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1.

AANHEF

1.1

Laerskool Muldersdrif is 'n openbare skool wat ingevolge Artikel 12, saamgelees
met Artikel 52 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996) beheer
word deur die Skoolbeheerligaam ingevolge Artikel 16 van die Skolewet.

1.2

Ingevolge Artikel 8 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet Nr. 84 van 1996)
word bepaal dat die Beheerliggaam van die skool ŉ gedragskode vir leerders
moet saamstel en toepas en dat geen leerder vrygespreek is van enige bepalings
van sodanige gedragskode ingevolge Artikel 8(4) van die genoemde wet nie. Die
woord gedrag of in Engels conduct word afgelei van die Latynse woord conductus
wat beteken om jou op ’n spesifieke wyse (ten goede) te gedra. In hierdie
spesifieke konteks van die skool, sal die gedragskode spesifiek van toepassing
wees op die gedrag, dade/wandade, oortredings en houdings van leerders wees
in die skool.

1.3

Om die gedragskode en reëls vir leerders van die skool daar te stel, het die
Skoolbeheerliggaam met die ouers, leerders en opvoeders van die skool
betreffende die inhoud van die gedragskode gekonsulteer en is die gedragskode
aanvaar vir implementering in die skool.

1.4

Vir die doeleindes van die gedragskode word daar ‘n duidelike onderskeid tussen
die konsepte “dissipline” en “sanksie” getref. Dissipline gaan oor positiewe
gedragsbeheer wat daarop gemik is om toepaslike gedrag te bevorder en
selfdissipline en selfbeheer (locus van kontrole) in leerders te ontwikkel. Sanksie
is slegs een faset van dissipline, d.w.s. ŉ korrektiewe maatreël wat aan ’n leerder
wat oortree opgelê word, en die gevolge van sy/haar wangedrag moet dra om
sodoende die ordelike samelewing van die skool te handhaaf en te sorg dat dit
uitgebou word.

1.5

Die eienskappe van dissipline kan kortweg as volg opgesom word:

1.5.1

Dissipline word gebruik om orde te skep. Dit funksioneer binne ’n sfeer van
wetgewing waaraan voldoen moet word deur die skool. Die administrasie en
toepassing van dissipline verseker dat die daaglikse optredes en gedrag van
leerders georden is.

1.5.2

Dissipline sorg vir regverdigheid. Alle partye in die skoolopset se belange en
regte word op ’n regverdige wyse beskerm en vooropgestel in alle sake wat
leerders raak.

1.5.3

Dissipline beskerm leerders. In ’n ordelike opvoedkundige omgewing beskerm
dissipline leerders van onwettige en ongedissiplineerde optrede van medeleerders.

1.5.4

Dissipline dra by tot die geestelike groei van elke leerder. Binne die konteks van
opvoeding en onderrig verwys dit na die ontwikkeling en leiding aan leerders tot
volwassenheid en om geestelik en verstandelik te groei.

1.6

Dissipline is toekomsgerig omdat dit die leerder voorberei vir integrasie en
ontwikkeling om ’n toekomstige beroep suksesvol te kan beoefen in die
samelewing buite die skoolopset.
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1.7

Dissipline is primêr gerig op korrektiewe gedrag en nie om vergeldend te wees
nie. Dit moet bydra tot die positiewe karaktervorming van die leerder se
geestelike, verstandelike en morele ontwikkeling.

1.8

Die skool se gedragskode en reëls vir leerders van die skool is gegrond is op ’n
etos van menswaardigheid en die handves van menseregte soos omskryf in die
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika.

1.9

Dissiplinebestuur in die skool word hoofsaaklik verdeel in twee afdelings:

1.9.1

Klaskamerdissipline, -reëls en -beheer. Die bestuur van dissiplinêre probleme in
die klaskamer is die verantwoordelikheid van die betrokke opvoeder wat ook
onder andere sy/haar eie reëls en roetine mag hê om ’n harmonieuse en veilige
leeromgewing in die betrokke klaskameropset te bevorder en bestuur.

1.9.2

Skoolterrein en -aktiwiteite dissiplinebestuur. Die bestuur van dissiplinêre
probleme buite die klaskamerverband berus op steun van die hoof,
skoolbestuur, opvoeders, leerderleiers en die ander volwasse personeel. Dit sluit
o.a. ook die dissiplinêre bestuur van geraas in die gange, beserings,
laatkommery, terreindiens, kleedkamerinspeksie, in die saal en tydens ander
samekomste en skoolaktiwiteite in.

1.10

Voortspruitend uit die bogenoemde is die volgende aspekte in ag geneem met
die saamstel van die gedragskode:

1.10.1

Ingevolge Artikel 8(4) van die Skolewet word geen leerder van die skool
vrygestel van die verpligtinge wat op hom/haar geplaas word deur die
gedragskode en skoolreëls nie en ouers van alle leerders moet ’n onderneming
onderteken met die inskrywing van hulle kinders as leerders van die skool.

1.10.2

Die skoolgemeenskap lê klem op die ontwikkeling van positiewe verhoudings en
in besonder die behoefte om mekaar en hul meerderes met respek te behandel.

1.10.3

Die gedragskode en -reëls spel in breë trekke uit (en soms in detail) watter soort
gedrag die skool en opvoeders van elke leerder verwag en watter standaarde
van gedrag, voorkoms en drag gehandhaaf moet word.

1.10.4

Die Skoolbeheerliggaam is oorhoofs verantwoordelik vir die samestelling van die
gedragskode wat onder leiding van die hoof, adjunkhoof en die dissiplinêre
komitee van die skool geskied.

1.10.5

Die Beheerliggaam, ouers en voogde, die skoolhoof, die opvoeders, die
leerderleierskorps en elke individuele leerder van die skool is verantwoordelik
om toe te sien dat die gedragskode eerbiedig en nagekom word, met die
voorbehoud dat leerderleiers nie ander leerders mag straf of onderwerp aan
enige vorm van dissipline nie. Hulle het wel ’n verantwoordelikheid om ander
leerders aan te spreek maar dan het hulle ’n aanmeldingsplig as leerders nie
gehoor wil gee nie.

1.10.6

Die gedragskode bevat ŉ behoorlike en regverdige regsproses wat die belange
van alle partye beskerm en uiteensit.

1.10.7

Geen vorme van baasspelerigheid, intimidasie, teistering, afknouery, boelie,
onwettige dwelmmisbruik, besit en gebruik van gevaarlike wapens en ander
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voorwerpe, bakleiery, onnodige rusies en twis, rassisme, haatspraak, verbale- of
seksuele teistering, dreigende en ontwrigtende gedrag, beledigende en
aanstootlike taalgebruik en gebare, enige immorele gedrag van enige aard en
vandalisme/skade aan ’n ander se eiendom sal in die skool geduld word nie.
1.10.8

Die skoolhoof, die opvoeders en die leerderleierskorps (onder die nodige leiding
van die opvoeder in bevel van die leiers) sal verantwoordelik wees vir die
handhawing van dissipline by die skool en tydens enige skoolaktiwiteit

1.10.9

Ouers en voogde moet so gou as moontlik in kennis gestel word indien daar
enige dissiplinêre probleme by ’n leerder ontstaan, bestaan of voorkom, want
ouer-ondersteuning in die proses is die sleutel tot ‘n veilige en ordelike
leeromgewing. Ouers is welkom om enige probleem ten opsigte van dissipline
met die skoolhoof/dissiplinêre hoof te hanteer.

1.10.10

Die hoof, adjunkhoof, skoolbestuurspan en opvoeders is ten volle op hoogte van
die ouderdomverwante gedrag van leerders en sal dit in ag neem indien
dissiplinêre optrede oorweeg word.

1.10.11

Dissiplinêre optredes moet deur die opvoeders in samewerking met die ouers
van leerders hanteer word op ‘n kalm, rasionele wyse. (Waar dit nodig mag blyk,
word positiewe, alternatiewe gedrag aangemoedig om die leerder se gedrag te
verbeter).

1.10.12

Nieteenstaande die voorafgaande, is daar omstandighede waar die
opvoedingsproses van ander leerders ontwrig en versteur word, wat
daadwerklike en vinnige voorkomende intervensie/optrede(s) verg) van
opvoeders, die adjunkhoof, die dissiplinêre hoof en/of die Skoolbeheerligaam.

1.10.13

Die Dissiplinêre Komitee van die Skoolbeheerliggaam moet alle verhore ten
opsigte van baie en werklik ernstige oortredings (Kategorie 4) hanteer nadat alle
ander opsies deur die skoolhoof en die skoolbestuurspan oorweeg is.

1.10.14

Die Skoolbeheerliggaam mag ’n persoon en/of persone ingevolge Omsendbrief
74 van 2007 koöpteer as lede van ‘n dissiplinêre tribunaal om ‘n verhoor te
hanteer, om te verseker dat daar aan Artikel 8(5) van die SASW voldoen word en
’n bevinding en aanbeveling oor ’n geskikte sanksie vir ’n aangeklaagde leerder
maak indien hy/ sy skuldig bevind word van die oortreding waarvan hy/sy
aangekla word.

1.11

Die leerder in die opvoeder-leerder verwantskap ten opsigte van die
gedragskode behels onder andere dat ’n leerder van die skool vele belangrike
ooreenstemmende verpligtinge of verantwoordelikhede het wat verband hou
met sy/haar skoolopvoeding (bv. om te voldoen aan die reëls en gedragskode en
verwante beleide van die skool en ander leerders en opvoeders se regte te
respekteer). ‘n Leerder sal gedissiplineer word as hy/sy skuldig bevind word
indien hy/sy die gedragskode oortree en enige gepaardgaande reël oortree of
nie nakom nie en ’n toepaslike sanksie sal gehef word en toegepas word. In
ernstige gevalle waar skorsing en/of uitsetting oorweeg word, moet ’n volwasse
lid of ouer van die leerder sy/hom vergesel na die dissiplinêre verhoor. Dit is
egter die leerder aan wie ’n korrektiewe sanksie opgelê word.

Bladsy 6 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

1.12

Om te besluit om dissiplinêre maatreëls teen ’n leerder in te stel kan die skool
sekere feite en omstandighede in ag neem wat die volgende insluit maar nie
daartoe beperk is nie:

1.12.1

Die bedoeling, oogmerk, opset, voorneme, plan van ‘n leerder om wangedrag te
pleeg, daarvan deel te wees of daarby betrokke te wees en/of waar te neem.

1.12.2

Die leerder se ouderdom, graad en intellektuele vermoëns.

1.12.3

Die leerder se debietrekord en gedragsrekord tot en met die wangedrag gepleeg.

1.12.4

Indien die leerder se wangedrag as gevolg van ‘n manifestasie is van ‘n
gestremdheid is (maar dit sal in ag geneem word indien ‘n leerder weet wat reg
of verkeerd is, en kan nie altyd as ‘n verskoning gebruik word nie).

1.12.5

Die vlak van samewerking van die leerder gedurende ‘n ondersoek na wangedrag
gepleeg.

1.12.6

Die aard en ernstige vlak van die wangedrag.

1.12.7

Is dit ‘n herhaling van soortgelyke wangedrag in die verlede (in die skool of in ‘n
vorige skool?)

1.12.8

Was selfverdediging ‘n element?

1.12.9

Die vlak van berou van die leerder getoon voor en tydens die ondersoek en
dissiplinêre prosedures.

1.12.10

Impak van die wangedrag op ander in die skoolgemeenskap en die leed en skade
wat veroorsaak is hetsy persoonlik of skade aan eiendom.

1.12.11

Die herhaling en frekwensie wat die wangedrag voorkom of gepleeg is.

1.12.12

Die skool mag dissiplinêre stappe neem teen ‘n leerder gebaseer op ‘n besluit
van die hoof/dissiplinêre hoof dat die leerder wangedrag gepleeg het wat ‘n
kriminele/siviele oortreding is. Die skool het die volmag om ‘n beslissing te maak
om dissiplinêre stappe te neem ingevolge die skool se dissiplinêre proses, al is
die leerder gearresteer, krimineel/siviel aangekla, voor die hof verskyn het, of
aangehou is deur die SAPS vir sodanige oortreding. Die skool mag inligting wat
ontvang is van die owerhede in ag neem met die neem van dissiplinêre stappe
ingevolge hierdie gedragskode en ander skoolbeleide. Dissiplinêre stappe sal nie
geneem word gebaseer op ‘n leerder se ras, nasionaliteit, geslagsoriëntasie,
geloofsoortuigings, gebrek of enige ander onwettige oorweging nie.

2.

DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE

2.1

Die gedragskode vloei voort uit die visie en missiestelling van die skool en vorm
die agtergrond waarteen die gedragskode en reëls vir leerders van die skool
gesien en verstaan moet word. Die skool se gedragskode is soortgelyk aan die
reg en wette in die breë samelewing buite die skool want dit bevat ook norme,
waardes en reëls. Net soos in die lewe buite die skool waar mense die wet moet
gehoorsaam, het leerders die verantwoordelikheid en opdrag om die reëls soos
uiteengesit in die skool se gedragskode na te kom. Die doel van die gedragskode
is om dissipline, selfdissipline en orde in die skool te bevorder, toe te pas en te
verseker dat dit onderhou word in die skoolomgewing (in die klaskamers, op die
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sportveld, in die gange, in die kleedkamers, die skoolkantoor, die hoof se
kantoor, saal , tydens samekomste, openings en al die ander geboue en plekke
op die skoolterrein, skoolaktiwiteite en onderrig- en leerderaktwiteit(e). Indien
‘n leerder die reëls van die gedragskode verontagsaam en nie nakom nie, word
(wetlike) maatreëls toegepas om orde en veiligheid in die skoolgemeenskap te
herstel en te sorg dat dit gehandhaaf word.
2.2

Verder is die doel van hierdie gedragskode om ‘n gedissiplineerde en
doelgerigte omgewing te skep in die skool. In hierdie milieu sal daar gestreef
word na die verbetering en instandhouding van die kwaliteit van die leer- en
opvoedingsproses en die ontwikkeling van verantwoordelike burgers wat die
volgende waardes nastreef:

2.2.1

Ondersteunende en positiewe samewerkende spanwerk van alle rolspelers in die
skoolgemeenskap.

2.2.2

Goeie maniere en hoflikheid teenoor ander en hulle meerderes.

2.2.3

Gesonde werksetiek.

2.2.4

Selfdissipline.

2.2.5

Demokratiese beginsels van gelykheid en geregtigheid.

2.2.6

Betrokkenheid.

2.2.7

Toewyding.

2.2.8

Behoudende morele waardes.

2.3

Ouers moet in gedagte hou dat leerders (kinders) juis oortree en kanse waag as
grense onduidelik is. As ‘n oortreding duidelik aan ‘n sanksie gekoppel is, word
hierdie grense duidelik en dwing dit die kind tot die besef om oor sy optrede te
besin voordat ongeoorloofde gedrag plaasvind. Daarom word daar ‘n sekere
standaard van gedrag van elke leerder verwag. Dit is wel nie moontlik om reëls,
en daarmee saam ‘n sanksie, vir elke oortreding neer te lê nie, en hier word
meer spesifiek na minder ernstige oortredings verwys. Dit wat hier volg is wat
die skool van sy leerders verwag in die verskillende fases van hul skoollewe. Wat
verder belangrik is, is dat leerders verstaan wat van hulle verwag word en
werklik respek en goeie maniere in elke fase van die skoollewe van Laerskool
Muldersdrif sal openbaar. Indien hulle nie daaraan gehoor gee nie, sal dit lei tot
‘n konsekwente reaksie en optrede.

2.4

Benewens die primêre doel van die skool, naamlik om toe te sien dat effektiewe
onderrig en leer plaasvind, het dit ook ‘n opvoedingsfunksie, naamlik om
leerders toe te rus en voor te berei vir ‘n selfstandige en verantwoordelike
volwasse lewe.

2.5

Dissipline, eerder as sanksies, sal binne die skoolopset proaktief en konstruktief
gebruik word sodat leerders ‘n korrektiewe en konstruktiewe opvoedkundige
benadering sal ervaar waarbinne hulle kan leer om selfbeheer toe te pas, ander
te respekteer en die gevolge van hulle dade te aanvaar. Daarom het die skool
ook sy program waardeur leerders beloon word vir positiewe en goeie gedrag.
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2.6

Die opvoeder se opvoedingsgesag verskil egter van dié van ouers/voogde. Waar
die ouers se gesag deur ouerlike liefde gedryf moet word, is die gesag van die
opvoeder ten diepste gerig op die bevordering van die onderrig/leertaak van die
skool met die nodige agapeliefde en aanmoediging. Verder is dit belangrik dat
ouers daarop moet let dat elke opvoeder en die skoolhoof kragtens sy/haar
dienskontrak verplig is om sy/haar werk te doen, met ander woorde om
onderwys te gee. Om dit te kan doen, het die opvoeder die verantwoordelikheid
en plig om dissipline in die klaskamer te handhaaf. Die skool en elke opvoeder
het die reg om te eis dat hy/sy nie verhinder mag word in die uitvoering van
hierdie kontraktuele verpligting nie. Verder is dit so dat leerders altyd die grense
vir hulle gedrag in sommige gevalle tot die uiterste sal toets en die opvoeder het
in elke geval die gesag en verantwoordelikheid om sulke leerders tot orde te
roep.

2.7

Die Skolewet plaas ‘n verpligting op die Skoolbeheerliggame en opvoeders om te
verseker dat dissipline binne die skool gehandhaaf word. Die Kode van
Professionele Etiek, soos opgestel deur die Suid-Afrikaanse Raad van Opvoeders
(SARO), plaas ‘n verdere verpligting op opvoeders om die veiligheid en beste
belang van leerders voorop te stel. Verskillende opvoeders sal verskillende
benaderings hê tot dissipline, maar ‘n algemene riglyn van opvoeders in die
skool is dat sanksies eerstens op die laagste vlak toegepas moet word en dan sal
die res van die stappe volg indien die leerder nie gehoor wil gee nie. Sekere
wangedrag wat van toepassing is op Kategorie 4 van die Gedragskode en Skedule
1 en 2 van die Gauteng Provinsiale Algemene Kennisgewing 6903 van 2000 soos
gewysig deur Algemene Kennisgewing 2591, sal onmiddellik lei tot ’n eksterne
dissiplinêre komiteeverhoor. Die skool kan ook ’n interne dissiplinêre verhoor
hou en skriftelike waarskuwings en ander maatreëls toepas.

2.8

Die personeel van die skool wil dit ook vooropstel dat die skool met dissiplinêre
en regstellende optrede die volgende sal nastreef:

2.8.1

Om nie ‘n leerder te verneder of te verkleineer, of te etiketteer nie en ‘n leerder
se selfbeeld af te breek nie.

2.8.2

Om te verseker dat ‘n sanksie by die oortreding sal pas.

2.8.3

Om hulle te weerhou van alle vorme van lyfstraf.

2.8.4

Om nie te waarsku sonder opvolgoptrede nie.

2.8.5

Om geen leerder van opvoeding uit te sluit nie.

2.8.6

Om nie in woede te dissiplineer nie.

2.8.7

Om konsekwent te wees.

2.8.8

Om te poog om nie hul humeur te verloor nie.

2.8.9

Om nie net op negatiewe gedrag te konsentreer nie, maar om ook positiewe
gedrag te prys en te beloon met positiewe aanmeldings.

