
 

Beste ouer / voog 

 

BESTUUR VAN LEERDERS MET KOMORBIDITEITE 

Daar is baie definisies van komorbiditeite. Vir ons doeleindes word 'n komorbiditeit beskou as 'n 

chroniese gesondheidstoestand of 'n gelyklopende siekte wat 'n impak kan hê en dié 

siekte erger maak indien dit saam met Covid-19 voorkom. 

Indien u kind met 'n bestaande komorbiditeit gediagnoseer is en indien dit in die belang van u kind 

se veiligheid is, dien hierdie brief vir u as ouer / voog van 'n leerder met 'n ernstige komorbiditeit, 

die opsie om u kind by die huis te hou. Hierdie toegewing bepaal dat u oor u kind se skoolwerk en 

studies moet toesig hou totdat die pandemie onder beheer gebring is. 

As u van hierdie toegewing gebruik wil maak, moet u die volgende doen: 

1. Voltooi die aangehegte vorm. (Addendum (C)) 

2. Verskaf 'n mediese verslag van u mediese praktisyn wat die geskiedenis van die leerder se 

toestand aandui, aan die skool. 

Benewens die verskaffing van bogenoemde dokumentasie, moet ouers / voogde instem om die 

volgende te doen: 

1. Skep 'n bevorderlike omgewing vir hul kind om tuis te leer. Dit sal sluit die leerruimte, hulpbronne 

ens in. 

2. Aanvaar die verantwoordelikheid om toesig te hou oor die kind se daaglikse studies, insluitend die 

daaglikse huiswerk en assesserings. 

3. Aanvaar die verantwoordelikheid om te verseker dat hulle ingelig word oor watter werk geleer 

moet word en watter werk daagliks voltooi moet word. 

4. Sorg dat alle werk en opdragte, soos benodig, by die skool versamel en afgelewer word deur die 

skool. (Huiswerk sal op Google Classroom wees.) 

 

Dit is belangrik dat ouers die verantwoordelikheid aanvaar vir hul kind se daaglikse studies. 

Aangesien u kind steeds 'n ingeskrewe leerder van die skool is, en gereelde insette en ondersteuning 

van hul onderwysers ontvang, bly u as ouer / voog steeds verantwoordelik vir die voortgesette 

betaling van skoolgeld. 

Indien u as ouer / voog van 'n leerder met 'n komorbiditeit nié die toegewing of genoemde 

verantwoordelikhede daaraan verbonde kan aanvaar nie, moet u kind wel skool toe kom. 

Wees verseker dat ons in alle gevalle ondersteunend sal optree en dat ons u kind se belange op die 

hart sal dra.  

Vriendelike groete 

 

Lizette Visser 

SKOOLHOOF 


