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Terugkeerdatums van gr. 8 – 11:

Die terugkeerdatums vir grade 8-11 word amptelik deurgegee:

• Graad 10 en graad 11: Maandag, 6 Julie 2020
• Graad 8 en graad 9: Maandag, 3 Augustus 2020

Wat gebeur op die oomblik by Bloemhof?

• Ons matrieks is volstoom aan die gang en werk hard.
• Die nuwe rooster vir die onderskeie grade se terugkeer word op die oomb-

lik noukeurig gekontroleer.
• Volgens hierdie rooster gaan graad 10’s en 11’s drie dae per week en 

graad 8’s en 9’s elk twee dae per week skoolgaan. Daar sal nooit meer as 
drie grade per dag by die skool wees nie.

• Ons beoog om hierdie rooster teen 26 Junie uit te stuur.
• Aanlynonderrig aan grade 8-11 gaan voort en so ver ons kennis strek, werk 

ons leerders getrou by die huis.
• Kurrikulumaanpassings vir grade 8-11 word gedoen en ons opvoeders is 

positief dat hierdie aanpassings tot voordeel van die leerders is.

’n Spesiale woord aan die graad 11’s

Universiteitstoelating vir 2022:  Die  graad 11-Novemberrapport is ’n belangrike 
aansoekdokument en daarom is ons akademiese program in plek om te verse-
ker dat julle hierdie eksamen met sukses sal aflê. 

Graad 10- en graad 11-gids

Graad 10’s en 11’s sal teen 26 Junie ’n spesiale digitale gids ontvang waarin die 
terugkeerproses aan hulle verduidelik word. 



COVID-verslag

Daar is tans geen matrikulant wat COVID-19 positief is nie. Ons is baie dank-
baar dat die leerder wat reeds tydens die inperkingstyd siek geword het, hierdie 
week kon terugkeer skool toe.

Twee van ons nie-akademiese personeellede sterk tans tuis aan nadat hul po- 
sitief vir COVID-19 getoets het.  Dit gaan onder omstandighede goed met albei. 
’n Derde nie-akademiese personeellid bly in selfisolasie omdat daar hoë risiko 
kontak met een van die geïnfekteerdes was.

Gereelde vrae:

Waarom sluit die skool nie as daar ’n positiewe COVID-19 geval onder leerders 
of personeel is nie?

• Elke geval word ondersoek om vas te stel of daar ’n hoë risiko of lae risiko 
van oordrag is.

• Aangesien ons streng volgens die veiligheidsprotokol optree (sosiale afstand 
word gehandhaaf, maskers is verpligtend, gereelde ontsmetting van opper-
vlakke vind plaas) is die kans van oordrag klein en die risiko laag. Die nor-
male funksionering van die skool word dus nie deur lae risiko gevalle geraak 
nie. 

• Wanneer daar verskeie gevalle is en die risiko vir oordrag dus hoër is, sal die 
Departement van Onderwys / Departement van Gesondheid intree en na hul 
risiko-analise maatreëls aankondig. Die skool kan slegs deur die Departe-
ment van Onderwys of Gesondheid gesluit word. 

Wat gebeur indien ’n leerder positief vir COVID-19 toets?

• Die prosedure is nou op d6 Connect en op die webblad se digitale kennis-
gewingbord (www.bloemhofschool.co.za/kennisgewings) beskikbaar. 

HMS Bloemhof COVID-nuusflits  |  19 Junie 2020  |  nommer 1