2.9

Ouers en betrokkenes moet in gedagte hou dat norme en standaarde van die
samelewing verander en reëls van tyd tot tyd hersien kan word en die
gedragskode sal dus ook van tyd tot tyd hersien word, om die reëls op datum te
Bladsy 9 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

hou. Enige veranderinge sal tydens saalbyeenkomste aan leerders deurgegee
word en so genotuleer word en aan ouers op die skool se
kommunikasieplatforms en per omsendbrief bekendgemaak word. Die
oorkoepelende beginsel is dus dat ‘n leerder van die skool te alle tye ’n
aanwins/ambassadeur vir sy/haar ouers, sy/haar skool en die gemeenskap moet
wees.
2.10

Vir skooldissipline en opvoedergesag om suksesvol te wees, is dit uiters
noodsaaklik dat die ouergemeenskap van die skool die gesagsfigure en strukture
van die skool sal ondersteun en positief sal saamwerk. Ouers gee gesag aan ‘n
skool, wil net die beste vir hulle kinders hê, wil in die algemeen nie probleemouers wees nie en waardeer dit om te weet dat hulle kinders in ‘n veilige
geborge omgewing wat die leer– en opvoedingsproses bevorder, onderrig
ontvang. Ouers moet besef dat die skool nie aan elke behoefte van hulle
kind(ers) kan voorsien nie. Meer nog wil die Beheerliggaam juis klem plaas op
die vennootskap wat tussen ouer, personeellid en kind bestaan. Ouers moet ook
kennis neem van die skooltye en dat die skool net vir ’n sekere tydperk van die
dag na afloop van die amptelike skooldag na hulle kinders op die skoolterrein
kan omsien vir ten minste een uur na skoolafsluiting. Daarna moet leerders die
skoolterrein verlaat, indien hulle nie moet aanmeld vir enige ander
skoolaktiwiteite of detensieklas ens. nie. Indien laasgenoemde suksesvol
funksioneer, gaan dit goed met die skool en elke leerder. Die skool het egter die
ondersteuning van elke ouer nodig in hierdie verband – in die Guidelines for the
Consideration of Governing Bodies in Adopting a Code of Conduct for Learners
word dit duidelik gestel dat die ouers of voogde die uiteindelike
verantwoordelikheid vir leerders se gedrag dra, en dat daar van hulle verwag
word om die skool te ondersteun en van hulle kinders te verwag om alle
skoolreëls en -regulasies te gehoorsaam.

2.11

Alle reëls hierna uiteengesit word uitgelê en vertolk teen die agtergrond van die
omvattende reël dat 'n leerder se voorkoms, gedrag en optrede ten alle tye
ooreenkomstig die geskrewe en ongeskrewe reëls van die skool moet wees en,
ín skooldrag of daarsonder, die skool tot eer moet strek.

2.12

Die gedragskode bevat die volgende elemente:

2.12.1

Regverdige, redelike en realistiese skoolreëls. Sanksies of strafkodes (lyfstraf en
enige vorm van fisiese en psigiese mishandeling uitgesluit).

2.12.2

‘n Behoorlike en regverdige regsproses om die belange van die leerder en enige
ander party wat by die dissiplinêre proses betrokke is, te beskerm.

2.12.3

Vertroulikheid tydens die ondersoek van oortredings van ‘n ernstige aard.

2.12.4

Die regsproses.

2.12.5

Die prosedure waarvoor skorsing en/of uitsetting vir die skool geld.

2.12.6

‘n Interne en eksterne appèlprosedure. Ouers moet daarop let dat interne
appèlle binne 5 skooldae van ‘n eksterne dissiplinêre verhoor ingedien moet
word en sluit die sanksie vir ‘n aanbeveling van permanente uitsetting uit.

2.13

Daar word van elke leerder van die skool verwag om aan die skool se
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eerlikheidsbeleid te voldoen ten opsigte van sy/haar werk en nie hom/haarself
as iemand anders voor te doen nie of voor te gee dat hy/sy enige leiersposisie of
ander posisie by die skool beklee, of magte het wat nie so is nie. Die skool se
beleid bepaal dat elke leerder sy/haar eie werk sal aanbied in take, huiswerk,
akademiese werk, assesseringsprojekte sodat hulle werk op ‘n eerlike grondslag
beoordeel kan word. Kullery in enige vorm is tot nadeel van die skool en die
leerder en sal aan die “SAIC”- komitee as ‘n onreëlmatigheid (irregularity) van
die skool voorgelê word vir verdere ondersoek en optrede.
Eerlikheid is om:
2.13.1

Jou eie werk te doen en te voltooi en betyds in te handig.

2.13.2

Enige verwysingsbronne van watter aard ook al te vermeld.

2.13.3

Jou oë op jou eie werk te hou.

2.13.4

Te help en nie te kopieer nie.

2.13.5

Nie ander se werk af te skryf en voor te gee dat dit jou eie is onder enige
omstandighede nie.

2.13.6

Nie van enige ongeoorloofde/ontoelaatbare hulpmiddel, notas van enige aard
op enige oppervlak en enige ander elektroniese toestel gebruik te maak tydens
enige toets, eksamen en ander assessering nie.

2.13.7

Elektroniese bronne met integriteit te gebruik en nie van “sny-en-plak” metodes
(cut and paste) gebruik te maak nie.

2.13.8

In enige dissiplinêre ondersoek/verhoor die waarheid te praat of in skriftelike
verslae oor ‘n insident die waarheid neer te skryf.
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3.

WOORDOMSKRYWINGS EN AKRONIEME

3.1

Woordomskrywings

Woord
Aangeklaagde [leerder]
Alkoholiese
drank/middel/produk/vloeistof

Aanranding/Poging tot aanranding
[Skedule 2]

Aanklaer/Getuienisleier

Behoorlike [regverdige] proses [Art. 8(5)
van die SASW]

Besit/in besit wees van

Betekenis
Die leerder teen wie bewerings/aanklagtes van
die gedragskode gemaak word.
(a) Enige onwettige middel wat ‘n psigologiese
of fisiologiese uitwerking; of
(b) Enige middel wat sodanige effek het wat in
onwettige besit is, en/of
(c) Enige onwettige bedwelmende of
verdowende middel; en/of
(d) Enige middel/vloeistof/produk waarvan
alkohol ‘n bestanddeel is of ‘n persentasie
alkohol bevat.
Daadwerklike fisiese, liggaamlike leed aan ‘n
ander of dreigende optrede van enige leerder
teenoor enige ander persoon of persone, wat
enige vorm van besering, hetsy fisies en of
psigies insluit. In gevalle van boeliegedrag, ‘n
bedreiging of verbale dreigement kan die
dreigement mondelings, skriftelik, by wyse van
enige gebaar, liggaamlike beweging en/of
enige elektroniese vorm op enige sosiale
platform oorgedra word. Alle vorms van fisiese
bakleiery en/of
teistering/boelie/intimidasie/dreigemente sal
dus as aanranding beskou word.
‘n Opvoeder met ‘n SACE- nommer deur die
hoof aangestel om ’n saak teen ‘n leerder voor
te lê en bewyse tydens ‘n dissiplinêre verhoor
van die skool te bring.
Elke leerder wat aangekla word van wangedrag
of wangedrag gepleeg het, is geregtig om oor
die klag ingelig te word en tydens ‘n
dissiplinêre verhoor geregtig is op
verteenwoordiging en dat die verhoor
ingevolge ‘n regverdige proses moet geskied
waar die leerder sy/haar saak kan stel.
Daadwerklike besit en/of in beheer van enige
artikel, voorwerp, onwettige middel. Dit
beteken ook die besit van enige beeld,
klankopname, video, foto, prent en ander
elektroniese skepping wat gestoor is of op die
geheue/elektroniese rekords is van enige
digitale toestelle/ selfoon/elektroniese toestel.
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Boelie/Intimidasie/Teistering

Dae/Dag

Digitale toestelle/selfoon/elektroniese
toestel

Dispuutbeslegtingskomitee

Dissiplinêre Komitee

Dissiplinêre hoof/Ondersoeker

Enige ernstige, intimiderende, viktimiserende,
omvattende, indringende fisiese, verbale, nieverbale daad of gedrag insluitende
kommunikasie op enige sosiale platform of in
enige ander formaat wat gerig is op ‘n ander
leerder of groep leerders of opvoeders wat
een of meer van die volgende gevolge het:
1) Wat vrees wek by ‘n leerder dat hy/sy
liggaamlik en/of emosionele leed
aangedoen gaan word en/of sy/haar
eiendom beskadig gaan word of vernietig
gaan word.
2) Wat emosionele skade aan ‘n leerder se
geestesgesondheid gaan veroorsaak.
3) Wat sy/haar akademiese prestasie gaan
beïnvloed.
4) Die leerder se vermoë gaan aantas om in
enige skoolaktiwiteit deel te neem of met
ander leerders te kan kommunikeer
sonder vrees of gaan inmeng met sy/haar
regte in die skoolverband.
5) Gerig is op enige vorm van diskriminasie.
6) Enige vorm van
haatspraak/intimidasie/verkleinering.
Beteken ‘n skooldag of -dae van die week,
uitsluitend Saterdae, Sondae, publieke
vakansiedae en skoolvakansies.
Beteken enige mobiele toestel wat gebruik
word om oproepe te maak of boodskappe te
versend deur seine of inligting voorgestel deur
syfers en/of enige digitale beelde, video’s,
foto’s en klank opneem en versend.
'n Komitee wat deur die Beheerliggaam
aangestel is om oor dispute rakende die
vertolking van die kode tussen leerders en
opvoeders te besleg.
'n Komitee wat deur die Beheerliggaam
aangestel is om 'n aanklag van beweerde
ernstige wangedrag, wat teen 'n
leerder/leerders aanhangig gemaak is, te
besleg en om te besluit oor ‘n sanksie wat aan
sodanige leerder(s) opgelê kan word.
'n Bevoegde persoon, skriftelik aangestel deur
die hoof om 'n bewering of vermoede van
ernstige wangedrag te ondersoek en wat ook
as aanklaer gedurende ‘n dissiplinêre verhoor
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Distrikskantoor

Distriksdirekteur

Departement
Dokumentasie en Bewyse

Dreigemente/Intimidasie/Mishandeling

mag optree en ‘n klagstaat vir die hou van ‘n
dissiplinêre verhoor teen ‘n leerder mag opstel
en aan die leerder en sy/haar ouers mag
oorhandig.
Beteken die Distrikskantoor van die
Departement in die Onderwysdistrik waarin
Laerskool Muldersdrif geleë is.
Beteken die beampte van die Departement
van Onderwys verantwoordelik vir die
administrasie van onderwys in die betrokke
distrik waaronder Laerskool Muldersdrif
toegewys is.
Beteken die Gauteng Departement van
Onderwys
Sluit die volgende in maar is nie daartoe
beperk nie:
a) Notas of briewe van en aan ouers.
b) Mediese sertifikate van mediese
praktisyns.
c) Notas, briewe en verklarings van ‘n
leerder.
d) Aantekening en tekeninge van die persoon
wat die bewerings van wangedrag
ondersoek of wat die klag indien.
e) Enige ander vorm van inligting of bewyse
wat gebruik kan word om die klag te
verifieer.
f) Enige ander inligting vervat oor die
leerders betrokke, wat op enige lêer in
geskrewe of elektroniese formaat voorkom
by die skool en/of op enige digitale,
elektroniese mobiele toestel/selfoon van
enige persoon.
g) Opnames van die skool se GKT (CCTV).
h) Enige klankopname van watter aard ook al
wat van toepassing is op ‘n klag van die
skool en/of die dissiplinêre komitee.
LW Slegs die dissiplinêre hoof en die
komitee mag enige opnames maak van
ondersoeke, interne verhore en eksterne
verhore. Geen ander persoon mag dit
sonder die voorsittende beampte se
goedkeuring doen nie.
Sluit in enige verbale en nie-verbale aksies
sowel as enige inligting wat plaasvind deur
middel van enige elektroniese kommunikasie
en op enige sosiale media/platform
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Dwelmtoebehore

Gedragskode

Geslote Kringtelevisie (CCTV)

Geweldadige leerder/optrede

Graad

Enige toebehore, toerusting, produk, materiaal
van enige aard wat primêr bedoel is of
ontwerp is of vervaardig is of kan word deur
gebruik te maak van sekere middels wat in die
vervaardiging daarvan gebruik kan word of
saamgevoeg, vermeng, omskep,
verberg/versteek, geproduseer, geprosesseer,
ingespuit, ingesluk, in die mond geplaas kan
word, gerook, ingeasem of enige ander wyse in
die menslike liggaam opgeneem kan word met
die doel om die persoon te bedwelm of
sy/haar kognitiewe vermoëns aan te tas en
enige gedrag te inhibeer of te beïnvloed.
Hierdie dissiplinêre gedragskode en reëls van
die skool en enige ander verwante beleide en
klaskamerreëls en ander verwante beleide en
wetgewing.
Die skool se geslote kringtelevisiekameras
waarvan opnames as bewys gebruik mag word
in die ondersoek of tydens enige verhoor.
Enige leerder wat:
a) ‘n daad van geweld uitvoer/inisieer op
enige werknemer en/of leerder van die
skool of probeer om dit uit te voer.
b) ‘n Daad pleeg terwyl hy/sy op die
skoolgronde is en/of deel is van enige
skoolaktiwiteit teenoor ‘n ander leerder
en/of enige ander persoon, of ‘n poging
aanwend om so ‘n daad uit te voer of
c) enige gevaarlike voorwerp in sy/haar besit
het terwyl hy/sy op die skoolperseel is of
tydens enige skoolaktiwiteit of enige skoolondersteunde aktiwiteit
d) vertoon of het in sy/haar besit enige
voorwerp wat as ‘n gevaarlike voorwerp
geag kan word terwyl, hy/sy op die
skoolperseel is of tydens enige
skoolaktiwiteit of enige skoolondersteunde aktiwiteit.
e) Bedreig of dreig om ‘n ander aan te rand
met enige gevaarlike voorwerp terwyl
hy/sy op die skool- perseel is, of tydens
enige skoolaktiwiteit of enige skoolondersteunde aktiwiteit.
Dié gedeelte van 'n onderwysprogram wat 'n
leerder binne die bestek van een skooljaar kan
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Gevaarlike Voorwerp/wapen

Geïmpliseerde toestemming deur
leerders

Hoof van die Departement
Hoof/Skoolhoof

voltooi of enige ander onderwysprogram wat
die Lid van die Uitvoerende Raad mag ag
gelykwaardig daaraan te wees.
(a) enige springstof of ontplofbare toestel;
(b) enige vuurwapen of gaswapen;
(c) enige artikel, voorwerp, stuk gereedskap,
instrument, koord, tou, draad, enige
passer, ander skryfbehoeftes, bessie, klip,
stof, spuitmiddel, dwelmmiddel, vloeistof,
spuitnaald, tak, plank, yster of instrument
wat gebruik kan word om 'n ander persoon
op enige wyse liggaamlike leed aan te
doen of eiendom te beskadig, of om 'n
persoon tydelik te verlam of bewusteloos
te laat, of selfs te dood; of
(d) enige voorwerp wat die Minister by
kennisgewing in die Staatskoerant
ingevolge die Skolewet tot gevaarlike
voorwerp verklaar.
(e) enige gevaarlike voorwerp soos
omskrywing in die Wet op Gevaarlike
Wapens, 2013 (Wet 15 van 2013)
(f) enige replika van ‘n vuurwapen.
(Sien ook die skool se beleid oor gevaarlike
voorwerpe/wapens.)
In terme van Artikel 8A van die Skolewet, 1996
mag die skoolhoof en/of sy gedelegeerde
dwelmtoetse en deursoeking en beslaglegging
van verbode en gevaarlike voorwerpe
onderneem en mag geen leerder weier tot
sodanige aksies nie, want daar is geïmpliseerde
toestemming deur die leerder verleen deurdat
Artikel 8(4) van die Skolewet, 1996 stel geen
bepaling van die Wet 'n leerder vry van die
verpligting om die gedragskode van die skool
wat deur sodanige leerder bygewoon word, na
te kom nie, mits daar aan Artikel 8(5) van die
Skolewet en die voorgeskrewe regulasies en
beleide voldoen is.
Is die Hoof van die Gauteng Departement van
Onderwys
'n Opvoeder wat as hoof van 'n skool aangestel
is of waarneem. In hierdie dokument waar
daar na die hoof verwys word beteken dit die
hoof van die skool of waar van toepassing die
persoon wat deur die hoof gemagtig is om
sekere verantwoordelikhede na te kom en/of
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Intimidasie en/of Teistering

Kode
Konfiskering/Konfiskasie

Leerder

Lid van die Beheerliggaam

Lid van die Uitvoerende Raad
Naskoolsentrum

Onderwys
Onwettige Dwelmmiddel/onwettige
middel/inhalant/verwante produkte
toebehore/elektroniese
sigarette/vapers/twisps/sintetiese en
plantaardige middels

uit te voer namens die hoof.
Die doelbewuste en/of kwaadwillige leed wat
‘n ander aangedoen word deur afknouery,
verbale verkleinering en/of viktimisasie en/of
intimidasie.
Die dissiplinêre gedragskode en reëls van die
skool.
Die wettige beslaglegging/ inbeslagneming van
goedere/ items/elektroniese toestelle van
leerders indien hulle dit gebruik om die skool
se gedragskode te oortree of dit strydig met
die gedragskode op die skoolterrein te bring of
in hulle besit te hê of in enige sak/houer wat
aan die leerder behoort of tydens enige
skoolaktiwiteit of ‘n aktiwiteit wat deur die
skool ondersteun word. Die besit van sekere
items sal verbeurd verklaar word ingevolge die
voorskrifte van die gedragskode.
Enige persoon wat onderwys ontvang of wat
verplig is om onderwys te ontvang ingevolge
die Skolewet by Laerskool Muldersdrif.
Enige verkose/gekoöpteerde lid van die
SBL/Komitee van die SBL van Laerskool
Muldersdrif.
Lid van die Uitvoerende Raad van Gauteng
Provinsie verantwoordelik vir Onderwys.
‘n Fasiliteit wat deur die Beheerliggaam aan
leerders gebied word teen betaling ingevolge
die Naskoolbeleid en kontrakte wat deur ouers
geteken word. Die daarstelling van die
Naskoolsentrum is ‘n voorreg en nie ‘n reg aan
enige leerder en/of ouer nie. Die gedragskode
van die skool is ook van toepassing by die
Naskoolsentrum.
Onderriginstruksie of opleiding wat ingevolge
die Wet aan leerders verskaf word.
(a) Enige onwettige stof wat 'n sielkundige of
fisiologiese uitwerking het; of
(b) Enige stof wat sodanige uitwerking het wat
onwettig besit word,
(c) Enige dwelm soos gedefinieer in die Wet
op Dwelms en Dwelmhandel, 1992 (Wet
140 van 1992), wat gebruik word of in
besit is in oortreding van Artikel 4 van
daardie Wet, die Skolewet en verwante
wetgewing.
(d) Enige stof/aerosol/vloeistof wat ‘n
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Ontwrig/ontwrigting [gedrag]

Ontwrigtende Leerder(s)

