
LAERSKOOL BREDASDORP 
 

BELEID:  KLASINDELING 
 

Die doel van die beleid is om „n eenvormige grondslag te skep waarvolgens leerders in klasse ingedeel word vir 
„n nuwe akademiese jaar.  Daar sal as volg te werk gegaan word: 
 

1. Leerders se uitslae op die rapporte aan die einde van die derde kwartaal (gemiddelde van die drie 
kwartale) word as barometer gebruik.  Die indeling vir die klasse word gedoen aan die begin van  
November sodat dit betyds en gereed is vir die administratiewe indeling vir die nuwe jaar. 
 

2. Leerders word gelyk verdeel tussen die klasse volgens: 
 geslag 
 ras 
 akademiese prestasie  (GF: Huistaal en Wiskunde, I/SF: Huistaal en Wiskunde – word as 

maatstaf gebruik) 
 leerders wat uit vorige ervaring, verkieslik nie saam in „n klas behoort te wees nie 
 leerders met gedragsprobleme word geskei van mekaar 

 

3. Om skakeling (samewerking) tussen ouers en opvoeders te vergemaklik, word Grondslagfase-leerders 
by die opvoeder geplaas waar sy/haar boetie of sussie was, behalwe waar ouers „n skriftelike versoek 
gerig het om die leerder in die ander klas te plaas. 
 

4. Engelssprekende leerders word outomaties by die kollegas verantwoordelik vir die onderrig van die 
Engelse leerders, ingedeel. 
 

5. Slegs skriftelike versoeke van ouers sal oorweeg word, maar sal nie noodwendig toegestaan word nie.  
Hierdie versoeke moet die graadhoof op die laaste Vrydag van Oktober bereik.  Geen versoeke van 
ouers kan egter gewaarborg word nie.  Hierdie versoeke word aan die onderskeie Departementshoofde 
gestuur om op lêer geplaas te word. 
 

6. Nadat alle relevante inligting oorweeg is, die leerders ingedeel is in klasse en die klasse bekend 
gemaak is, sal daar nie weer skuiwe volgens versoeke van ouers plaasvind nie. 
 

7. Leerders /ouers mag nie vooraf ingelig word oor waar sy/haar kind die volgende jaar geplaas gaan 
word nie.  Wees sensitief, veral waar dit “Meer Tyd”-leerders raak.  Hierdie leerders se ouers moet 
vooraf kennis dra dat hul kinders meer tyd benodig. 
 

8. Opvoeders se eie kinders moet liefs nie in sy / haar registerklas geplaas word nie – verkieslik by „n 
ander kollega.  Soos in die ouers se geval, mag „n opvoeder egter ook skriftelike versoeke rig. 
 

9. Volledige klaslyste word deur die graadhoof aan die skoolhoof voorsien vir goedkeuring.  Daarna kry 
die sekretaresse „n afskrif van die klaslyste vir rekorddoeleindes. 
 

10. Getikte klaslyste word een dag voordat die leerders met die nuwe skooljaar begin, op die deure van die 
klasopvoeders aangebring. Gr. R word tydens die eerste oueraand voor die skool begin vir die nuwe 
jaar, aangekondig. 
 

11. Nuwe leerders wat tot die skool toegelaat is, word in samewerking van die betrokke departementshoof 
en sekretaresse in klasse ingedeel.  Dieselfde beginsels as bo genoem, geld. 
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