurende skoolure of tydens
sportoefening mag nodig kry. Alles moet asseblief duidelik gemerk wees. Dit sluit in
skryfbehoeftes, penhouers, meetkundestelle, sakrekenaars, boeke, sporttoerusting, sowel as
oefenklere.

17. VERHUISING EN HANDBOEKE
Handboeke bly die eiendom van die skool. Met die verlaat van die skool, moet elke handbook
terug besorg word aan die skool. Sou ‘n handbook wegraak óf verniel word, is die ouers
verantwoordelik om die handbook te vervang. Alle handboekpryse is beskikbaar in die kantoor.
Adres- en telefoonveranderings moet dadelik by die klasonderwyser aangemeld word. Indien
leerders na ‘n ander skool vertrek, moet alle handboeke, mediaboeke en skooleiendom eers
ingehandig word en die skoolfonds ten volle betaal wees, voordat ‘n oorplasingskaart uitgereik
word.
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18. TOETSE EN EKSAMEN
Grondslagfase:
Leerderwerk word deurlopend geassesseer in al 4 leerareas en punte word toegeken vir alle
assesseringsopdragte.
Intermediêre fase en Senior fase
Daar word deurlopend geassesseer en punte word onder andere toegeken vir klasdeelname,
tuiswerkopdragte, informele sowel as formele toetse en eksamens.
Toetsstelsel: Informele klastoetse en diagnostiese toetse word deur die onderwyser bepaal soos
wat die werk afgehandel word. Twee amptelike toetsreekse word jaarliks geskryf sowel as twee
formele eksamens. Formele eksamens word aan die einde van die tweede en laaste kwartale
geskryf.

19. RAPPORTE
Rapporte of verslae van die leerder word aan die einde van elke kwartaal uitgegee.

20. SKOOLFONDS
Omdat ons skool as ‘n besigheid bedryf word, is skoolfonds die grootste bron van ons inkomste.
Alle fondse word aangewend om aan u kind kwaliteit onderrig te verskaf. Elke sent word dus in
u kind se opvoeding teruggeploeg.
Rekeningstate word ongeveer die 25ste van elke maand gedruk en aan die personeel oorhandig
wat dan weer dit aan die leerders gee om aan u te besorg.
Skoolfonds is betaalbaar vanaf Januarie tot Oktober van elke jaar. Indien u die volle bedrag voor
einde Maart van elke jaar vereffen, ontvang u 10% afslag. Rekenings kan kontant of per
debietorder of via die Internet maandeliks betaal word. Internet betalings moet die volgende
inligting bevat vir verwysing: Naam van leerling en die rekeningnommer.
Die rekeninge is ook betaalbaar by die klasonderwyser wat die verseëlde koevert met die geld in
aan die kantoor stuur . Die sekretaresse sal dan so gou moontlik u kwitansie aan u stuur.
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21. SNOEPWINKEL
‘n Goed georganiseerde snoepwinkel sien ook om na die innerlike behoeftes van ons kinders.
Daar word gepoog om verversings teen billike pryse te verkoop. Voor skool is daar ook voedsel
te koop vir die leerders wat nie ontbyt kon nuttig nie.

22. KOMMUNIKASIE
Kommunikasie vind op die volgende maniere plaas:
Die Arend Omsendskrywe, Webblad, D6- kommunikeerder en SMSboodskappe is die skool se
kommunikasielyn met u as ouer. Alle sake rakende die skool, die skoolprogram, die kind en u as
ouer word hierin vervat bv: sport, kultuur, akademie, prestasies, projekte en belangrike datums.
Een keer per week, gewoonlik op Donderdae word ‘n gedrukte omsendskrywe uitgestuur en u as
ouer moet toesien dat u dit kry.
Webadres: info@laerskooldiearend.co.za
Ouers is verplig om een selfoonnommer te registreer, en sal belangrike inligting via SMS
ontvang.

23.

INSKYWINGSVORM

23.1 Die inskrywingsvorm vir Laerskool Die Arend is aangeheg.

24. NASKOOLSENTRUM
Ons lewer ook graag ‘n diens aan die gemeenskap deurdat ons in die namiddae en gedurende
die vakansie na u kinders omsien. Naskoolure is vanaf 13H00 tot 18H00. Hulpverlening aan
leerders in die klaskamer vind plaas en naskoolpersoneel help die leerlinge met hulle huiswerk.
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