Opvoeder

Ouer

bedwelmende uitwerking het, insluitend
enige stof wat ingeasem kan word soos
gom, verdunners, petrol, enige spuitmiddel
(aerosol), verf, chemikalieë en ander.
(e) Enige tabakproduk, vaper, twisp, vapervloeistof/houer van enige aard, enige
produk wat nikotien bevat. Enige
elektroniese sigaret/toestel wat vaperprodukte/twisp-produkte gebruik.
(f) Enige produk wat alkohol bevat.
(g) Enige oor die toonbank medikasie/
dwelmmiddel/ vloeistof.
(h) Enige sigaretpapier soos Rizlas en en
Rizlarollers.
(i) Enige mengsel wat alkohol bevat.
(j) Enige mengsel/vloeistof wat enige
medisinale produk, dwelmmiddel,
sintetiese dwelmmiddel, chemikalieë,
plantaardige middel bevat.
Die ontwrigting/ frustrering/bedreiging van die
vloei en kontinuïteit van opvoeding in die
klaskamer of enige ander opvoedingsproses in
die skool en enige ander skoolaktiwiteit.
‘n Leerder/groep leerders wat substantief
ontwrigting in die onderrig/opvoedingsproses
in ‘n klaskamer of tydens enige skoolaktiwiteit
veroorsaak of daartoe bydra dat dit voorkom
word/ opvoeding en onderwys
verhoed/frustreer of die gesag van enige
opvoeder ondermyn deur sodanige optrede.
Enige persoon, met uitsondering van 'n
persoon wat aangestel is om uitsluitlik buitekurrikulêre werksaamhede te verrig, wat ander
persone onderrig, opvoed of oplei of wat
professionele opvoedkundige dienste, met
inbegrip van professionele terapie en
opvoedkundige sielkundige dienste, by 'n skool
lewer.
(a) Die biologiese of aanneem-ouer of wettige
voog van 'n leerder;
(b) Die persoon met wettige aanspraak op
sorg vir 'n leerder; of
(c) Die persoon wat onderneem om die
verpligtinge van 'n persoon in paragrawe
(a) en (b) ten opsigte van die leerder se
opvoeding op skool na te kom, soos
omskryf in die Skolewet, 1996.
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Permanente Uitsetting

Personeellid
Persoon

Hoof/Skoolhoof
Sanksie

Seksuele aanranding/Geweld/Teistering

Seksuele teistering

Regdeur hierdie gedragskode waar daar na
ouer of ouers verwys word sluit dit in enige
van die bogenoemde persone in of waar van
toepassing enige persoon (opvoeders en
skoolpersoneel uitgesluit) wat skriftelik deur ‘n
ouer/wettige voog skriftelik aangewys is om in
locus parentis namens ‘n leerder op te tree en
die skool in besit is van sodanige skriftelike
dokument.
Die permanente verwydering van die leerder
uit die skool in opdrag van die hoof van die
Departement en/of die LUR van Onderwys.
'n Persoon wat by die skool in diens is.
Enige persoon, hetsy 'n natuurlike persoon of
'n juridiese persoon, met of sonder
regspersoonlikheid.
'n Opvoeder wat as hoof van die skool
aangestel is of waarneem.
‘n Korrektiewe maatreël of maatreëls wat aan
‘n leerder opgelê word om te sorg vir ‘n
ordelike skoolgemeenskap wat mag
voortspruit uit enige dissiplinêre optrede deur
die skool indien ŉ leerder homself/haarself
wangedra.
Die fisiese daad of dreigement van aggressie of
mag of ‘n dreigement wat die aanraking van ‘n
ander se skaamdele/enige ander liggaamsdeel
insluit, of om ‘n ander persoon te forseer om
‘n ander of sy/haar eie skaamdele aan te raak
of enige ander liggaamsdeel en ten doel het
om die persoon te intimideer, te beseer. Te
verkleineer, (fisies) te dwing om ‘n daad te
verrig teen sy/haar wil of tot so ‘n persoon se
dood kan lei. Sonder daardie persoon se
medewete hom/haar aanraak op ‘n onsedelike
manier wat sy/haar menswaardigheid aantas.
Enige handeling/aanraking met ‘n seksuele
konnotasie of ondertoon van ‘n ander
persoon/leerder/opvoeder wat kan lei tot
dissiplinêre optrede ingevolge die skool se
gedragskode, strafregtelike vervolging of ‘n
deliktuele eis asook enige onregmatige
handeling ingevolge waarvan ‘n individu se reg
op ‘n veilige, nie-intimiderende werk-, speel- of
leeromgewing aangetas word deur onder
andere onwelkome seksuele
toenadering/aanraking; versoeke vir seksuele
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Sintetiese dwelms/ Dwelms of produkte
met ‘n plantgebaseerde inhoud (Herbal)

Sluitkassies (Lockers)

Skoolbeheerligaam

Die skool

Skoolaktiwiteit

Skooldae
Skooleiendom

Skorsing/Geskors

gunste waar die persoon wat die versoek rig in
die posisie is om onder andere te
verneder/oorweldig met fisiese/verbale
magsvertoon en/of krenkende verbale en nieverbale handelinge met ‘n eksplisiete of
implisiete seksuele konnotasie of ondertoon.
Enige wettige en/of onwettige stof in vaste of
vloeistof formaat, (wat ‘n etiket op het vir
menslike gebruik al dan nie) wat chemies
dieselfde effek het as ander onwettige en
wettige dwelms wat beheer word ingevolge
enige wetgewing.
‘n Sluitkas wat gesluit kan word wat leerders
van die skool huur om besittings en ander
voorwerpe en goedere in toe te sluit.
Die Beheerliggaam van Laerskool Muldersdrif
soos beoog in Artikel 16 (1) van die Skolewet,
1996
Laerskool Muldersdrif 'n openbare skool soos
beoog in Hoofstuk 3 van die Skolewet, 1996,
wat 'n openbare skool is wat leerders in een of
meer grade van Graad 1 tot Graad 7 inskryf.
Enige amptelike opvoedkundige, kulturele,
ontspannings- of sosiale aktiwiteit van die
skool op of buite die skool se perseel.
Weeksdae, uitgesluit Saterdae, Sondae,
openbare vakansiedae en skoolvakansies.
Die grond en geboue wat deur die skool beset
word sowel as enige permanente aanhegting
aan sodanige grond en geboue asook alle
ander eiendom, wat alle toerusting, boeke,
voorraad, motorvoertuie en dies meer insluit,
wat die skool besit, huur of berg, of vir die
beskadiging of verlies waarvan die skool wetlik
aanspreeklik gehou kan word.
'n Leerder is nie geregtig op die volgende:
a) 'n klas by die skool by te woon nie;
b) gedurende die tydperk van skorsing, 'n
amp te beklee of enige funksies of
werksaamhede, soos beoog deur enige
toepaslike wetgewing en wat met die
bestuur van die skool verband hou, te
verrig nie;
c) aan buite-kurrikulêre aktiwiteite en ander
skoolaktiwiteite van die skool deel te neem
nie; of
d) skool vir 'n tydperk soos voorgeskryf in die
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Teistering/ enige vorm van intimidasie/
enige vorm van viktimisasie/ enige vorm
van boelie/kuberboelie

Tydelike skorsing

Toesig
Uitsetting

Verteenwoordiger

Viktimisasie

wet by te woon nie; en “opskort” het
dieselfde betekenis.
Enige onwelkome gedrag wat ’n persoon se
menswaardigheid skend of ’n intimiderende,
vyandige, vernederende, verkleinerende of
aanstootlike omgewing skep. Dit kan persone
bedreig of verneder laat voel, of asof daar op
hulle neergesien word. Sulke gedrag kan met
die persoon se werks- of onderwysprestasie
inmeng, werksekerheid ondermyn en ’n
bedreigende of intimiderende werk- of
leeromgewing skep. Ongeag of teistering
opsetlik of onopsetlik is, bly die kernkwessie
die uitwerking daarvan op die persoon, eerder
as die oortreder se beweegrede. Teistering
beteken verder om direk of indirek op ’n
manier op te tree wat die oortreder weet of
behoort te weet die klaer of ’n verwante
persoon sal skade aandoen of sy/haar
menswaardigheid sal krenk en aantas, of wat
die klaer redelikerwys laat glo dat sodanige
(liggaamlike/reputasie) skade hom of haar
aangedoen kan word.
Die hoof kan 'n leerder tydelik skors vanaf die
tydstip dat 'n klagte van ernstige wangedrag
teen 'n leerder aanhangig gemaak is, totdat die
uitslag van 'n billike verhoor deur die hoof, in
oorleg met die departementshoof/dissiplinêre
hoof/ ondersoekbeampte, in belang van die
leerder of opvoeders en die skoolgemeenskap
geag word; onderhewig aan die voorwaarde
dat die leerder in staat moet wees om, onder
behoorlike toesig, met sy skoolwerk voort te
kan gaan.
Die bestuur en beheer van leerders op skool of
tydens ‘n skoolaktiwiteit.
Die permanente beëindiging van 'n leerder se
toelating as leerder tot die skool deur die
Departementshoof.
‘n Ouer van ‘n leerder of enige ander persoon
wat deur ‘n leerder en/of sy ouer op skrif in
locus parentis gekies word om hom\haar by ‘n
dissiplinêre verhoor te verteenwoordig.
Die onregmatige benadeling (of dreigement
daartoe) van ‘n leerder, opvoeder, ouer en
enige ander persoon op die skoolterrein wat
sy/haar regte uitoefen, of afdwing of poog om
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Voorlopige opskorting/Skorsing

Wangedrag

[Gevaarlike] Wapen/Voorwerp

dit uit te oefen en/of af te dwing.
‘n Leerder mag voorlopig deur die hoof geskors
word vir die maksimumperiode toegelaat deur
die Wet. Hierdie besluit kan geneem word as
die hoof, in konsultasie met die
departementshoof, besluit dat dit in die belang
van die leerder of die opvoeders en die
skoolgemeenskap is. Hierdie besluit is
onderhewig aan die feit dat die leerder moet
kan aangaan met sy skoolwerk onder goeie
toesig;
Beteken wangedrag wat deur 'n leerder
gepleeg word, wat buite grense van
aanvaarbare gedrag wat van ‘n leerder verwag
word val, wat die volgende insluit, maar nie
daartoe beperk is nie:
(a) wangedrag wat op die perseel van die
skool gepleeg word, hetsy gedurende of na
skoolure
(b) wangedrag wat gedurende enige
skoolaktiwiteit gepleeg word ongeag of dit
binne of buite die perseel van die skool is
en of dit gedurende of na skoolure
plaasvind;
(c) enige gedrag wat in of uit skooluniform,
binne of buite die skoolperseel gepleeg
word, wat:
(i) geneig is om die skool 'n slegte naam te
gee, die skool se reputasie te skaad of in
diskrediet te bring, of sy goeie eer aantas;
(ii) met die beheer, gesag en behoorlike
administrasie van die skool inmeng;
(iii) met die voorwaardes wat vir enige
skoolaktiwiteit nodig is, inmeng;
onderhewig aan die redelike uitoefening
van die reg om te vergader, te betoog en
petisies op te stel, gepleeg word met die
bedoeling om enige persoon daarvan te
weerhou om sy of haar regte, magte of
pligte as lid van die skoolgemeenskap uit
te oefen, of wat gepleeg word as
vergelding teen sodanige uitoefening; of
(v) deur die kode van die skool verbied word.
Beteken enige voorwerp waarmee skade, leed en
of besering aan enige persoon aangerig kan word
en sluit in gevaarlike wapens/voorwerpe en ook
enige vuurwapens/ploftoestel/vuurwerk.
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3.2

Akronieme

Akroniem

Omskrywing

AJV

Die Algemene Jaarvergadering van Ouers

LUR

Lid van die Uitvoerende Raad van Gauteng Provinsie
verantwoordelik vir Onderwys

SAPD

Suid-Afrikaanse Polisiediens

SBL

Skoolbeheerliggaam

SPW

Strafproseswet 1977 (Wet 51/1977)

DH

Hoof van die Departement (Departementdhoof)

GDO

Gauteng Departement van Onderwys

GKT

Geslote Kringtelevisie

4.

TOEPASSING EN OMVANG VAN DIE BELEID

4.1

Alle leerders van Laerskool Muldersdrif is onderhewig aan die Gedragskode en –
reëls van die skool ingevolge Artikel 8(4) van SASW.

4.2

Alle opvoeders, lede van die skool se bestuurspan, en die adjunkhoof en hoof is
verantwoordelik vir die toepassing van die beleid en indien dit oorgaan tot ‘n
dissiplinêre verhoor, die aangewese lede van die Beheerliggaam.

4.3

Verwys na Bylaag A vir die leerderonderneming ten opsigte hierdie gedragskode
asook die erekode van Laerskool Muldersdrif.

4.4

Leerders en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die
bepalings daarvan vergewis.
Sodra leerders by die skool ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die
gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerders die gedragskode
oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerders
teen hulle opgetree word.

4.5

Die toepassingsbestek en voorwaardes waar en wanneer die skool se
gedragskode en – reëls van toepassing is, sluit ook die volgende omstandighede
in wanneer ‘n leerder:

4.6

Hom/haarself op enige plek op die skoolterrein bevind.

4.7

Hom/haarself binne enige lokaal op die skoolterrein bevind.

4.8

Tydens enige skooltoer/-uitstappie.

4.9

Tydens enige skoolaktiwiteit op of weg van die skoolterrein.

4.10

By enige ander skool.

4.11

Waar hy/sy die skool verteenwoordig by enige aktiwiteit/optrede.

4.12

Waar hy/sy as ‘n leerder van die skool geïdentifiseer kan word in of uit
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skooluniform/ander skooldrag/gewone drag hetsy op die skoolterrein of buite
die skoolterrein.
4.13

Enige aktiwiteit wat deur die skool ondersteun word op en weg van die
skoolterrein af.

4.14

Op enige skoolgoedgekeurde vervoermiddel.

4.15

Ouers sal die skool ondersteun om die gedragskode toe te pas ingevolge die
beleid vir die optrede van ouers by en ten opsigte van die skool. Die houding van
ouers tydens enige dissiplinêre gesprek/optrede kan in ag geneem word met
die oplegging van enige sanksie van ‘n leerder. Ouers moet nie verwag dat die
skool aan elke opvoedkundige behoefte of enige ander behoefte van sy/haar
kind kan voorsien nie.

4.16

‘n Leerder wat meer as vier keer ‘n sanksie van detensie opgelê word wat die
opvoedingsproses wesenlik en beduidend versteur tydens enige
opvoedingsgeleentheid in die klaskamer, op die skoolterrein en/of tydens enige
skoolaktiwiteit en/of tydens enige skoolfondsinsamelingsgeleentheid en/of op
enige skoolvervoermiddel en/of waar die leerder as ‘n leerder van die skool
geïdentifiseer kan word hetsy in of uit skooluniform al dan nie en waar sodanige
optrede gepleeg word wat duidelik waarneembaar was deur ander persone van
die skoolgemeenskap, sal beskou word as ‘n Kategorie 4-oortreding en
outomaties lei tot ‘n dissiplinêre verhoor.

5.

WETLIKE RAAMWERK

5.1

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996.

5.2

Die Wet op Skoolonderwys, 1995 (Gauteng) (Wet Nr. 6 van 1995).

5.3

Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet Nr. 84 van 1996).

5.4

Die Wysigingswet op Onderwyswette, 2007 (Wet Nr. 31 van 2007)

5.5

Die Wysigingswet op Wette op Basiese Onderwys, (Wet Nr. 15 van 2011).

5.6

Government Notice 1140 of 19 September 2008 – Devices to be used and
Procedure to be followed for Drug Testing.

5.7

Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Algemene Kennisgewing 776 in
Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998). (General Notice 6903 of 2000 as
amended).

5.8

Die Wet op die SA Raad vir Opvoeders, 2000 (Wet 31 van 2000).

5.9

Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, 1996 (Wet 27 van 1996).

5.10

Die Wet op Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998).

5.11

Die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, Wet 3 van 2000
(“PAJA”).

5.12

Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (Wet 4 van 2013 (“POPI”)).

5.13

Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) (“PAIA”).

5.14

Die Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (Staatskoerant
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22754/2001: Kennisgewing 1040).
5.15

Regulasies en Riglyne van die Gauteng Departement van Onderwys.

5.16

Die Wet op Beheer van Tabakprodukte, 1999.

5.17

Die Drankwet, Wet 59 van 2003, soos gewysig (“Liquor Act, 2003”).

5.18

Aanvullende Beleide van Laerskool Mudersdrif.

5.19

Die Grondwet van Laerskool Muldersdrif.

5.20

Nasionale Onderwysbeleidswet (Wet 27/1996).

5.21

Die Veiligheidsbeleid van die Skool.

5.22

Riglyne en Omsendbriewe van die Gauteng Departement van Onderwys en die
Nasionale Departement van Onderwys.

5.23

Policy Framework for the Management of Drug Abuse by Pupils in Schools and
Public Further Education and Training Instutitions soos gepubliseer in die
Staatskoerant van 13 Desember 2002 (Kennisgewing 3427).

5.24

SARO Gedragskode vir Opvoeders

5.25

Strafproseswet 1977 (Wet 51 van 1977)

5.26

Die Wet op Plofstowwe, 1956 en Verwante Regulasies en Munisipale Bywette
oor Vuurwerke en ander Plofstowwe.

5.27

Protocol for the Management and Reporting of Sexual Abuse and Harassment in
Schools.

5.28

Omsendbrief 74/2007.

5.29

National Education Policy Act 27 of 1996, Policy on Learner Attendance.

6.

INDIVIDUELE REGTE, VERANTWOORDELIKHEDE EN EREKODE
Menseregte word dikwels as die rede aangevoer waarom leerders hulle by die
skool wangedra of dat opvoeders nie beheer het oor die leerders in hulle
klaskamers nie. Dit is ‘n wanpersepsie van wat menseregte is en waaroor dit
gaan, want as mense wil hê hulle regte moet in die skool eerbiedig word is die
gepaardgaande verant- woordelikhede die sleutel tot die erkenning van hulle
regte. ‘n Regte-gebaseerde kultuur berus op respek, verantwoordelikheid,
selfdissipline en menswaardigheid. Dit is so dat respek vir ander, hulle persoon
en hulle besittings sowel as harde werk en die najaag van akademiese prestasie
en die deelname aan skoolaktiwiteite en toegewydheid van die beste belange
van die skoolgemeenskap en andere in die skoolgemeenskap die sentrale
kenmerke is van ‘n skool waar menseregte en die gepaardgaande
verantwoordelikhede toegepas word.

6.1

Individuele Regte van Leerders
Ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika het elke ingeskrewe
leerder van die skool die volgende regte en onderneem elke leerder om die regte
en verantwoordelikhede te erken, te aanvaar, te eerbiedig en daarvolgens te
handel en na te kom, maar is ook bewus daarvan dat sommige regte ingeperk
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kan word:
6.1.1

Onderrig te ontvang in ‘n gestruktureerde akademiese omgewing.

6.1.2

Deur ander lede van die skool gerespekteer te word ongeag persoons/godsdiens- of kulturele verskille.

6.1.3

Gereelde terugvoering/verslae te ontvang aangaande akademiese vordering.

6.1.4

Die vryheid van spraak op ‘n volwasse en taktvolle wyse toe te pas sonder dat
haatspraak, seksistiese en ander aanstootlike taal gebruik word.

6.1.5

Regverdig behandel te word.

