
 
 

Naskoolreëls 2019: 

Om gelukkig by Tiertjie Naskoolsentrum te wees, moet ons by die reëls hou! 

 

1. Elke leerder meld dadelik by die juffrou aan diens aan. 

2. Tasse word netjies gepak op die plek wat daarvoor aangewys word.  

3. Al die juffrouens word vriendelik gegroet. 

4. Buitemuurse aktiwiteite se tye van alle leerders graad 1 tot 3 moet aan juffrou Alice, 

die loopjuffrou, deurgegee word. Haar selfoonnommer is 081 7171 141. 

5. Leerders wat aan sport of ander aktiwiteite deelneem, moet eers kom eet en die 

personeel daarvan in kennis stel dat hulle by die skool aan aktiwiteite gaan 

deelneem. ´n Reëling kan met die personeel getref word indien kos gebêre moet 

word, bv. waar leerders kooroefening of tennis direk na skool het. Geen kos sal 

egter na 16:30 nog gebêre word nie aangesien die kombuispersoneel dan opruim 

en die kombuis gesluit word. 

6. Ingeval van aktiwiteite direk na skool moet die juffrou die vorige dag daarvan ingelig 

word sodat sy kos vir die leerder kan uithou. (‘n Maat kan dit ook kom sê.) 

7. Elke keer wanneer ‘n leerder die naskoolsentrum verlaat, moet die leerder uitteken 

en weer inteken met die terugkomslag. 

8. Groet ´n juffrou as jy huis toe gaan en maak seker sy sien jou raak. 

9. Skryf jou pa en ma se werkstelefoon, selfoonnommer en huisnommer ook in jou 

huiswerknotaboek neer. 

10. Geen selfone word gedurende die skoolkwartale toegelaat nie. Slegs gedurende ‘n 

skoolvakansie mag ‘n leerder tussen 14:00 en 16:00 onder toesig (op die boonste 

trap) ‘n selfoon gebruik. Die foon in die kantoor mag wel deur leerders gebruik word 

ingeval van nood en wel onder toesig van ‘n personeellid.  

11. Daar is verpligte studie vir al die naskoolleerders. Indien ‘n leerder geen huiswerk 

het nie, moet hulle ‘n boek saambring en hulself kreatief tydens studietyd besig hou 

sonder om ander leerders te steur. Leerders wat aan buitemurse aktiwiteite 

deelneem, doen hul huiswerk direk na die aktiwiteit. 

12. Wanneer ‘n leerder klaar studeer het, word die stoel onder die tafel ingestoot en die 

plek netjies gemaak voor die leerder mag verdaag.  

13. Geen voete word op die stoele toegelaat nie. 

14. Na studie speel almal weg van die stoepe af en die leerders wat nog huiswerk het, 

moet dit in die studiesaal voltooi. 

15. Balspel op die stoepe word glad nie toegelaat nie; ook geen gehardloop nie. 

Balspel soos handjietennis word toegelaat op die drie bane soos aangewys. 

16. Geen harde balle (krieket, gholf) word by die naskoolsentrum toegelaat nie. 

17. Ingeval van ‘n bal wat in ´n boom vassit, mag klippe nie gegooi word om die bal te 

probeer uithaal nie. Vra eerder vir oom Pieter of ´n juffrou om te help. 

18. Vuil hande en modder aan voete word by die kraan aan die kleuters se kant 

afgewas. 

19. Bome, plante en struike mag nie verniel word nie. 

20. Geen leerder mag in ‘n boom klim nie! 

21. Fietse, rolskaatse, rolplanke en dies meer word nie toegelaat nie, behalwe as dit 

gedurende ‘n skoolvakansie so aangedui word. 

22. Leerders mag NIE in die toilette speel nie. 

23. Leerders mag nie buite sig agter die jeuglokaal speel nie. 

 



24. Tiertjie Naskoolsentrum neem geen verantwoordelikheid vir eie speelgoed nie.

25. Indien ‘n leerder by ‘n maat buite die naskoolsentrum gaan speel of deur ´n ander

persoon as die ouer afgehaal word, moet die naskoolpersoneel vooraf daarvan in

kennis gestel word - verkieslik skriftelik.

26. Herstelkoste vir die opsetlike beskadiging van eiendom kan van die ouers verhaal

word.

27. Leerders moet respek toon vir ander se klere en goedere. Los dit wat nie aan jou

behoort nie liewers uit.

28. Alle klere, skoene en tasse moet duidelik gemerk wees. Vra mooi vir mamma om

jou naam op alles te skryf. Baie klere wat hier agterbly se eienaar word nie

opgespoor nie omdat die klere nie gemerk is nie.

29. Die kombuis sluit 16:30 vir leerders en personeel.

30. Om 17:00 word die terrein en stoep netjies gemaak - papiere optel, stoele regsit,

ens.

31. Die naskoolpersoneel werk tot 17:30. ‘n Boete van R50.00 per kwartier of gedeelte

daarvan is onmiddellik kontant betaalbaar indien ‘n leerder later afgehaal word.

32. Leerders moet by die naskool afgehaal word en mag nie by die voordeur vir die

ouers wag nie.

33. Leerders moet die leiding van die personeel aanvaar en opdragte gehoorsaam.

34. Leerders moet respek teenoor die personeel betoon sowel as mekaar.

35. Voortdurende wangedrag en ongehoorsaamheid kan daartoe lei dat ‘n leerder die

voorreg van toelating tot die naskoolsentrum geweier word en kan gevra word om

die sentrum te verlaat.

Samevattend: ALLES GAAN OM RESPEK EN GOEIE MANIERE 

ONTHOU OOK ALTYD:   

Elke een van ons is uniek, kosbaar en wenners deur JESUS wat ons krag is!! 




