
 

 

 

 
 

     

 

 
 
Kommunikasie-mediums 

Inligting word op die volgende platforms uitgestuur: 

1. D6+ (School Communicator) 

2. WhatsApp-groepe 

3. La Voix (te kry op die D6+) 

4. Algemene Briewe / Afskeurstrokies 

5. Facebook 

6. Webtuiste 

D6+ School Communicator 

1. Alle amptelike skoolinligting rakende daaglikse aktiwiteite (akademie, sport, kultuur 

en sosiaal) sal  eers in die toekoms   op die D6+  geplaas word. 

 

WhatsApp-groepe 

1. WhatsApp-groepe  sal slegs vir klas-,  sportspan- en kultuurgroepe  (bv. koor) gebruik 

word.  

2. Slegs "eenrigtingkommunikasie" vanaf die skool na die groeplede vind hier plaas, dit 

wil sê ouers kan nie op die groepe reageer nie. 

3. Slegs skoolverwante inligting mag op WhatsApp-groepe uitgestuur word. 

4. Ten einde die privaatheid van die ouers en personeel te beskerm, mag inligting slegs 

op weeksdae tussen 07:00 en 17:00 uitgestuur word. 

La Voix 

1. Die La Voix is die amptelike nuusbrief van die skool en sal elke Vrydag op die D6+ 

verskyn. Dit sal vir die res van die jaar op die Communicator bly. 

2. Die nuusbrief  sal die volgende bevat: 

 'n boodskap van die skoolhoof,  

 die week se verjaarsdae,  

 Larries van die week,  

 snoepie-winkel spyskaart,  

 advertensies van aktiwiteite wat by die skool plaasvind, 

 advertensies van besighede. 
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Algemene Briewe / Antwoordstrokies 

1. Hierdie briewe word slegs uitgestuur vir  belangrike  aangeleentheide waar die ouers 

ontvangs daarvan moet erken. 

Facebook 

1. Slegs bemarkingsverwante inligting, bv. prestasies, daaglikse gebeure, groot 

aktiwiteite, ens word hier geplaas.  

Webtuiste 

1. Slegs breë inligting van die skool word hier geplaas. 

2. Dit sluit inligting in soos die geskiedenis van die skool, aktiwiteite wat aangebied 

word (akademie, sport, kultuur en sosiaal), groter prestasies, ens. 

 

Algemene kommunikasiereëls: 

1. Privaatheid van die ouers en personeel is van uiterste belang en dus sal inligting slegs 

op weeksdae tussen 07:00 en 17:00 uitgestuur word. 

2. Geen konflik  mag op WhatsApp-groepe hanteer word nie. Ouers moet 'n  e-pos direk 

aan die betrokke personeellid stuur en/of 'n afspraak maak  om  haar buite skoolure 

te sien. 

3. Geen ouer mag 'n opvoeder kom spreek gedurende  klastyd sonder dat  daar vooraf  

reëlings by die kantoor getref is nie. 

4. Ouers mag slegs die kantoor bel wanneer 'n leerder siek is.  

5. Geen oproepe mag deur opvoeders  aan ouers gemaak word as leerder siek is. 
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