6.1.6

Verseker te wees van veiligheid van persoon en besittings.

6.1.7

In ’n skoon, gesonde en rommelvrye omgewing te werk en te speel.

6.1.8

Die vrymoedigheid kan hê om ter enige redelike tyd te vra om hulp, raad en
voorligting.

6.1.9

Die skool by te woon sonder dwelms, wapens, afknouery, onder die invloed van
enige onwettige middel, verontregting, intimidasie, seksuele teistering, boelie.
Intimidasie, enige ander vorm van teistering en/of enige kriminele gedrag.

6.2

Die Verhouding van elke Leerder met die Skool, Mede-Leerders, Opvoeders,
Ouers en ander Persone
Elke leerder van Laerskool Muldersdrif verbind hom/haar daartoe om:

6.2.1

Begrip vir ander leerders te hê en verdraagsaam teenoor ander te wees.

6.2.2

Trots en lojaal te wees teenoor sy/haar ouers, skool, opvoeders en skoolhoof.

6.2.3

Hoflik teenoor mede-leerders, opvoeders, ouers en medemense op te tree.

6.2.4

Die reëls en gedragskode van die skool te gehoorsaam en te eerbiedig.

6.2.5

Nie onwelvoeglike taal op die skoolterrein, in die klaskamer, of tydens enige
skoolaktiwiteit of waar hy/sy in skooluniform is te gebruik nie.

6.2.6

Geensins enige onwelvoeglike/aanstootlike boeke, tydskrifte, video’s, prente,
tekeninge, elektroniese beelde, SMS’e, WhatsApp boodskappe, memes,
snapchat-beelde, foto’s of enige ander voorwerp wat aan ander aanstoot sal gee
op die skoolterrein te bring, aan enige ander leerder te verskaf, te versprei of te
toon nie of hom/haar skuldig te maak aan enige immorele gedrag en taalgebruik
nie.

6.2.7

Getrou die skool by te woon.

6.2.8

Die korrekte skooldrag te dra.

6.2.9

Ten alle tye as ambassadeur van sy/haar skool op te tree en sodoende die
korrekte beeld van die skool uit te dra.

6.2.10

Die gesag van die opvoeders wat oor hulle aangestel is te erken.

6.2.11

Alle redelike opdragte en versoeke van opvoeders, hulle ouers en die skoolhoof
te gehoorsaam en uit te voer.
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6.3

Die Verantwoordelikhede van Elke Leerder
Laerskool Muldersdrif se leerders se regte gaan hand aan hand met
gepaardgaande verantwoordelikhede. By toelating tot die skool onderneem
elke leerder om:

6.3.1

Die geleentheid te skep vir ander om sonder belemmering te werk en om
volle aandag aan hul lesse te gee.

6.3.2

Die individualiteit van ander te respekteer.

6.3.3

Ander billik en regverdig te behandel.

6.3.4

Nie met enige optrede die skool se goeie naam en eer in dispuut te bring nie.

6.3.5

Met eerlike gedrag die veiligheid van mense en eiendom in die skool te
handhaaf.

6.3.6

Die skoolomgewing, klaskamers, kleedkamers en ander lokale skoon, netjies en
rommelvry te hou.

6.3.7

Stiptelik in alle fasette van die skool te wees.

6.3.8

Nie die skool in enige verleentheid te stel nie.

6.3.9

Nie ontwrigtend, ongedissiplineerd of ontegemoetkomend binne of buite die
klas op te tree nie.

6.3.10

Alle akademiese opdragte na die beste van hul vermoë uit te voer.

6.3.11

Die gebruik van dwelms en ander onwettige middels, sintetiese dwelmmiddels
en tabakprodukte ten alle koste te vermy en nie betrokke te wees by
aanranding, die dra van wapens, kriminele aktiwiteite, intimidasie, afknouery,
seksuele teistering, kuberboelie, ongemagtigde gebruik van selfone en ander
elektroniese apparate nie, verontregting, rook of die besit van
pornografiese/aanstootlike materiaal of enige ander wangedrag nie.

6.3.12

Die eiendom van die skool op te pas en nie te beskadig nie.

6.3.13

Nie sy/haar mede-leerders se eiendom sonder toestemming te neem, gebruik, te
eet, te drink, te breek of te beskadig nie.

6.3.14

Nie met enige apparaat van die skool te peuter, te gebruik of sonder
toestemming van ‘n opvoeder daarmee te werk nie.

6.3.15

Nie onnodiglik hulself en andere blootstel aan gevare of gevaarlike toestande
nie.

6.3.16

Nie aan gevaarlike speletjies of gewelddadige optredes sal deelneem op enige
plek op die skoolterrein, in die klaskamers, die kleedkamers of ander lokale nie.

6.3.17

Die skolierpatrollie sal gehoorsaam en padveiligheidsreëls nakom.

6.3.18

Nie gevaarlike wapens of voorwerpe wat ander kan beseer in hul besit te hê of
skool toe of enige ander skoolaktiwiteit te bring nie.

6.3.19

Op die skoolterrein, tydens enige skoolaktiwiteit of waar hulle in skooluniform is
of geïdentifiseer kan word as ‘n leerder van die skool te rook of enige ander
alkoholiese, medikasie of ander onwettige of verbode middel te gebruik, in te
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neem, te snuif, daarmee handel te dryf of aan enige ander mede-leerders van
my eie of ‘n ander skool beskikbaar sal stel nie.
6.3.20

Om aan geen dobbelaktiwiteite/geldleenskemas deel te neem of te inisieer of as
toeskouer op te tree waar so ’n aktiwiteit plaasvind nie tydens die skooldag of
enige skoolaktiwiteit nie.

6.3.21

Om die skool se erekode, gedragskode, reëls en toevoegings daartoe te
gehoorsaam.

6.4

Bedagsaamheid Van Leerders
Leerders moet onthou en bedag daarop wees dat hulle te alle tye Laerskool
Muldersdrif verteenwoordig en leerders die beeld van die skool te alle tye uitdra
en daarom word daar van leerders verwag dat hulle:

6.4.1

Alle skoolreëls, asook die reëls vir kleredrag gehoorsaam. Hulle moet goeie
maniere openbaar, hulle waardig gedra en eerlik wees.

6.4.2

Alle personeellede as meerderes beskou en met die nodige respek behandel en
dieselfde respek te betoon aan skoolleiers en personeellede en insgelyk moet
leerderleiers respek betoon teenoor hulle mede-leerders.

6.4.3

Personeellede of enige volwasse persoon te alle tye beleefd te groet.

6.4.4

Geen opvoeder, personeellid. leerderleier of volwassene aanspreek met sy/haar
hande in hulle sakke nie.

6.4.5

Alle redelike instruksies wat deur die skoolhoof, opvoeders en leerderleiers aan
hulle gegee word, stiptelik en gewillig sal uitvoer en nakom.

6.4.6

Mekaar met respek sal behandel en skinder/skinderstories te alle tye vermy.

6.4.7

Woordewisselings/argumente/openlike geskille wat by die skool ontstaan het,
nie na skool (in of uit skooldrag) voortsit nie, maar eerder die grieweprosedure
te volg.

6.4.8

Nie in die saal te praat tensy toestemming daarvoor verleen is nie.

6.4.9

Tydens ‘n saalbyeenkoms/optrede/vertoning stil sal sit en stil sal bly, nie te praat
nie en die saal eers aan die einde van die optrede/saalbyeenkoms op ’n ordelike
wyse te verlaat te verlaat.

6.4.10

Die faktotum en algemene diensassistente ten alle tye sal respekteer.

6.4.11

Alle omsendbriewe, kennisgewings en ander briewe en notas van die skool en
die SBL aan hulle ouers sal oorhandig en die ontvangserkenningskeurstrokies
stiptelik terug te bring en aan hulle klasvoogde te besorg.

6.4.12

Toetse en rapporte aan hulle ouers sal oorhandig wat deur hulle ouer(s) of
voogde onderteken moet word en aan die klasvoog terugbesorg.

6.4.13

Geen selfone of ander elektroniese apparate te aktiveer of daarmee besig te
wees nie en die skool se selfoonbeleid na te kom.

6.5

Stiptelikheid en Bywoning van die Skool en Skoolaktiwiteite deur Leerders
Gereelde skoolbywoning en klasbywoning ingevolge die klasrooster van elke
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leerder is noodsaaklik vir die akademiese vordering van elke leerder. Daar word
van elke leerder verwag om die skool by te woon soos voorgeskryf deur die
betrokke wetgewing en die skool se bywoningsbeleid om sodoende die
gewoontes van stiptelikheid, selfdissipline en verantwoordelikheid te ontwikkel.
Daar rus ŉ verantwoordelikheid op die skoolowerheid om ouers in te lig van
enige ongeoorloofde afwesighede, stokkiesdraai, klasontduiking ens. Die skool
sal saam met ouers en leerders werk om die probleem aan te spreek maar
uiteindelik berus die verantwoordelikheid van skoolbywoning en om betyds te
wees en aan te meld vir ŉ skoolaktiwiteit by die leerder en sy/haar ouers. Daar
word van leerders verwag om stiptelik by die skool te arriveer en om by die
plek/lokaal betyds aan te meld waar hulle moet wees vir enige skoolaktiwiteit
(insluitende buite-kurrikulêre aktiwiteite) en nie te draal, rond te drentel of
stokkies te draai of enige klas of aktiwiteit te ontduik of sonder enige grondige
rede afwesig te wees nie. Ongeoorloofde afwesigheid is ’n oortreding van die
skool se gedragskode. Daar word van leerders en ouers verwag om die reëls en
norme en standaarde ten opsigte van stiptelikheid en bywoning te ken en na te
kom.
6.6

Ouers se Regte en Verantwoordelikhede

6.6.1

Om ingelig te word van hulle kind se bywoningsrekord, akademiese en ander
prestasies en gedrag (negatief en positief).

6.6.2

Om inligting te ontvang en ingelig te word deur die skool oor hulle kind se
onvanpaste of ontwrigtende gedrag en enige dissiplinêre optrede teenoor hulle
kind en is onder ’n verpligting om saam met die skool te werk en die skool te
ondersteun om die negatiewe gedrag aan te spreek en te korrigeer want die
gedrag van die kind berus uiteindelik by die ouer.

6.6.3

Sal verseker dat hulle kinders net die boeke, skrifte en ander toerusting wat hulle
nodig het skool toe bring wat hulle nodig het vir onderrigdoeleindes.

6.6.4

Die skoolkantoor inlig van enige insidente/sake/emosionele ervarings wat
kinders se opvoeding mag raak en hulle akademiese en ander prestasies negatief
mag beïnvloed.

6.6.5

Aktief sal deelneem aan enige besprekings waartoe hulle versoek word om by te
woon rakende hulle kind op ’n hoflike en verantwoordelike manier.

6.6.6

Die uiteindelike gedrag van die kind berus by die ouer.

6.6.7

Die ouer sal die skool ondersteun om alle reëls en regulasies van die
gedragskode, verwante beleide en wetgewing wat hulle en hulle kind raak na te
kom en verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle kind se gedrag.

6.6.8

Te aanvaar dat die skool ouers/voogde sal kontak indien hulle kind wangedrag
van ’n ernstige aard gepleeg het en om skool toe te kom om die saak op ’n
verantwoordbare wyse te bespreek en alle dokumentasie sal afhaal ten opsigte
van enige dissiplinêre proses.

6.7

Bemagtiging van Opvoeders en Skoolbestuurslede

6.7.1

Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 bemagtig die skoolowerhede om leerders te
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dissiplineer maar mag dit nie aan enige leerder delegeer nie. Leerders is nie deel
van die bestuur van die skool nie.
6.7.2

Elke opvoeder is verantwoordelik vir dissipline te alle tye by die skool, tydens
enige skoolaktiwiteit of enige aktiwiteit wat deur die skool ondersteun word.
Opvoeders het die volle verantwoordelikheid en is bemagtig om leerders se
gedrag te korrigeer wanneer sodanige regsdissipline nodig is en/of leerders
daaroor aangespreek moet word. Ernstige wangedrag word na die
hoof/dissiplinêre hoof verwys wat die oortredings ingevolge ’n neergelegde
prosedure sal ondersoek en sal besluit oor verdere stappe wat geneem kan word
teen die oordtreder(s).

6.7.3

Enige oortreding sal ingevolge die vlak daarvan soos in hierdie gedragskode
omskryf hanteer word, of ingevolge Skedule 1 en 2 van Algemene Kennisgewing
6903 van 2000 soos gewysig. Tydelike skorsing mag volg voordat ’n eksterne
dissiplinêre verhoor plaasvind. Interne verhore deur die skoolbestuur mag ook
gehou word en paslike sanksies mag volg.

6.7.4

Wangedrag sal ingevolge die debietrekordstelsel van die skool hanteer word en
’n afdruk sal kwartaalliks aan ouers saam met die leerder se rapport voorsien
word tensy dit ernstige wangedrag is wat onmiddellike optrede verg.

6.7.5

Dissiplinêre optrede sal geskied ingevolge die gedragskode en Omsendbrief
74/2007.

6.7.6

Waarskuwings sal verbaal of op skrif geskied.

7.

ONTWIKKELING VAN LEERDERS SE TALENTE

7.1

Elke leerder onderneem om getrou en na die beste van hul vermoë:

7.2

Tuiswerk te doen.

7.3

Te leer vir eksamens en toetse.

7.4

Om indien dit moontlik, is ten volle deel te neem aan alle sport-, kultuur- en
ander aktiwiteite by die skool.

7.5

Tot eer van God, hul ouers en die skool te presteer.

7.6

Die waardes en etos van die skool na te kom.

8.

ALGEMENE REËLS EN VOORSKRIFTE

8.1

Aanvangs- en Sluitingstye - Die skool begin om 7:30 en sluit om 13:00 (Graad
000 tot 2), 13:30 (Graad 3) en 13:45 (Graad 4 tot 7) van Maandag tot Vrydag.

8.2

Daaglikse Verloop - Om te verseker dat leerders die gebou ordelik ingaan en na
hulle klasse of ander lokale beweeg, geld die volgende reëlings:

8.3

In die oggend - Wanneer die klok lui, tree leerders aan by die aangewese plekke.

8.4

Pouses:

8.4.1

Pouse word gebruik om toilet toe te gaan, hande te was, toebroodjies te eet en
te ontspan.
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8.4.2

Leerders mag nie gedurende pouses in die klaskamers wees of op die stoepe
hardloop nie.

8.4.3

Leerders word nie tussen die motors toegelaat nie.

8.4.4

Leerders speel op die onderskeie terreine wat vir hulle aangedui word.

8.4.5

Geen selfone en ander elektroniese toestelle mag gebruik word nie.

8.4.6

Na pouses:
Leerders gaan tree direk aan by hulle klasse waar hulle moet wees soos op die
rooster aangedui.

8.5

Skoolreëls en Klaskamerreëls

8.5.6

Die skoolreëls wat nodig is om te verseker dat die skoolomgewing ordelik en
veilig vir elke leerder is, word in die gedragskode en ander verwante
skoolbeleide omskryf en genoem.

8.5.7

Elke opvoeder het ook bepaalde reëls wat geld vir sy/haar klaskamer wat daar
gestel is vir die veiligheid van leerders en om ‘n positiewe leeromgewing te
bewerkstellig wat aanvullend tot die gedragskode is.

8.6

Sanksies

8.6.1

Sanksies soos toegepas word deur die skool en/of enige dissiplinêre tribunaal
van die skool sal wettig, regverdig en billik wees.

8.6.2

Enige bevinding van ’n dissiplinêre tribunaal van die skool ten opsigte van ’n
sanksie aan ’n leerder opgelê, sal beskou word as ’n wettige besluit van die SBL
tensy die SBL anders bevind.

8.6.3

Sanksies moet korrektief van aard wees.

8.7

Rehabilitasie en Intervensieprogramme vir Leerders

8.7.1

Die skool aanvaar dat daar ’n verantwoordelikheid rus op die skoolhoof en/of sy
gemagtigdes om te poog om leerders te rehabiliteer wat skuldig is aan ernstige
wangedrag soos rassistiese gedrag, seksuele teistering, intimidasie,
substansiemisbruik, rook, aanranding, boeliegedrag, immorele dade,
kuberboelie, laster van ander, diefstal en ander optrede wat ander se
menswaardigheid aantas. Sulke rehabilitasie en intervensieprogramme vir
leerders sal na oorlegpleging met ouers en die Distriksdirekteur en ander
professionele agentskappe aangebied word.

8.7.2

Die verantwoordelikheid vir rehabilitasie is egter beperk tot die voorwaardes van
die toepaslike wetgewing en die behoefte om die meerderheid van die leerders
in die skool te beskerm.

8.7.3

Weiering van leerders om aan sulke programme deel te neem kan lei tot verdere
dissiplinêre stappe en verhore wat kan lei tot ’n aanbeveling van finale uitsetting
uit die skool by die Hoof van die Departement.
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8.8

Wetlike Aspekte
Alle wetlike bepalings rakende die gedragskode en wangedrag, asook amptelike
beleid, sal deurgaans deur die skool en elkeen wat met die toepassing daarvan
gemoeid is, nagekom word.

9.

OMSKRYWING VAN SANKSIES EN REGSTELLENDE OPTREDES

9.1

Berisping/Ernstige Vermaning
Vir die meeste oortredings is ’n mondelinge en/of die uitreiking van ’n interne
skriftelike waarskuwing, berisping of ernstige vermaning aan enige leerder wat
wangedrag gepleeg het van ’n minder ernstige aard (Skedule 1- en 2- oortredings
van Algemene Kennisgewing 6903 van 2000 soos gewysig en sekere Kategorie 3en 4-oortredings van die gedragskode, uitgesluit) gewoonlik voldoende.

9.2

Detensie
Detensie is die weerhouding van ‘n leerder om aan ‘n bepaalde skoolaktiwiteit
deel te neem. Detensie word gewoonlik gebruik om korttermyn-dissiplinêre
probleme aan te spreek. Die uitkoms daarvan is dat detensie die probleem wat
ontstaan het sal oplos, of gedeeltelik aanspreek. Die gebruik van detensie is
onvanpas waar daar volgehoue/aanhoudende dissiplinêre of gedragsprobleme
voorkom of die leerder 'n negatiewe houding oor 'n lang tydperk teenoor die
skool of sy haar klaswerk openbaar. Insgelyks moet detensie nie dadelik in
dissiplinêre optrede as sanksie aangewend word nie, maar slegs wanneer dit
duidelik blyk dat 'n leerder nie gehoor wil of sal gee op vorige remediërende
optrede nie. Detensie as sanksie sal toegepas word na oorlegpleging met die
bepaalde departementshoof deur die opvoeder wat dit aanbeveel:

9.2.1

Leerders aan wie detensie opgelê word, sal op die tyd en plek aanmeld soos deur
die skoolhoof of sy gemagtigde voorgeskryf nadat ouers skriftelik
dienooreenkomstig ingelig is dat daar ’n sanksie van detensie aan hulle kind(ers)
opgelê is en die erkenningsbrief terugontvang is.

9.2.2

Detensie word normaalweg gedurende pouses of na skool toegepas en toesig
word op 'n roterende basis deur personeel gedoen. Leerders se name wat vir
detensie verwys word sal in 'n sentrale detensieregister wat in die adjunkhoof se
kantoor gehou word, aangeteken word. Elke leerder wat vir detensie verwys
word sal van 'n geskrewe brief aan sy/haar ouers/voogde voorsien word dat
hy/sy vir detensie verwys is en die rede daarvoor.

