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Wat ons bied:

❖ 'n NKV (CAPS) kurrikulum volgens die Nasionale

Kurrikulumverklaring

❖ Ons plaas weekliks ons videolesse vir die leerders op 

die akademiese platform.

❖ Lesse is in die vorm van: 

➢ Videos, gemaak deur ons span gekwalifiseerde 

onderwysers

➢ Powerpoints / PDF’s met al die oefeninge wat u 

kan uitdruk of aanlyn lees.

➢ E-boeke deur die Snapplify leser 

➢ Aanlyn ondersteuning deur die onderwysers 

gedurende die week vir die verskillende vakke

➢ Assesserings word elke kwartaal gedoen, met die 

nodige memorandums vir die ouers

❖ Ons stuur ook video tutorials vir die ouers vir hulp, 

indien nodig om te help met die inskakeling.

❖ Rapporte word aan die einde van elke kwartaal 

gestuur.

❖ Ons akademie se standard is hoog, maar dit is 

maklik om te volg vir die kinders.

❖ ’n Rooster as riglyn en ‘n Kwartaalplan

❖ Aanlynondersteuning deur vrae en antwoorde

deur gekwalifiseerde onderwysers.

❖ 'n Puntestaat om rekord te hou van punte

❖ 'n Verslag indien ouers die formaat wil gebruik.

Ons verskaf deurgaans ondersteuning en

fasilitering vir die ouers, tutors en leerders, om te

verseker dat almal hul voete vind en gemaklik is 

met al die reëls en regulasies van tuisonderrig.
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Hoe werk Assesserings?:

Die laaste twee / drie weke van die Kwartaal is ons

assesseringsweke.

Die Proses

❖ Toetse / Eksamens word gelaai vir die kinders

❖ Ouers druk dit uit vir hulle kinders

❖ Na afloop van die assesserings word 

Memorandums vrygestel vir die ouers

❖ Sodra die punte gereed is, stuur u dit per epos 

na admin@leories.co.za

❖ Rapporte word gemaak en per epos 

teruggestuur.

Wat het my kind nodig?

Leerders benodig die volgende:

❖ ‘n Skootrekenaar of tablet

❖ Oorfone

❖ Skrifte

❖ Skryfbehoeftes

Geen webcam is nodig nie.
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Vakke vir die Grade

Graad R

Ons kan amptelik vanaf hierdie jaar ons Graad R kindertjies ook

akkomodeer om hulle skoolgereed te kry vir Graad 1.

Afrikaans (Huistaal)

Engels (Eerste Addisionele taal)

Wiskunde

Lewensvaardigheid

Graad 1 – 3

Skrifte wat belangrik is vir Graad 1 – Blanko skrifte, 17mm lyne en

waterlyne. Dit is belangrik vir die kleintjies se fynmotoriese

vaardighede om steeds skrif te oefen.

Afrikaans (Huistaal)

Engels (Eerste Addisionele taal)

Wiskunde

Lewensvaardigheid

Graad 4 – 6

Skrifte – waterlyne en eksamen blokke

Afrikaans (Huistaal)

Engels (Eerste Addisionele taal)

Wiskunde

Natuurwetenskappe en Tegnologie

Sosiale Wetenskap

Lewensvaardigheid
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Vakke vir die Grade

Graad 7

Skrifte – waterlyne en eksamen blokke

Afrikaans (Huistaal)

Engels (Eerste Addisionele taal)

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Tegnologie

Sosiale Wetenskap

Lewensorientering

Kreatiewe Kuns

Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Skryfbehoeftes

Dit is nie nodig om duisende rande op skryfbehoeftes te

spandeer nie, u koop aan soos u dit nodig het.

Hier is ‘n basiese lys:

Potlode Uitveer

Liniaal Kleurkryte

Vetkryte Skerpmaker

Gom Skêr

Penne Passerstel (Gr. 7)

Sakrekenaar (Gr. 7)
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Handboeke

Ons werk met Via Afrika se pragtige, visuele handboeke.

In die klasse is al die werksinhoud, leermateriaal en

aktiwiteite reeds gelaai vir die leerders.

Indien u verkies om die handboek ook aan te koop, dit is 

in die vorm van E-boeke wat deur Snapplify.com se winkel

aangekoop kan word. Die boeke kos tussen R50 en R60 

per boek. Die onderwysersgids is bietjie duurder – R140. 

Fooie vir 2021
Ons het al ons pryse hersien en aangepas vir 

almal se gerief.

❖ Registrasie:

❖ Kind 1 – R400

❖ Kind 2 – R400

❖ Kind 3 – R200

❖ Kind 4 – R200

❖ Maandeliks oor 12 maande:

❖ Kind 1 – R800

❖ Kind 2 – R600

❖ Kind 3 – R500

❖ Kind 4 – R400

Indien u dit sou benodig, kan ons reël vir afbetaling van 

die registrasiefooi.
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Akademiese Proses 

Registrasie by die DBE

2021 Jaarplan

Aflaai van die Snapplify toep

Snapplify Tuisblad

Voorbeeld lesse en 

hulpverlenings videos vir ouers

2021 Aanlyn Registrasie

Hier is leiding met die nodige stappe, maar elke ouer

is verantwoordelik vir sy kind se registrasie.

Ons Webblad

Gr 1 – 3 ontvang drukbare pdf boekies, nie nodig vir

Snapplify nie.

Kliek op die oranje opskrifte
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Graad 8 & 9

Ons het die volgende pakket saamgestel vir Graad 8 en 9, 

die pakket is eenmalig vir R500.

Ons het die afskrifte van die handboeke en onderwysgidse 

vir al die vakke tot die ouers se beskikking. 

OF

Ons het die nodige handboeklys deur middel van skakels vir 

die E-boeke (R65 per leerderboek, R135 vir onderwysgids) 

wat bekostigbaar is vir elke gesin. Daar is wel GRATIS 

aflaaibare handboeke en onderwysgidse vir Wiskunde, 

Wetenskap en Tegnologie.

Ons stel ook die Leerprogram saam volgens die 

beleidsdokumente wat u vir die departement moet deurstuur 

saam met u aansoek vir Tuisonderrig.

Ons kan ook help met die punte verwerking en rapporte 

rapporte aan die einde van 'n Kwartaal vir R200.

Ongelukkig is daar geen aanlyn ondersteuning nie. 

Daar is wel ‘n Telegram groep vir die ouers om mekaar te 

ondersteun.

Vir meer inligting skakel vir

Angelique: 081 799 8691

2021 Graad 8 & 9 Pakket Aansoek 

https://forms.gle/fkyLgat7BFW4K1JH8