9.2.3

Gedurende detensie sal leerders ekstra klaswerk verrig in ‘n spesifieke vak
waarin hulle nie so goed presteer nie en sal spesifieke individuele take aan hulle
gegee word wat na afloop van die tydperk van detensie as addisionele tuiswerk
afgehandel moet word.

9.2.4

Die detensieklas sal so ingerig word asof 'n klastoets of eksamen afgelê word.
Leerders sal nie toegelaat word om naby of langs vriende te sit nie.

9.2.5

Stilte sal vir die hele duur van die detensietydperk gehandhaaf word en die klem
sal val op stille voltooiing van die werk wat aan die leerders gegee word. Werk
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wat nie gedurende die tydperk voltooi is nie, sal as tuisopdragte voltooi word om
gedurende die aanvang van die volgende skooldag ingehandig te word. Die
skoolhoof sal besluit of die werk in ag geneem sal word om deel te vorm van die
leerder se algemene assessering al dan nie.
9.2.6

Leerders se voorregte om aan sekere skoolaktiwiteite deel te neem, kan ook
opgeskort word of verbeurd verklaar word deur die skoolhoof. Deurdat ‘n
leerder se deelname aan sekere skoolaktiwiteite beperk word, word beoog om
die belangrikheid van opvoeding en die geleenthede wat aan die leerder gebied
word, te beklemtoon.

9.2.7

Leerders wat aanhoudend gedragsprobleme openbaar of enige slagoffers van
die gevolge van ongeoorloofde gedrag, sal na die goeddunke en na oorlegpleging
van die skoolhoof met ouers verwys word vir die nodige berading en
ondersteuning.

9.3

Skorsing
In die Skolewet van 1996 (Wet 84 van 1996) en die regulasies van die Gauteng
Departement van Onderwys, word skorsing spesifiek omskryf en sal dit toegepas
word, waar leerders werklik ernstige oortredings begaan of kronies oortree.

9.3.1

Skorsing beteken dat ‘n leerder uit die skool uitgesluit word vir ‘n sekere tydperk
soos deur die dissiplinêre komitee aanbeveel en deur die Beheerliggaam
bekragtig na oorlegpleging met die skoolhoof ingevolge Artikel 9 (1) van die
Skolewet, nadat die leerder(s) ’n redelike geleentheid gegun is om ’n betoog te
lewer, hetsy mondelings of skriftelik in verband met sodanige intensie om
skorsing toe te pas, waarna dissiplinêre optrede mag volg binne sewe (7) dae na
skorsing van die leerder(s). Indien dissiplinêre optrede nie binne die tydperk van
sewe (7) dae plaasvind nie, moet die Beheerliggaam die toestemming van die
Departementshoof van die Gauteng Departement van Onderwys verkry om die
tydperk van skorsing te verleng met nog sewe(7) dae. (Artikel 9(1A) en (1B) van
die Skolewet.

9.3.2

Die Beheerliggaam kan ‘n leerder na skuldigbevinding van ernstige wangedrag
deur die dissiplinêre komitee skors vir ‘n tydperk van sewe (7) dae of ’n
aanbeveling maak aan die Departementshoof van die Gauteng Departement van
Onderwys vir die permanente uitsetting van die leerder uit die skool. (Artikel 9
(1C)(a) en (b). Indien die Departementshoof van die Gauteng Departement van
Onderwys teen permanente uitsetting van die leerder(s) besluit, moet ’n
alternatiewe geskikte sanksie opgelê word. (Artikel 9(8),(9),(10) van die
Skolewet).

9.3.3

Indien sulke leerders die skool wil besoek gedurende die tydperk van skorsing,
moet hulle eers die skriftelike toestemming van die skoolhoof verkry.

9.3.4

Indien daar toetse of eksamens gedurende die tydperk van skorsing afgelê word,
is die geskorste leerder nie geregtig om die toetse of die eksamens af te lê of om
dit op ‘n later stadium te skryf sonder die skriftelike toestemming van die
skoolhoof nie. ’n Nulpunt sal aangeteken word teen die leerder se naam vir die
toets/ eksamen indien van toepassing.
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9.3.5

‘n Leerder kan vir twee redes geskors word:

9.3.5.1

As ‘n korrektiewe maatreël vir wangedrag (nie langer as vyf (5) skooldae nie) om
die veiligheid van ander leerders en die sportgemeenskap te verseker.

9.3.5.2

As ‘n tussentydse maatreël terwyl daar gewag word vir ‘n beslissing of die
betrokke leerder deur die Departementshoof uit die skool gesit gaan word, al
dan nie. (Hierdie tydperk kan langer as vyf (5) skooldae wees).

9.4

Uitsetting

9.4.1

Uitsetting beteken die permanente beëindiging van ‘n leerder se reg om die
skool by te woon, met ander woorde, die leerder word permanent uit die skool
verban deur die Departementshoof van die Gauteng Departement van
Onderwys.

9.4.2

Slegs die Departementshoof van die Gauteng Departement van Onderwys neem
‘n besluit om ‘n leerder permanent uit die skool te sit.

9.4.3

Uitsetting kan slegs plaasvind nadat ‘n leerder, ná ‘n regverdige verhoor aan
ernstige wangedrag, skuldig bevind is en die DH dit goedgekeur het.

9.4.4

Leerders wat permanent uit die skool gesit is, mag nie die skool besoek of die
skoolterrein betree of gedurende amptelike skoolure of tydens enige amptelike
skoolaktiwiteit met enige leerder of opvoeder in aanraking kom en/of
kommunikeer nie. Indien sulke leerders die skool wil besoek, moet hulle eers die
skriftelike toestemming van die skoolhoof verkry.

9.4.5

Alle eiendom en handboeke van die skool wat in die besit is van ‘n leerder wat
uitgesit is, moet eers aan die skool terugbesorg word voordat die leerder die
skoolterrein finaal verlaat, so ook enige leierskapbalkies in die geval van ‘n
leerder wat ‘n leiersposisie beklee het en enige ander erekleure wat vir ander
sport, kultuur en/of akademiese prestasies toegeken is. Die skool kan ook ’n
rekening aan die ouers lewer vir handboeke en ander skooltoerusting wat nie
terugbesorg word nie.

9.4.6

Indien daar enige skade of verliese van en aan skooleiendom is wat in die besit
van sodanige leerder is of was, of deur sodanige leerder veroorsaak is, is die
ouers verantwoordelik om enige koste te dek. Ouers/voogde sal ook
verantwoordelik gehou word vir enige ander skade/kostes wat ontstaan het as
gevolg van die leerder se optrede wat gelei het tot sy haar uitsetting.

9.5

Wegneem/Verbeur van Regte/Voorregte en Deelname aan Skoolaktiwiteite
/Buite-kurrikulêre Aktiwiteite van Leerders
Die skoolhoof of sy gemagtigde mag enige regte, voorregte, deelname aan enige
skoolaktiwiteit en verantwoordelikhede van ŉ leerder vir ‘n spesifieke tydperk of
op ‘n permanente basis in ‘n akademiese jaar opskort of verbeurd verklaar. Die
leerder se reg om opvoeding te ontvang mag nie opgeskort word nie, maar daar
waar die leerder die opvoedingsproses versteur of die gedragskode oortree, mag
hy/sy uit die aktiwiteit vir ‘n sekere tydperk uitgesluit word, welke tydperk deur
die skoolhoof bepaal sal word en die leerder in akademiese isolasie opvoeding
sal ontvang.
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9.6

Verbeuring/Wegneem van ‘n Leiersposisie, ander Verantwoordelikheid,
Erekleure of Toekenning deur ‘n Leerder verwerf
Die skoolhoof mag vir ‘n spesifieke tydperk of vir die duur van ‘n akademiese jaar
die verantwoordelikhede wat aan ‘n leerder toevertrou is om sekere
leiersfunksies uit te voer of enige erekleure of toekenning op te skort of
verbeurd verklaar en die leerder opdrag gee om sy/haar leiersbalkie en ander
kentekens en regalia in te handig by die skoolhoof of sy gemagtigde, indien die
leerder skuldig is aan enige oortreding wat na die mening van die hoof die
verbeuring van die posisie regverdig, aangesien dit ’n voorreg en nie ’n reg is om
’n leiersposisie te beklee of dat erekleure en ander toekennings aan ’n leerder
gemaak is.

9.7

Oueronderhoud
Om ‘n leerder te ondersteun sal daar van ouers of voogde verwag word om ‘n
onderhoud met die skoolhoof of ‘n ander opvoeder oor die onaanvaarbare
gedrag van hulle kind(ers) te voer om die saak in die reine te stel. Sodanige
ouerbetrokkenheid sal help en bydra om te verseker dat die kind ’n aanvaarbare
dissiplinêre standaard handhaaf.

10.

VERBODE EN ONTOELAATBARE ITEMS/VOORWERPE

10.1

Verbode Items
Leerders mag nie lewende diere/insekte/reptiele saambring skool toe of dit in
hulle besit hê voor, tydens en na skoolure op die skoolterrein, by die skool of
tydens enige skoolaktiwiteit nie. Die hoof en/of enige van sy gemagtigdes mag
beslag lê op enige van die voorwerpe en/of diere wat genoem word en mag
enige onwettige voorwerp vernietig of na diskresie van die skoolhoof wegdoen
daarmee. Die volgende items mag ook nie sonder toestemming van die skool
deur leerders op die terrein gebring word nie:
1)

Kougom

2)

Prestik

3)

Tippex en ander soortgelyke korreksievloeistowwe.

4)

Gom en ander vloeibare gomsoorte in buise of blikke nie wat nie deel is
van die skool se voorgekrewe skryfbehoefte items nie.

5)

Laserwysers/liggies (lazers) van enige aard.

6)

Glashouers van enige aard.

7)

Enige tipe wapen/vuurwapen en/of ammunisie en/of enige gevaarlike
voorwerp of replika van wapens/ vuurwapens wat die leerder en ander
leerders kan beseer nie.

8)

Ketties.

9)

Springtoue en enige ander tou, koord en/of elektriese koord.

10)

Plofbare toestelle insluitende enige vuurwerk.
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11)

Sintetiese dwelmmiddels.

12)

Vuurhoutjies en/of sigaretaanstekers.

13)

Speelgoed-rewolwers of enige replikas van vuurwapens/gevaarlike
wapens/voorwerpe.

14)

Klappers en/of enige ander vuurwerke.

15)

Messe, knipmesse en/of enige ander skerp voorwerp.

16)

Te veel geld.

17)

Enige onwettige middel, alkoholproduk, inhalante, vapers/twisps.
Waterpype (Hubbly Bubblies) en verwante produkte, gekontroleerde
middels (insluitende voorskrifmedisyne, oor die toonbankmiddels, enige
tabakproduk en/of enige toebehore wat daarmee verband hou nie).

18)

Speelgoed van enige aard.

19)

Geen klimtolle word toegelaat nie. (Yo-yos)

20)

Juwele wat nie gemagtig is nie.

21)

Troeteldiere, insekte ens.

22)

Onwelvoeglike/immorele materiaal/voorwerpe van enige aard in enige
formaat.

23)

Enige voorwerp wat as ’n gevaarlike voorwerp beskou kan word.

24)

Enige voedsel en/of ander voorwerpe waarmee handel gedryf kan word.

10.2

Ontoelaatbare Gevaarlike Wapens en Voorwerpe

10.2.1

Kragtens Regulasie 4(1) van Goewermentskennisgewing 1040 (Staatskoerant
22754) van 12 Oktober 2001, is alle skole onder andere tot “gevaarlike
voorwerpe (wapen)-vrye sones” verklaar. Daar bestaan dus geen rede waarom
enige persoon ‘n gevaarlike wapen en/of voorwerp na die skool of ‘n
skoolaktiwiteit toe wil bring nie daarom is die skool ten sterkste gekant teen die
dra van gevaarlike wapens en voorwerpe by die skool of enige ander
skoolaktiwiteit, amptelik en nie-amptelik of enige ander aktiwiteit waarby die
skool betrokke mag wees wat onder die vaandel van ‘n ander organisasie/skool
aangebied word. Die skool erken die reg van ŉ individu ter uitvoering van
amptelike pligte soos polisiëring of gewapende veiligheidsdienste. Die skool is
ten alle tye ‘n veilige, wapen- gevaarlike voorwerpvye skool vir alle personeel,
leerders en besoekers. Oortredings van hierdie beleid sal tot dissiplinêre optrede
en/of vervolging lei.

10.2.2

Leerders mag nie die gevaarlike wapens en voorwerpe saambring skool toe soos
omskryf in die skool se beleid vir die verbod op gevaarlike wapens en voorwerpe
nie, of dit in hulle besit hê tydens enige skoolaktiwiteit of op enige deel van die
skoolgrond en/of enige lokale, voor, tydens en na skool nie. Leerders mag ook
nie enige skooltoerusting neem en dit op enige ongeoorloofde manier gebruik
wat vir hulself en ander ’n gevaar kan inhou nie en mag dit ook nie gebruik om
vandalisme en enige ander ongeoorloofde daad of dade daarmee te pleeg en/of
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ander persone daarmee te dreig of te intimideer nie. Ontoelaatbare voorwerpe
sluit ook in enige onwettige middel en verwante toebehore.
1) Die hoof mag, vir wettige onderwys- en akademiese doeleindes, die
teenwoordigheid op die skoolgronde van gevaarlike (skerppunt)-voorwerpe
soos skêre, naalde gereedskap en messe, wettig. Messe, gereedskap en
naalde en soortgelyke ander voorwerpe moet baie sorgvuldig agter slot en
grendel gehou word en die toegang daartoe beheer word as dit nie in
gebruik is nie.
2) Gevaarlike wapens en voorwerpe is ongewens op die skoolterrein en die
dra, vertoon, versteking, berging of gebruik daarvan op of in enige
skooleiendom, lokaal, sluitkassie, skoolsak en in voertuie word ten sterkste
deur die skool en Beheerliggaam afgekeur.
3) Gevaarlike wapens en voorwerpe sluit ook enige voorwerp wat gebruik kan
word om ander te intimideer, te forseer of te dwing om ’n daad te pleeg,
bang te maak of enige ander lid van die skoolgemeenskap of besoeker
daarmee te dreig, in.
4) Gevaarlike wapens sluit ook vuurwapens in.
5) Leerders mag net gereedskap met die toestemming van die hoof op die
skoolterrein bring. Geen leerder of persoon mag in besit wees van enige
stuk gereedskap wat nie gebruik word vir of tydens enige akademiese
doeleindes nie. Gereedskap mag net gebruik word vir die spesifieke vak
waarvoor dit benodig word. Personeel van die skool wat gereedskap gebruik
in die uitvoering van hulle pligte word uitgesluit van die beperking maar
moet verseker dat hulle ten volle toesig het oor hulle gereedskap.
6) Peper- en dryfgas-bespuitingsmiddels wat gebruik word vir persoonlike
beskerming en selfverdediging word nie op die skoolterrein en/of enige
skoolaktiwiteit toegelaat nie. Dit sluit alle algemeen aanvaarde en gebruikte
selfverdedigingshulpmiddels in waarvoor nie ’n lisensie nodig is nie.
7)

‘n Leerder mag nie in besit wees van enige snyinstrument en/of voorwerp
soos reguitlem skeermes, kartonsnyer, dolk, veerknipmes (switchblade),
knipmes en/of enige ander mes, enige swaard, metaal gooi- voorwerpe soos
throwing stars, pyltjies (oriental darts) of enige ander verweerkuns-wapens
wat gebruik word in die beoefening van Oosterse gevegkunste en ander
soortgelyke wapen en/of voorwerp van enige aard versteek of in hulle
sakke, skooltasse of aan hulle persoon dra nie.

8) ‘n Leerder mag nie in besit wees van enige voorwerp soos ‘n nun-chuck,
vuisyster (knuckleduster), knuppel, kierie of enige soortgelyke wapen en/of
voorwerp van enige aard versteek of in hulle sakke, skooltasse, aan hulle
persoon dra of na enige skoolaktiwiteite bring nie.
9) Leerders wat messe of ander skerpvoorwerpe gebruik in die uitvoering van
akademiese vakke en persone wat dit gebruik vir die voorbereiding van
voedsel mag dit slegs gebruik in die uitvoering van take wat met die
vak/aktiwiteit verband hou en mag dit nie gebruik om enige ander leerder of
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hulself met opset te beseer of aan te rand nie. Alle messe en
skerpvoorwerpe moet veilig toegesluit wees as dit nie in gebruik is nie.
10) Replikas van wapens en speelgoedwapens asook messe en ander
skerpvoorwerpe mag nie in die besit van enige leerder en/of ander persoon
op die skoolterrein en/of enige skoolaktiwiteit wees nie, tensy die hoof
toestemming daarvoor verleen het ingevolge die Skolewet. Beslag sal gelê
word op sulke voorwerpe wat sonder toestemming op die skoolterrein en/of
enige skoolaktiwiteit gebring word.
11) Gevaarlike wapens en voorwerpe waarvoor toestemming verleen is om op
die skool gebring te word vir akademiese doeleindes, mag nie gebruik word
om ander persone aan te rand, te steek of leed aan te doen nie.
12) Kolwe mag net in die uitvoering van die sportsoort waarvoor dit bedoel is
gebruik word en mag nie gebruik word deur enige leerder en ander persoon
om enige ander leerder/persoon of hulself met opset te beseer of aan te
rand nie of enige ontgroeningsaktiwiteite daarmee uit te voer nie.
13) Elektroniese toestelle (soos stun guns en tazers) wat gebruik word om te
bedwelm of onkapabel te maak, word as gevaarlike wapens beskou en word
nie op die skoolterrein en/of enige skoolaktiwiteit toegelaat nie.
14) Enige persoon wat enige gevaarlike wapen en/of voorwerp in sy/haar besit
het, dit koop, verkoop, ruil en/of ander daarmee dreig op die skoolterrein
en/of tydens enige skoolaktiwiteit in enige handeling wat hierbo genoem is
betrokke is, sal onderwerp word aan dissiplinêre optrede en/of vervolging.
15) Misbruik of ongemagtigde gebruik van toelaatbare items sal beslis ook
ingevolge die skool se dissiplinêre prosesse en/of die landswette hanteer
word.
16) Enige leerder wat ‘n ander persoon aanrand met ‘n enige stomp voorwerp
en/of klip of soortgelyke voorwerp oortree ook hierdie beleid.
17) Enige ander skerp voorwerp, glasstuk en soortgelyke voorwerpe word
geklassifiseer as gevaarlike voorwerpe ingevolge hierdie beleid en word nie
op die skoolterrein en/of enige skoolaktiwiteit toegelaat nie.
18) Opvoeders wat onwettige gevaarlike wapens en voorwerpe in die besit van
enige leerder vind, mag beslag lê daarop en oorhandig aan die dissiplinêre
hoof wat dit veilig moet bewaar in die skoolkluis as bewysstukke soos
voorgeskryf deur die SA Skolewet. Die voorwerpe moet gefotografeer word
waarvan die foto op die leerder se gedragslêer geplaas word (indien van
toepassing) en dan in ‘n geseëlde koevert wat duidelik gemerk is met die
naam van die oortreder die datum van die oortreding en die ouers se
kontakbesonderhede daarop. Afhangende van die voorwerp waarop beslag
gelê is, moet dit aan die SAPD oorhandig word vir verwydering ingevolge die
Skolewet of die gemene reg.
19) Die besit of gebruik van ’n gevaarlike wapen en/of voorwerp word beskou as
ernstige wangedrag ingevolge die gedragskode van die skool en skedule 2
(vii) en indien dit gebruik is op enige manier teen ander lede ook Skedule
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2(ix) van Algemene Kennisgewing 6903 van 2000 soos gewysig en kan lei tot
skorsing, ‘n dissiplinêre verhoor en uitsetting uit die skool.
11.

DEURSOEKING EN BESLAGLEGGING (Sien ook Artikel 8A van die Skolewet,
en ander verwante beleide van die skool)

11.1

Ewekansige Deursoeking en Beslaglegging, vir Dwelmmiddels en Gevaarlike
Voorwerpe/Onwettige Voorwerpe:

11.1.1

Niemand mag 'n gevaarlike voorwerp of 'n onwettige dwelmmiddel/sintetiese
dwelmmiddel in 'n skoolperseel inbring of sodanige voorwerp of dwelmmiddel
op 'n skoolperseel, of tydens enige skoolaktiwiteit, in sy of haar besit hê nie,
tensy die skoolhoof dit vir wettige opvoedkundige doeleindes gemagtig het.

11.1.2

Die skoolhoof of sy of haar gedelegeerde mag enige groep leerders, of die
eiendom van 'n groep leerders, ewekansig vir enige gevaarlike voorwerp of
onwettige dwelmmiddel deursoek, indien 'n regverdige en redelike vermoede
vasgestel is:
1)
Dat 'n gevaarlike voorwerp of 'n onwettige dwelmmiddel/chemiese
middel/ sintetiese dwelmmiddel op die skoolperseel of tydens 'n
skoolaktiwiteit gevind kan word: of
2)

Dat een of meer leerders op 'n skoolperseel of tydens 'n skoolaktiwiteit
gevaarlike voorwerpe of onwettige dwelmmiddels in hulle besit het of
gebruik.

3)

Die skoolhoof mag ook die SAPS versoek om te enige tyd indien daar ‘n
redelike vermoede bestaan daarvoor, senior leerders se tasse, eiendom en
persoon te laat deursoek met snuffelhonde sonder vooraf kennisgewing
aan enige leerder, ouer en/of opvoeder na oorlegpleging met die
voorsitter van die SBL.

11.2

Deursoeking mag onderneem word slegs na inagneming van al die tersaaklike
faktore, insluitende:

11.2.1

Die beste belang van die betrokke leerders of van enige ander leerder(s) by die
skool.

11.2.2

Die veiligheid, sekuriteit en gesondheid van die betrokke leerders of van enige
ander leerder(s) by die skool.

11.2.3

Redelike bewys van enige onwettige aktiwiteit wat gepleeg is of beplan is om
gepleeg te word of wat strydig met die skool se gedragskode en –reëls is.

11.2.4

Alle tersaaklike bewyse wat ontvang is.

11.2.5

Deursoeking mag ook geskied indien ‘n leerder die skoolterrein betree in
gewone klere.

11.3

Indien die skoolhoof of sy of haar gedelegeerde 'n beoogde deursoeking doen,
moet hy of sy dit doen op 'n wyse wat redelik is en wat in verhouding staan tot
die vermeende/gepleegde onwettige of ongeoorloofde daad.
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11.4

Indien daar ‘n redelike vermoede of voldoende inligting bestaan dat gesteelde
goedere/eiendom, gevaarlike wapens, vuurwapen of voorwerpe wat ander kan
beseer, verbode middels, dwelms of ‘n ander skadelike gevaarlike middel,
pornografiese materiaal of items/goedere wat teenstrydig met die gedragskode
op die skoolterrein gebring is deur ‘n leerder of in ‘n leerder se besit is tydens
enige skoolaktiwiteit, het die skoolhoof of sy gemagtigde(s) die reg om die
leerder se tas, sak, kledingstukke of enige ander houer te deursoek en beslag te
lê op sulke items. Sodanige deursoeking of visentering mag nie voor ander
leerders plaasvind nie, maar moet in 'n private area gedoen word, waar 'n ander
leerder dit nie kan sien nie, tensy omstandighede dit nie toelaat nie en dan moet
dit so menswaardig en met die nodige respek en waardigheid teenoor die
leerder se liggaam, besittings, geloof en ras geskied.

11.5

Die deursoeking en/of visentering mag slegs gedoen word deur die skoolhoof
en/of sy gemagtigde wat skriftelik daartoe gemagtig is, wat van dieselfde geslag
as die leerder moet wees en mag net gedoen word as dit nie 'n deursoeking van
'n liggaamsholte van die leerder(s) insluit nie. Andersins moet die verdagte
leerder aan die SAPS oorhandig word vir verdere ondersoek.

11.6

Los kledingstukke soos baadjies, ensovoorts wat sakke het, moet deur die
leerder op aanvraag uitgetrek word en mag deursoek word indien daar ‘n sterk
vermoede is dat die leerder enige verbode item in sy besit het en dat dit in die
kledingstukke se sakke is.

11.7

Indien ‘n leerder ‘n pet, hoed of ander hooftooisel op het, moet hy/sy dit op
versoek afhaal en die binnekant aan die gemagtigde persoon wat die versoek rig,
toon. Die skoolhoof of gemagtigde(s) mag die hooftooisel neem en deursoek. Die
persoon wat die deursoeking doen, mag aan die leerder se hare vat en voel of
daar enige voorwerp daarin versteek is. Dit moet egter op ‘n menswaardige wyse
geskied.

11.8

Leerders moet ook op versoek, indien daar ‘n sterk vermoede is dat hulle in besit
is van verbode items en/of gevaarlike voorwerpe, hulle kledingstukke se sakke
en beursies en/of tasse en/of sakke uitpak en leegmaak en aan die opvoeder
toon dat die sak/tas leeg is. Die opvoeder mag nadat alles uit die tas/sak gepak is
die sak/en/of tas neem en self sekermaak dat dit heeltemal uitgepak en leeg is.

11.9

Deursoek en beslaglegging van leerders se eiendom en sluitkassies soos hierbo
beskryf, mag in die geval van dogters slegs onderneem word deur ‘n vroulike
opvoeder en ’n ander vroulike opvoeder as getuie, behoorlik skriftelik daartoe
gemagtig deur die skoolhoof, en in die geval van seuns ‘n manlike opvoeder en ‘n
ander manlike opvoeder as getuie, wat behoorlik daartoe skriftelik gemagtig is
deur die skoolhoof. Die tweede opvoeder of volwassene van dieselfde geslag
moet teenwoordig wees om as getuie op te tree dat die proses ingevolge die
voorskrifte plaasvind en dat dit op ‘n menswaardige manier geskied. Skriftelike
verslae oor die deursoeking moet aan die dissiplinêre hoof en/of die hoof
voorsien word tesame met foto’s van die items waarop beslag gelê is.

11.10

Indien ŉ verbode item by ŉ leerder opgemerk word, het die skoolhoof en/of sy
gemagtigde(s) die reg om die item by ŉ leerder af te neem en sal dit slegs aan
die leerder se ouers oorhandig word of vernietig word, indien die oortreding van
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ŉ minder ernstige aard is, maar waar dit ’n item is wat verbode verklaar is in
terme van die Skolewet, 1996 en verwante wetgewing, sal daarmee gehandel
word deur dit te laat verwyder deur die SAPD.
11.11

Indien dit ‘n item is wat verbind kan word met die oortreding van ‘n wet of
regulasie van die owerhede sal dit bewaar word en aan die polisie as ‘n
bewysstuk oorhandig word en foto’s daarvan geneem word geneem word en op
die skool se rekenaarstelsel afgelaai en gerugsteun word vir bewaring, wat as
bewys kan dien tydens ’n dissiplinêre verhoor van ’n leerder.

11.12

Enige gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel/sintetiese
middels/onwettige middels waarop beslag gelê is, moet:

11.12.1

Duidelik en korrek gemerk word met volle besonderhede, insluitende1)

die naam van leerder in wie se besit dit gevind is

2)

die tyd en datum van deursoeking en beslaglegging

3)

'n voorvalverwysingsnommer

4)

die naam van persoon wat die leerder deursoek het

5)

die naam van die getuie

6)

enige ander besonderhede wat nodig kan wees om die item en
voorval/insident te identifiseer.

11.12.2

In die skool se rekordboek aangeteken word en onmiddellik aan die SAPD
oorhandig word om daaroor te beskik ingevolge Artikel 31 van die
Strafproseswet, 1977 (Wet Nr. 51 van 1977).

11.12.3

Afgeneem word en die foto’s/video’s en klankopnames geberg word en mag as
bewyse teen ‘n leerder tydens ‘n dissiplinêre verhoor gebruik word.

11.13

Indien die SAPD die gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel nie dadelik
by die skool kan afhaal nie, moet die skoolhoof of sy of haar gedelegeerde:

11.13.1

Die gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel na die naaste polisiestasie
neem.

11.13.2

Die gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel aan die polisie oorhandig
om daaroor te beskik ingevolge Artikel 31 van die Strafproseswet, 1977 (Wet Nr.
51 van 1977).

11.14

Die polisiebeampte wat die gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel in
besit neem, moet 'n amptelike kwitansie daarvoor aan die skoolhoof of aan sy of
haar gedelegeerde oorhandig.

11.15

‘n Deursoeking mag uitgevoer word ingevolge die volgende Wette van algemene
toepassing:
a) Die Skolewet, 1996.
b) Die Wet op die Beheer van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie, 1985
(Wet 53 van 1985).
c)

Die Wet op Dwelms en Dwelmhandel, 1992 (Wet 140 van 1992).
Bladsy 41 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

d) Die Wet op Wapens en Ammunisie 1969, (Wet 75 van 1969).
e) Die Wet op Gevaarlike Wapens, 2013.
f)

Die Wysigingswet op Onderwyswette, 2007 (Wet no 31 van 2007).

g)

Die Nasionale Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Skole.

h) Die Nasionale Beleid oor die Bestuur van Dwelmmisbruik deur Leerders in
Openbare en Onafhanklike Skole.
i)

Die Regulasies vir die Apparaat vir die Toetsing van Leerders vir
Dwelmmiddelgebruik.

j)

Die Wet op Plofstof.

15.

AANSPREEKLIKHEID EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN LEERDERS

15.1

Leerders het die reg op:

15.1.1

‘n Sinvolle leerervaring

15.1.2

Beskerming teen fisiese en verbale mishandeling

15.1.3

Geleenthede tot praktiese besluitneming

15.1.4

Menswaardige en toepaslike dissiplinering

15.1.5

Verteenwoordiging deur ‘n ouer wanneer konflik met die skool onstaan

15.1.6

‘n Skoolklimaat vry van geweld en ontwrigting van die opvoedingsproses

15.1.7

‘n Geskrewe kode vir klaskamerdissipline

15.1.8

Regverdige behandeling tydens dissiplinêre optredes.

15.1.9

Kleedkamerbesoek wanneer dit regtig nodig is daarvoor ingevolge die reëls van
die skool oor sodanige besoeke.

15.2

Ondanks die feit dat die skool alle redelike voorsorgmaatreëls tref, bly elke
individuele leerder primêr verantwoordelik vir sy/haar eiendom, die skool se
eiendom wat aan hom/haar toevertrou is, sy/haar optrede en gedrag gedurende
klastyd of gedurende enige ander amptelike skoolaktiwiteit.

15.3

Elke leerder tree as ambassadeur van die skool op tydens enige geleentheid
waar hy/sy die skool verteenwoordig en/of in amptelike skooluniform of
sportdrag geklee is, hetsy gedurende of na skoolure of in gewone klere of waar
die leerder as ’n ingeskrewe leerder van die skool geïdentifiseer kan word.
Laasgenoemde geld ook vir enige sosiale media- aangetas word. Aktiwiteite van
leerders waar die skool se goeie naam en eer op enige wyse aangetas word.

16.

LEERDERS SE ALGEMENE GEDRAG EN OPTREDE

16.1

Die skool mag die skoolterrein en alle geboue en lokale (binneruimtes van
kleedkamers uitgesluit) moniteer deur middel van GTK. Geen leerder mag
sonder toestemming in ’n lokaal of enige plek op die skoolterrein wees nie
(laasgenoemde is ’n oortreding van die gedragskode) hetsy binne of buite
skoolure.
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16.2

Klaskamers, Saal, Skoolaktiwiteite, Gange, Stoepe en Skoolgronde
Leerders is verantwoordelik om:
1)

Hulle lessenaars, klaskamers, kleedkamers en die skoolgronde skoon en
ordelik te hou en te laat.

2)

Leerders moet die leerderleiers wat verkies is vir die posisies, respekteer
en hulle opdragte gehoorsaam.

3)

Leerderleiers mag nie hulle posisies misbruik om mede-leerders te
domineer, boelie of teister en intimideer nie.

4)

Nie die klaskamer of enige skoolaktiwiteit te verlaat sonder die
toestemming van die opvoeder nie en die toestemmingsbriefie van die
opvoeder moet in sy/haar besit wees.

5)

Altyd die korrekte skooldrag aan te hê.

6)

Die asblikke en ander vullishouers te gebruik en rommelstrooiing te vermy.

7)

Skoolboeke, skooluniform en ander eiendom van hom-/haarself en die
skool op te pas en nie te verniel nie.

8)

Betyds voor die aanvang daarvan, by ‘n skoolaktiwiteit of klas op te daag.

9)

Te verseker dat persoonlike eiendom, boeke, kleredrag gemerk is op ‘n
permanente manier om uitkenning daarvan te verseker.

10)

Om nie persoonlike briefies, notas of enige aantekeninge te skryf of uit te
ruil tydens ‘n les of enige ander skoolaktiwiteit nie.

11)

Nie antwoorde of op- of aanmerkings tydens amptelike lesse uit te skree
nie. Nadat ‘n leerder sy/haar hand opgesteek en toestemming ontvang
het, mag vrae gevra of beantwoord word.

12)

Leerders sal let op hulle taalgebruik en kru en onwelvoeglike taal,
onsmaaklike grappe en diskriminerende opmerkings vermy en mekaar se
menswaardigheid en die van opvoeders en ander skoolpersoneel
eerbiedig.

13)

Nie tydens ‘n les rond te loop of voorwerpe aan te gee, rond te gooi of
ander met voorwerpe gooi, meubels rondskuif of spoeg nie.

14)

Aan die einde van ‘n les alle papiere en rommel op te tel en in die
snippermandjie te gooi. Stoele moet netjies ingestoot word en leerders
verdaag op ‘n ordelike wyse.

15)

Basiese hoflikheid soos om te groet, asook "asseblief" en "dankie" te alle
tye aan die dag te lê en nie terug te praat wanneer hulle aangespreek word
nie.

16)

Leerders mag nie in die klaskamer, saal, mediasentrum of
rekenaarsentrum eet of drink nie. Die kou van kougom gedurende
skoolaktiwiteite is verbode.

17)

Geen lokaal of plek in die skool sonder toestemming te enige tyd betree
nie.
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18)

Leerders mag nie bedel by die snoepie nie en ook nie geld van ander vra
nie.

19)

Leerders mag nie in die klaskamers, gange en op die stoepe hardloop,
skree, fluit, geluide maak of ander geraas maak of op enige manier die
opvoedingsproses versteur nie.

20)

Gevaarlike speletjies en optrede waar mense beseer kan word of eiendom
beskadig kan word, te speel of mee te maak nie.

21)

Op banke, mure of hulle skoolhandboeke te skryf of krap of enige vorm
van graffiti aanbring nie. Dit is ‘n vorm van vandalisme en sal
dienooreenkomstig behandel word.

22)

Gereeld die kennisgewingbord na te gaan vir belangrike aankondigings.

23)

Net balspele en dergelike spele op die terrein waar dit veilig is te speel
indien toegelaat op die terrein deur die skoolhoof, en nie naby vensters of
motors nie.

24)

Te verseker dat waar gelde oorbetaal moet word aan opvoeders dit sou
gou as moontlik na die aanvang van die skooldag gedoen word.

25)

Die mediasentrum en rekenaarsentrums op ‘n verantwoordelike wyse te
betree en te gebruik, deurdat leerders enige materiaal of boeke van die
mediasentrum nie sal vernietig nie en betyds terug sal besorg. Indien
boeke verlore sou raak en of beskadig word dit dadelik by die mediaopvoeder aan te meld en die skade te vergoed of sodanige boeke te
vervang of met soortgelyke boeke te vervang.

26)

Stokkiesdraai of afwesig wees sonder enige geldige rede nie.

27)

Nie medikasie te gebruik of te neem sonder toesig nie, behalwe in die
geval van chroniese medisyne, asma en suikersiekte. Daar rus ’n
aanmeldingsplig op ouers ten opsigte van chroniese siektes by leerders.

28)

Nie betrokke wees of enige vorm van handel dryf, te dobbel, geld aan
ander te leen, pamflette uit te deel of aan fondsinsamelingsaktiwiteite
sonder die toestemming van die skoolhoof te onderneem/deel te neem
nie.

29)

Sodra leerders arriveer moet hulle sonder versuim die skoolterrein betree.

30)

Leerders word slegs toegelaat in voorgeskrewe areas tydens skoolure.
Niemand mag by die heinings en hekke met buitestaanders gesels of op
enige ander wyse hetsy elektronies of skriftelik kommunikeer nie, en ook
nie buite die perseel sonder toestemming wag nie. Indien toestemming
verleen is dat leerders tydens skoolure afgehaal sal word, sal die leerder in
sy/haar klas bly sodat die ouer die kind by die klaskamer kom haal en hulle
saam die skoolterrein verlaat. Geen leerder mag buite gewone skoolure op
die terrein ronddrentel of sonder toestemming wees nie.

31)

Daar mag nie met voorwerpe wat skade kan berokken, gespeel word nie.
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32)

Nie die skoolterrein gedurende skooltyd verlaat sonder die skoolhoof of sy
gemagtigde se toestemming nie en moet betyds by klasse of plekke waar
hulle moet aanmeld arriveer.

33)

Leerders mag nie op die skryfborde skryf sonder die toestemming van ‘n
opvoeder nie.

34)

Leerders mag nie met die brandblussers of enige brandtoerusting peuter of
daarmee speel nie.

35)

Leerders mag nie digitale toestelle/ selfoon/elektroniese/smart
watches/trackers/ ander toestel(le) aktiveer, oorfone gebruik of enige
boodskappe stuur met enige app, SMS, whatsApp, snapchat, Instagram of
ontvang en lees nie, of enige foto en/of video-opname en/of klankopname
maak of oproepe maak en/of ontvang tydens skooltye of gedurende enige
skoolaktiwiteite nie.

36)

Leerders mag nie enige elektriese toestel/laaier/elektroniese
toestel/herlaaibare toestel of enige ander voorwerp waarvan die battery
gelaai moet word sonder toestemming van enige opvoeder aan enige van
die skool se elektriese uitlaat/kragprop/kragvoorsieningspunt of enige
elektriese toevoerdraad koppel nie, of in enige kragvoorsieningsubstasie of
enige kragboks op enige plek op die skoolterrein binne of buite skoollokale
koppel nie, dit geld ook vir kragbanke (powerbanks).

37)

Selfoongebruik gedurende enige skoolaktiwiteite sonder die toestemming
van enige opvoeder, is streng verbode. Leerders bring selfone, smart
watches en enige ander elektroniese toerusting op eie risiko skool toe.
Selfone moet af wees tydens skoolure, Maandae tot Vrydae en enige ander
skoolaktiwiteite soos deur die skoolhoof of sy gemagtigde bepaal. Leerders
mag slegs selfone gebruik met toestemming en teenwoordigheid van ‘n
opvoeder. Leerders wat hierdie reël oortree se elektroniese toerusting wat
selfone, smart watches, tablette, ens. insluit, sal gekonfiskeer word, in ‘n
duidelike gemerkte koevert geplaas word wat geseël sal word voor die
leerder en in die skoolkluis toegesluit word. Slegs ouers/voogde mag
gekonfiskeerde items aan die einde van die skooldag afhaal. Onafgehaalde
items mag aan die einde van die kwartaal by die kantoor deur leerders
afgehaal word. Alle gekonfiskeerde items sal in ‘n register aangeteken
word en uitgeteken word in die register. Alternatiewe reëlings sal
gekommunikeer word vir toere en uitstappies. Alhoewel die skool
daadwerklik poog om veilige omstandighede te skep, aanvaar die skool en
enige van sy werknemers geen verantwoordelikheid vir klank- en ander
elektroniese toerusting (bv. MP3’s, IPods, selfone, ens.) voor, tydens skool
of enige skoolaktiwiteit of na skool nie.

38)

Leerders moet te alle tye aan die skool se beleid t.o.v sosiale media,
selfone en elektroniese kommunikasie- toestelle voldoen en dit nakom.

39)

Enige seksuele, immorele, aanstootlike of onbehoorlike fisiese kontak of
gedrag van en tussen leerders op die skoolterrein of enige ander plek waar
hulle as leerders van die skool uitgeken kan word, is streng verbode.
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40)

Die rook, besit en/of gebruik van tabakmiddels, enige toerusting daarmee
geassosieer, drank, ander alkoholiese middels of dwelmmiddels of
toerusting daarmee geassosieer gedurende skool of enige skoolaktiwiteit
of wanneer leerders in skooldrag geklee is, of waar hy/sy as ‘n leerder van
die skool te enige tyd geïdentifiseer kan word, is verbode.

41)

Enige ander optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffendheid
van die skool of die opvoedingsproses versteur/of onbillik benadeel, sal as
ŉ oortreding van hierdie gedragskode beskou word.

42)

Skuldigbevinding deur ŉ hof aan ŉ strafregtelike oortreding sal as ŉ
oortreding van hierdie gedragskode beskou word.

16.3

OORTREDINGS WAT TOT SKORSING EN/OF UITSETTING KAN LEI, SLUIT IN,
MAAR IS NIE BEPERK TOT:

16.3.1

Optrede wat ander se veiligheid bedreig en wat die regte van ander skend.

16.3.2

Herhaaldelike versteuring van die opvoedingsproses in die skool.

16.3.3

Die besit, dreigement met of gebruik van gevaarlike wapens/voorwerpe of wat
as ‘n gevaarlike wapen en/of voorwerp in ‘n bepaalde insident as sulks beskou
kan word.

16.3.4

Die besit, ruil, aanbied, gebruik, verhandeling of sigbare bewys van enige
bedwelmende stof en/of vloeistof en/of enige narkotiese of ongemagtigde
dwelms, alkohol en enige bedwelmende middels en/of ongemagtigde medikasie
van enige aard.

16.3.5

Bakleiery, aanranding, boeliegedrag van enige aard of mishandeling.

16.3.6

Onsedelike en/of immorele/aanstootlike gedrag of ŉ gevloek of ander
taalgebruik of disrespek teenoor ‘n meerdere wat enige persoon se
menswaardigheid aantas.

16.3.7

Die aanneem of voorhou van ŉ vals identiteit.

16.3.8

Enige vorm van haatspraak, seksisme, rassisme, xenofobie of ander anti-sosiale
gedrag.

16.3.9

Diefstal of die besit van gesteelde goedere, wat die diefstal of besit van toets- of
eksamenvraestelle voor sodanige toets of eksamen insluit en/of die neem en
gebruik van ander se eiendom sonder toestemming. Onregmatige optrede
teenoor en/of vandalisme, die vernietiging of beskadiging van skooleiendom en
enige ander se eiendom wat die aanbring van graffiti sou insluit.

16.3.10

Oneerbiedigheid, disrespek, aanstootlike gedrag en verbale mishandeling gerig
teen opvoeders of ander skoolpersoneel of -leerders.

16.3.11

Herhaalde oortredings van skoolreëls of hierdie gedragskode.

16.3.12

Strafregtelike en onderdrukkende gedrag, soos verkragting en
geslagsgebaseerde teistering en seksuele teistering van enige aard.

16.3.13

Viktimisasie, boeliegedrag afknouery en intimidasie van ander leerders;
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16.3.14

Die oortreding van toets/eksamenreëls en plagiaat en/of in ŉ toets of eksamen
op enige wyse te kul om ‘n onregverdige voordeel bo ander te behaal.

16.3.15

Opsetlike en bewuste verstrekking van vals inligting, weiering om
homself/haarself aan ‘n personeellid te identifiseer of valslik voordoen dat hy/sy
‘n ander persoon is of die vervalsing van dokumente, handtekeninge of ander
dade wat daarmee verband hou.

16.4

KLAS- EN SAALREËLS

16.4.1

Daar is standaard klas- en saalreëls geldend in alle betrokke fases van die skool.

16.4.2

Hierdie reëls is op ŉ prominente plek in die klaskamer en saal aangebring; en is
aan alle leerders en hul ouers beskikbaar; verwys na Bylaag A.

16.4.3

Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan hierdie reëls sowel as enige
mondelinge opdragte wat die klasopvoeder of enige personeellid gee, en wat
redelikerwys noodsaaklik is om hierdie gedragskode uit te voer en/of om die
skool behoorlik en professioneel te bestuur.

16.4.4

Enige oortreding van die klas- en saalreëls sal as ŉ oortreding van hierdie
gedragskode en skoolreëls beskou word.

16.4.5

Ouers mag onder geen omstandighede gedurende skoolure personeel direk by
hul klaskamers besoek nie. Afsprake moet vooraf gereël word. Ouers word ook
nie sonder toestemming toegelaat in klasse, aantreeblokke of speelgronde
gedurende skoolure of om met opvoeders of personeel te kommunikeer op
enige sosiale mediaplatform behalwe die skool se geldende e-pos nie.

16.4.6

Leerders beweeg vinnig en stil na en in die saal.

16.4.7

Leerders mag nie in die saal praat of eet terwyl aktiwiteite plaasvind nie.

16.4.8

Geen leerder mag sonder 'n opvoeder of afrigter in die saal wees nie.

16.5

STOEPE EN WISSELING

16.5.1

Hardloop en speletjies op stoepe word nie toegelaat nie.

16.5.2

Wisseling moet flink en so gou moontlik geskied, sodat daar nie onnodige
onderrigtyd verlore gaan nie. Volwassenes geniet voorrang.

16.5.3

Leerders moet altyd links, in ‘n enkelry, op die stoepe beweeg.

16.5.4

Indien daar nog leerders in die klas is, moet die volgende leerders in netjiese rye
wag en die middel van die stoep ooplaat sodat ander persone kan deurkom.

16.5.6

Indien tasse op die aantreeblokke geplaas word, moet dit in netjiese rye wees.

16.5.7

Wisseling moet ordelik, sonder onnodige geraas geskied.

16.5.8

Voor skool plaas leerders hulle tasse voor die klas waar hulle die eerste periode
moet wees. Voor pouses plaas hulle hul tasse voor of in die klas waar hulle na
pouse sal wees

16.5.9

Leerders moet so gou moontlik maar so stil as moontlik die gange en stoepe
ontruim voor skool, gedurende pouse en na skool.
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16.5.10

Ontwrigtende gedrag, sowel as skree en fluit en ander geluide maak is
ontoelaatbaar.

16.5.11

Leerders mag nie tydens pouses, voor en na skool die stoepe of trappe blokkeer
nie en moet vinnig en rustig uit die skoolgeboue beweeg.

16.5.12

Leerders wat voor ‘n klas wag moet TEEN die muur of aan die kant wag

16.5.13

Balspele en die gooi van voorwerpe in die gange of trappe is verbode.

16.5.14

Leerders mag nie hardloop op die stoepe, trappe en gange nie.

16.5.15

Leerders mag nie digitale toestelle, selfone, elektroniese smart watches, trackers
of ander toestel(le) aktiveer, met oorfone gebruik of enige boodskappe stuur
met enige app, SMS of ontvang en lees of enige foto en/of video-opname en/of
klankopname maak, of oproepe maak en/of ontvang nie.

16.5.16

Leerders mag nie op die stoep eet tydens klaswisseling nie. Oop koeldranke,
water en ander vloeistowwe in houers mag ook nie van klas tot klas gedra word
nie.

16.5.17

Dubbelrye op trapskagte. Oostelike trapskag: opwaartse beweging
tydensklaswisseling. Voor skool, beweging vanaf aantreeblokke na seniorklasse:
beide trapskagte, asook tydens pouses (voor en na) en aan die einde van die
skooldag.

16.5.18

Gesels in groepe of kleedkamerbesoeke gedurende klasruilings is nie toelaatbaar
nie.

16.5.19

Geen leerder mag sonder ‘n geldige rede in die administratiewe blok wees nie.

16.5.20

‘n Blokkiestelsel is in werking waar ‘n leerder ‘n spesifieke blokkie by die kantoor
moet toon vir spesifieke doeleindes. Rooi blokkie is vir administrasie- en
kantoordoeleindes, en blou blokkie vir badkamerdoeleindes.

16.6

SIEKEKAMER

16.6.1

Indien ‘n leerder by die skool ongesteld raak of ‘n besering opdoen, sal die
sekretaresse die ouer vanaf die kantoor skakel. Leerders mag nie self skakel, SMS
of whatsApp nie, tensy in die teenwoordigheid van ’n personeellid. Ander
oproepe sal slegs by uitsondering toegelaat word en wel teen betaling.

16.6.2

Indien ‘n leerder aanmeld dat hy/sy siek/beseer is, sal die sekretaresse in oorleg
met die skoolhoof, adjunk-hoof of departementshoof, naskoolhoof indien nodig,
besluit oor watter optrede gevolg sal word. Geen leerder mag self hulle ouer(s)
skakel om hulle te kom haal vir enige siektetoestand nie.

16.6.3

Siekekamer: Leerders sal eers na deeglike oorweging, siekekamer toe gestuur
word.

16.6.4

‘n Leerder mag slegs in uitsonderlike gevalle tydens die aflê van ’n toets in die
siekekamer wees.

16.6.5

Sou ‘n leerder ’n dokter/medikus moet spreek of huistoe gaan, sal die ouer
dienooreenkomstig ingelig word. ‘n Ouer mag ’n siek/beseerde leerder slegs kom
haal nadat die sekretaresse/klasvoog of ’n ander opvoeder hulle geskakel het.
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16.6.6

Leerders mag nie mede-leerders as besoekers in die siekekamer ontvang of
ingaan of die plek onder enige omstandighede sonder toestemming van ’n
gemagtigde persoon betree nie.

16.6.7

Leerders mag nie ander leerders wat in die siekekamer lê aanraak, pla, teister,
met hulle praat, slegsê, baklei (verbaal en fisies) en ander immorele en
onvanpaste gedrag pleeg nie. Die siekekamer is te alle tye onder GTV ter
beskerming van leerders wat siek is en sal gemoniteer word.

16.7

AFSPRAKE MET DIE HOOF/ADJUNK HOOF/DISSIPLINêRE HOOF

16.7.1

Leerders moet deur ’n opvoeder(s) gestuur word, indien hulle die
hoof/adjunkhoof en/of dissiplinêre hoof wil of moet spreek.

16.7.2

Om ’n afspraak te reël met ‘n opvoeder/ personeellid, kan ’n e-pos direk aan die
persoon gerig word op sy/haar amptelike skool e-posadres of ’n oproep kan na
die kantoor gemaak word. ’n Boodskap sal aan die personeellid oorhandig word
vir verdere kommunikasie. Die personeellid sal binne 48 uur (werksdae) daarop
reageer.

16.8

UITSTAPPIES/TOERE (Moet gelees word in oorleg met die veiligheidsbeleid,
aanhangsel J)

16.8.1

‘n Vrywarings/toestemmingsvorm moet deur die ouer/voog voltooi word
voordat leerders op ‘n uitstappie gaan.

16.8.2

Die skool se gedragskode en voorkoms en gedragkode is van toepassing tydens
alle uitstappies/ toere/ skoolfunksies/ skoolaktiwiteite/ skoolondersteunende
aktiwiteite en ander veiligheidsreëlings soos bepaal deur die opvoeder in bevel
en/of die volwasse persoon wat ’n betrokke aktiwiteit aanbied.

16.8.3

Die ouer sal gekontak word om sy/haar kind te kom haal, of indien nie moontlik,
sal die betrokkene geïsoleer word en van enige verdere deelname aan
aktiwiteite ontneem word.

16.8.4

Dissiplinêre optrede sal volg. Enige kostes aangegaan is vir die ouer se rekening.

16.9

VOORKOMS EN KLEREDRAG
Daar sal op ‘n gereelde basis inspeksie gehou word om reëls soos hieronder
genoem, toe te pas.

16.9.1

Skool-, Gewone-, Sport- en Bewegingskundedrag
1) Die voorgeskrewe kleredrag moet gedurende skoolure én ander
skoolaktiwiteite soos wat die Beheerliggaam bepaal, gedra word.
2) Kleredrag moet altyd skoon en netjies wees.
3) Verwys na Bylaag C vir volledige kleredragreëls.
4) Geen musse, pette of hoofbedekkings buiten dié wat in die kleredragreëls
voorgeskryf word, mag gedra word nie.
5) Die Beheerliggaam en/of die skoolhoof kan na goeddunke toestemming
verleen dat leerders by sekere geleenthede burger-/gewone drag dra.
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Sodanige drag moet netjies en welvoeglik wees en die hoof het die finale
diskresie oor watter drag aanvaarbaar is of nie en ‘n ouer sal versoek word
om ander klere skool toe te bring of die leerder sal in akademiese isolasie vir
die dag geplaas word. Geen T-hemde en ander kledingstukke met
slagspreuke van ‘n politieke aard, lasterlike aard, bende-affiliasie,
godslasterlike aard, rassistiese aard of wat as diskriminerend beskou kan
word of enige alkoholiese of enige dwelmmiddel uitbeeld of adverteer, is
toelaatbaar nie. Geen kaal middelrif word toegelaat nie.
16.9.2

Voorkoms
a) Hare: Dogters:
1) Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon en skoon wees. Geen
onnatuurlike strepe word toegelaat nie.
2) Hare wat oor die kraag hang, moet vasgemaak word.
3) Slegs rooi haarbykomstighede mag gedra word, geen ander dekoratiewe
haarbykomstighede.
4) Hare moet stewig vasgemaak wees, slierte moet vasgesteek wees.
5) Vals haarstukke of vlegsels is verbode.
6) Wanneer die kuif afgekam word, mag dit nie die wenkbroue raak nie.
a) Hare: Seuns
1) Hare moet kort en netjies geknip wees. Geen patrone mag langs die kop
of bo-op ingeskeer wees nie.
2) Die gedeelte om die ore moet skoongeknip wees. Hare mag nie aan die
ore raak wanneer die hare regaf gekam word nie.
3) Wanneer die kuif afgekam word, mag dit nie die wenkbroue raak nie.
4) Hare moet agter reëlmatig opgesny word.
5) Hare mag nie uitermate van die kop wegstaan nie. Geen vreemde
haarstyle word toegelaat nie.
6) Geen “gel” word toegelaat nie.
7) Haarstyle wat onder uitgeskeer of -geknip word, oftewel undercuts, is
verbode.
8) Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike
strepe/gekleurde strepe word toegelaat nie.
b) Juwele

1) Geen juwele, armbande (rekkies óf leer), halssnoere of kettings,
polskettings, enkelkettings, word toegelaat nie. Slegs een seëlring word
by dogters toegelaat.
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2) Slegs polshorlosies word toegelaat. Horlosies moet funksioneel en nie
dekoratief wees nie. Horlosies word op eie risiko skool toe gebring.
3) Die dra van liggaamsjuwele, soos neus-, tong- en wenkbroujuwele, is
verbode. Wat oorringe vir dogters betref, mag slegs een goue of silwer
knoppie of standaard- goue of silwer ringetjie per oor gedra word, en wel
in die onderste gaatjie indien daar meer as een is. Neusknoppies, tensy
bewys kan word dat dit vir godsdienstige of kulturele gebruike is, mag nie
gedra word nie
4) Geen steentjies van enige aard word in juwele of haarversierings,
toegelaat nie.
5) Geen skryfwerk, tatoeëermerke, tydelik of permanent, word op arms,
bene of enige sigbare liggaamsdele toegelaat nie. Indien wel, moet dit
bedek word.
c) Naels

1) Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie en moet vir higiëniese
doeleindes, kort, skoon en netjies wees vir seuns en dogters.
2) Slegs kleurlose naellak mag deur dogters gedra word.
3) Geen vals naels mag gedra word nie.
4) Geen versierings mag op naels aangebring word nie.
d) Grimering

1) Geen grimering van watter aard ookal word vir seuns en dogters
toegelaat nie.
e) Geleentheidsdrag

1) Vergunnings word van tyd-tot-tyd gemaak vir leerders om gewone drag
te dra op geleentheidsdae wat onder andere die volgende kan insluit:
leerders se verjaardag, lentedag, entrepreneursdag, Valentynsdag, ens.
2) Gewone drag moet in ooreenstemming met huidige skooldragreëls en
dagprogram wees. Die skoolhoof en/of sy gemagtigde, behou die reg
voor om die ouers te skakel sou hul vind dat dieleerders se kleredrag nie
volgens hierdie beleid is nie.
16.10

SPORT-, KULTUUR- EN BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Ouers van leerders wat aan sport-, kultuur- en buitemuurse aktiwiteite
deelneem, word na die onderskeie Kultuur- en Sportbeleide verwys vir
toepaslike kleredrag en gedragskode.

16.10.1

Leerders wat aangedui het dat hulle aan 'n betrokke item gaan deelneem, moet
getrou oefeninge bywoon. Verskonings van oefeninge geskied per brief aan die
afrigter.

16.10.2

Swak taalgebruik, opmerkings en vuilspel is ontoelaatbaar.

16.10.3

Skeidsregters moet met respek behandel word.
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16.10.4

Skeidsregters se beslissings word nie in twyfel getrek nie.

16.10.5

Spelers moet geklee wees soos bepaal deur die afrigter.

16.10.6

Met wegwedstryde word leerders vervoer soos gereël deur die afrigter. Leerders
mag nie alternatiewe reëlings tref sonder die toestemming van die afrigter nie.

16.10.7

‘n Skoolsweetpak word oor sportdrag gedra indien nodig.

16.10.8

Leerders se oortredings kan deur die Sport dissiplinêre komitee ondersoek word
en na die hoof/ adjunkhoof/dissiplinêre hoof verwys word vir verdere optrede
indien nodig.

16.11

SKOOLEIENDOM, FASILITEITE EN VERVOER

16.11.1

“Skooleiendom” sluit die volgende in:
a) Die grond en geboue wat deur die skool beset word sowel as enige
permanente aanhegting aan sodanige grond en geboue,
b) Alle ander eiendom, wat toerusting, boeke, handboeke, skrifte, voorraad,
motorvoertuie en dies meer insluit, wat die skool besit, huur of berg, of vir
die beskadiging of verlies waarvan die skool wetlik aanspreeklik gehou kan
word of wat aan leerders voorsien word vir opvoedkundige doeleindes.

16.11.2

Aangesien die skool ontwikkel en opgerig is vir gebruik deur alle leerders wat
daar skoolgaan, is alle leerders verplig om alles in hul vermoë te doen om die
skool se eiendom te bewaar, sodat dit tot voordeel van alle huidige en
toekomstige leerders van die skool gebruik kan word.

16.11.3

Geen leerder mag enige skooleiendom van die skoolperseel verwyder sonder die
vooraf toestemming van die skoolhoof of ŉ opvoeder van die skool nie.

16.11.4

Leerders mag nie enige eiendom van die personeel van die skool, mede-leerders,
besoekers aan die skool, of lede van die publiek hanteer, verduister, beskadig,
merk, skend of vernietig of dit neem of gebruik sonder toestemming van die
wettige eienaar nie. Hierdie reël geld vir eiendom op die skoolterrein, in die
onmiddellike omgewing van die skool, by of naby die plek van enige
skoolaktiwiteit, sowel as enige voertuig waarmee leerders vervoer word en die
eiendom daarop en tydens uitstappies, skoolaktiwiteite, toere en enige ander
skoolondersteunende aktiwiteit.

16.11.4

Leerders mag nie enige skooleiendom of die eiendom van mede-leerders en
personeel beskadig, verduister, vernietig, vandaliseer, skend, gebruik of neem
sonder die wettige eienaar se toestemming nie. Enige leerder wat enige
skooleiendom opsetlik misbruik, beskadig, vandaliseer of verniel, moet dit
vervang of daarvoor betaal. Vernietiging en/of beskadiging van eiendom is ŉ
strafbare oortreding.

16.11.5

Slegs leerders, opvoeders en persone gemagtig deur die Beheerliggaam mag die
skool se fasiliteite gebruik. Gebruik is onderhewig aan sodanige voorskrifte en
betaling wat die Beheerliggaam mag stel.
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16.11.6

Tydens die beoefening van sport- en buitemuurse aktiwiteite, sal leerders die
dissipline, leiding en voorskrifte van opvoeders, afrigters en skeidsregters
onvoorwaardelik aanvaar.

16.11.7

Leerders moet wegbly van bewegende voertuie en uit die pad van aankomende
verkeer beweeg.

16.11.8

Geen leerder mag naby personeel en ander lede van die publiek se voertuie kom
of speel nie en nie daarteen leun, daar agter speel of dit beskadig nie.

16.11.9

Geen voorwerpe mag op voertuie neergesit word nie.

16.11.10 Vir die prosedure wat gevolg moet word vir die gebruik van skoolvoertuie, sowel
as die busvervoer- prosedure verwys na die Voertuig-en Vervoerbeleid.
16.11.11 Vreemde voertuie moet onmiddellik gerapporteer word.
16.11.12 Plakkers vir toegang tot die skool moet deur ouers by die kantoor aangekoop
word. Dit verseker makliker toegang tot die skoolterrein verby die
sekuriteitswag.
16.11.12 Opvoeders se lessenaars en ander eiendom is privaat en niks mag verwyder,
gebruik of aangeraak word, sonder hulle toestemming nie en geen leerder mag
in enige opvoeder se laaie, sakke en ander eiendom deursoek of selfs daarin kyk
nie.
16.11.13 Geen toerusting, opvoedingsmateriaal ensovoorts mag uit klaskamers of ander
lokale sonder die toestemming van ‘n opvoeder of ‘n personeellid verwyder of
gebruik word nie.
16.11.14 Geen leerder mag sonder die toestemming van ŉ ander mede-leerder in sy/haar
tas, sak, sportsak, kledingstukke, sluitkassie of ander houer kyk, die inhoud
daarvan uithaal, eet, drink, ongemagtig neem, gebruik, dra, beskadig, wegneem,
weggooi, leen, verkoop, verruil, wegsteek, steel, afneem, met geweld afneem,
vernietig of verduister nie.
16.11.15 Geen leerder mag sonder die toestemming van ‘n ander mede-leerder sy/haar
eiendom eet, drink, gebruik, beskadig, wegneem, leen, verkoop, verruil,
wegsteek, vernietig, onregmatig neem of verduister nie.
16.11.16 Kledingstukke, skoene en of ander eiendom van leerders wat op die terrein
gevind word moet by die kantoor vir veilige bewaring ingehandig word.
16.11.17 Alle boeke, kledingstukke, tasse en sakke moet met leerders se name gemerk
wees.
16.12

SKOOLKENNISGEWINGS EN OMSENDBRIEWE VAN DIE SKOOL EN OPVOEDERS
Alle leerders is verplig om alle kennisgewings wat die Beheerliggaam, skoolhoof
of ŉ opvoeder van die skool vir dié
doel aan leerders uitreik, aan hul ouers te oorhandig, en om enige
ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi,
stiptelik aan die klasopvoeder te voorsien.

Bladsy 53 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

16.13

GESLOTE TELEVISIEKRINGKAMERAS (Moet gelees word in oorleg met die GTKBeleid)
1) Die skool mag gebruik maak van GKT om die monitering van die openbare
skoolterrein te reguleer. Die kameras word hoofsaaklik aangebring om enige
vorm van ongewenste of ongedissiplineerde gedrag sover moontlik te
bekamp of te verhoed, en sodoende die lewensgehalte van alle persone op
die terrein van die skool te optimaliseer, aangesien geen vorm van
bedreiging van ’n persoon, persone of eiendom op die terrein onder enige
omstandighede toegelaat sal word nie.
2) Die geslote kringtelevisiekameras is daar om die leerders, personeel, ouers
en besoekers te beskerm.
3) Die geslote kringtelevisiestelsel bewerkstellig die verhoging van persoonlike
veiligheid en vermindering van vrees vir misdaad, asook die beskerming van
skoolgeboue en bates, insluitend en sonder voorbehoud, die persoonlike
eiendom van kinders, personeel, ouers en besoekers.
4) Maatreëls wat in plek is, ondersteun die Beheerliggaam en SAPD in die
voorkoming, beheer en identifisering van misdaad en dissiplinêre oortredings
van leerders.
5) Dit dien as ondersteuning in die identifisering en vervolging van die enige
oortreders en help met die bestuur van die skool.
6) Beeldmateriaal mag gebruik word as ‘n bewys in enige dissiplinêre optrede
teen ‘n leerder. Sodanige opname behoort aan die skool en sal nie aan enige
buitestaander getoon of verskaf word sonder die toestemming van die BL
nie.

16.14

WEBBLAAIE/SOSIALE ELEKTRONIESE PLATFORMS (Moet gelees word in oorleg
met die Selfoonbeleid)
Alle leerders, net soos enige ander persoon, is verbonde aan die wet op die
gebruik van openbare elektroniese sosiale platforms en -forums. Leerders mag
nie enige persoon, aktiwiteit of die skool op ’n openbare sosiale platform of
enige persoon verbind aan die skool, inkrimineer nie. Hierdie openbare sosiale
platforms sluit in alle sosiale netwerke soos Facebook, Twitter, Instagram,
WeChat, Tiktok, Snapchat, WattsApp, SMS’e, e-pos, Youtube
en enige ander soortgelyke webblaaie en elektroniese kommunikasieplatforms.
Leerders kan vervolg word as hulle enige negatiewe, afbrekende of
inkriminerende aantygings,visuele beelde, klankopnames, boodskappe en/of
sketse en -beelde op hierdie netwerke plaas en/of versprei na enige persone
deur middel van enige elektroniese digitale toestelle/ selfoon en/of ander
elektroniese toestel.

16.15

SKOOLWERK EN HUISWERK/TUISWERK (Moet gelees word in oorleg met
Huiswerkbeleid)

16.15.1

Daar sal ten alle tye ŉ ordelike atmosfeer in die klaskamer heers. Leerders mag
nie onderrig versteur of verhinder nie.
Bladsy 54 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

16.15.2

Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom.

16.15.3

Projekte en take word by die skool gedoen in die toepaslike vakke. Geen projek
mag huistoe geneem word, alvorens die taak nie volledig afgehandel is en die
betrokke opvoeder dit geassesseer het nie. Daar sal by die skool stoorruimte
geskep word vir alle take/projekte. Lg. moet duidelik gemerk word deur die
leerder.

16.15.4

Alle leerders moet hul voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en
toewyding doen, om sodoende ŉ deurlopende werksetiek te ontwikkel. Versuim
om aan hierdie reël te voldoen, sonder ŉ aanvaarbare verskoning, sal as ŉ
oortreding van hierdie reël beskou word.

16.15.5

Leerders is verplig om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik
in te haal deur die werk van ŉ klasmaat te verkry.

16.16

TOETSE EN EKSAMENS

16.16.1

Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens wat deur die
opvoeders aan hulle opgedra word, te onderwerp. Versuim om aan hierdie reël
te voldoen sal slegs in uitsonderlike gevalle verskoon word, mits die ouers van
die betrokke leerder op die vroegs moontlike geleentheid ŉ volledige en
aanvaarbare skriftelike verduideliking aan die skoolhoof oorhandig.

16.16.2

Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van
oneerlikheid weerhou.

16.16.3

Enige leerder wat afwesig is tydens toetse, eksamens of formele take volgens die
voorgeskrewe eksamen of toetsrooster en in gebreke bly om ‘n
dokterssertifikaat in te handig, sal ‘n ‘n nulpunt ontvang vir die spesifieke toets,
eksamen of formele taak.

16.16.4

Die nulpunt toegeken, vorm deel van die bewerking van die totale punt en word
dus in aanmerking geneem.

16.16.5

Indien ‘n leerder gehospitaliseer is gedurende ‘n toets of eksamen (buitgewone
omstandighede), kan reëlings getref word vir die leerder om die toets of
eksamen in die hospitaal af te lê. Die kriteria vir die aflê van hierdie toets of
eksamen word gereël met die betrokke departementshoof, adjunkhoof en die
skoolhoof.

16.16.6

‘n Leerder wat nie goed voel om die skooldag te voltooi nie, kan toegelaat word
om die toets of eksamen te skryf en dan huistoe te gaan.

16.16.7

‘n Leerder wat nie ‘n eksamen of toets aflê a.g.v. dood in die familie nie, moet ‘n
skriftelike brief adresseer aan die skoolhoof of betrokke departementshoof. Die
reëlings soos uitgesit in hierdie paragraaf sal gevolg word met terugkeer na die
skool.

16.16.8

Tydens eksamen mag leerders nie tuis bly om te leer nie, ‘n volle skooldag moet
bygewoon word.
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16.16.9

Indien ‘n leerder afwesig was en die nodige kommunikasie of doktersbrief
deurgegee het, sal alternatiewe reëlings getref word om onvoltooide toetse en
eksamens te skryf.

16.17

SKOOLBYWONING EN STIPTELIKHEID (Moet gelees word in oorleg met die
Skoolbywoningsbeleid)

16.17.1

Alle leerders sal op die bestemde tyd, 7:30, aan die begin van die skooldag en
met die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit opdaag. Leerders wat laat
opdaag, moet eers by die kantoor aanmeld en hulle name word in die
laatkomregister aangeteken voordat hulle na hul betrokke klas gaan.

16.17.2

Indien ‘n leerder vyf (5) of meer keer per maand laat is, word ouers skriftelik
gekontak. Indien die gedrag herhaal, sal die ouers gekontak word vir ’n
onderhoud.

16.17.3

‘n Leerder word as ‘n laatkommer beskou, wanneer hul nie betyds is vir
voogperiode nie, of wanneer saalopening ‘n aanvang neem.

16.17.4

‘n Leerder moet 1½ uur by die skool teenwoordig wees om aanwesig gemerk te
word.

16.17.5

Ouers moet skriftelik aansoek doen, indien hul kind(ers) vroeër wil afhaal. Sien
uittekenprosedures hieronder. Verwys ook na Skoolbywoningsbeleid.

16.18

AFWESIGHEID VAN SKOOL (Moet gelees word in oorleg met die
Skoolbywoningsbeleid)

16.18.1

Geldige Redes vir afwesigheid
Alhoewel honderd persent teenwoordigheid teoreties moontlik is, is daar wel
geldige redes waarom ‘n leerder afwesig kan wees.
Hierdie redes kan wees:
a) fisiese of geestelike siektes/toestande het wat so gou moontlik telefonies of
elektronies deur die ouers aangemeld moet word.
b) afsterwe en begrafnis van ‘n familielid. ‘n Redelike gemotiveerde versoek,
as gevolg van die afsterwe van ander persone, sal oorweeg word
c) hofverskynings, maatskaplike beradings of enige ander amptelike
verpligtinge – in alle gevalle moet tersaaklike dokumente as bewys voorgelê
word
d) skorsing (ook voorkomende skorsing) deur die beheerliggaam of
departement
e) natuurrampe waaroor die mens nie beheer het nie
f) buitengewone omstandighede wat volgens die hoof gereken word as sou dit
onvoorsienbaar en in die beste belang van die leerder wees.
g) indien die provinsiale departementshoof om welke rede ook die skool of
skole sluit
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h) religieuse of kultuur verwante aktiwiteite goedgekeur deur die
beheerliggaam/departementshoof volgens die Nasionale Skoolkalender
Beleid.
i) afsterwe van leerder – deregistreer
16.18.2

Spesifieke beleidvoorskrifte wat bindend is op die skoolgemeenskap (ouers,
leerders, personeel en owerheid)
Nota: Voorafgaande wette, doelwitte, verantwoordelikhede, vertrekpunte,
definisies en geldige redes vir afwesigheid is reeds fundamentele
beleidsvoorskrifte en gaan nie noodwendig herhaal word in onderstaande
spesifieke beleidspunte nie. Net so word inligting en prosedures wat relevant is
en reeds opgeneem is in die personeelhandleiding, skooladministrasie,
skoolreëls en die gedragskode aanvaar as beleid en gaan ook nie altyd herhaal
word nie, en word genoemde dokumente gereken as deel te wees van hierdie
beleidsdokument.
Nota: Die skool begin Maandag – Vrydag om 07:30 vir die leerders en sluit om
13:00 vir graad 000 tot 2, 13:30 vir graad 3 en 13:45 vir graad 4 tot 7. (Afwykings
van hierdie tye sal vooraf aan die leerders en ouers elektronies gekommunikeer
word.)

16.18.3

Aanmelding van afwesighede
a)

Ouers/voogde skakel skool op die dag van afwesigheid en meld rede
daarvoor of stuur elektronies ‘n boodskap met dieselfde strekking.

b)

Indien ‘n ouer/voog nie die skool soos bovermeld in kennis gestel het van
die afwesigheid nie, moet die leerder by sy terugkoms na die skool ‘n brief
ter motivering van die afwesigheid, deur sy ouer/voog, by die
registeronderwyser inhandig.

c)

Indien ‘n leerder drie dae en langer afwesig was as gevolg van fisiese of
geestelike siektes/toestande, moet skriftelike bevestiging deur ‘n
geregistreerde mediese praktisyn of tradisionele heler gelewer word.

d)

Indien ‘n leerder drie dae en langer afwesig is om ander redes as
siektes/toestande, moet ouers/voogde die redes skriftelik bevestig en/of
die SBST Koördineerder toespreek.

e)

Leerders wat sonder skriftelike verskoning met goeie rede in die oggend
afwesig of siek is, mag nie op daardie betrokke middag/aand, oefen en/of
deelneem vir die skool aan buitemuurse aktiwiteite nie. Dieselfde verbod
geld vir oefeninge en deelname tydens naweke indien ‘n leerder op ‘n
Vrydag of die laaste dag van ‘n kort skoolweek, sonder ‘n skriftelike
verskoning of met goeie rede afwesig is of siek is.

f)

Indien ‘n leerder 10 (tien) skooldae aaneenlopend afwesig is sonder rede
of sonder enige kennisgewing van die ouers/voogde, word hy/sy van die
register gehaal en word die departement versoek om te bepaal of die
leerder se lidmaatskap van die skool beëindig moet word of nie.
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16.18.4

16.18.5

Aanmelding van laat kom
a)

Indien ‘n leerder om een of ander geldige rede laat kom, moet hy/sy eers
by die kantoor aanmeld.

b)

Indien `n leerder na 09:00 eers opdaag, sal daardie leerder afwesig gemerk
word vir die betrokke dag.

Registers

16.18.5.1 Klasregisters

16.18.6

a)

Tydelik vir eerste 10 dae van skooljaar

b)

Permanent vanaf elfde skooldag terugwerkend tot eerste skooldag

c)

Klasregisters word daagliks tydens die registerperiode deur die
voogonderwyser of toesighoudende onderwyser voltooi en vir elektroniese
rekordering gestuur

Opvolg van afwesighede

16.18.6.1 Leerder afwesigheid van langer as drie dae moet deur die graadhoof en/of
voogonderwyser opgevolg word met die volgende aksies:
a) kontak ouers en leerder en beklemtoon die belangrikheid van gereelde
skoolbywoning
b) waarsku ouers van skoolpligtige leerders oor hul verpligting volgens die SA
Skolewet om toe te sien dat hul kind die skool gereeld móét besoek
c)

waarsku ook ouers dat ‘n leerder wat langer as tien dae afwesig is sonder ‘n
geldige rede, gederegistreer kan word. (Dit is belangrik dat
skoolbestuurders en beheerliggaamlede kennis neem dat die tien dae
deregistrasiebeleid ‘n administratiewe proses is en nie ‘n strafmaatreël soos
met skorsing of uitsetting nie.)

d) versoek ouers om leerder terug te stuur na die skool
e) indien onsuksesvol, kan die SBST Koördineerder die saak na die distrik
verwys vir hantering of ook verwys na die Departement van Sosiale
Ontwikkeling (Welsyn).
16.19

Nota: Onderstaande is die enigste redes om ‘n leerder van ‘n skool se register af
te haal:
a)

uitsetting

b)

oorplasing na ‘n ander skool of tuisonderrig indien skriftelik deur die ouers
versoek.

c)

indien ouers van ‘n nie-skoolpligtige leerder dit skriftelik versoek sonder
om ‘n oorplasing te vra

d)

langdurige afwesigheid sonder rede en na alle pogings misluk het om met
die ouers te onderhandel

e)

departementele vrystelling van verpligte skoolbesoek
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f)
16.19.1

17.

afsterwe van leerder

Die verantwoordelikheid van die ouer:
a)

Toesien dat die leerder daagliks, betyds en vir die volle skooldag skool
bywoon, tensy daar ‘n geldige rede vir afwesigheid bestaan

b)

Toesien dat die leerder nie sonder ‘n geldige rede uit die skool gehaal word
nie (gesinsvakansies is nie ‘n geldige rede nie)

c)

Die klasonderwyser in kennnis stel indien die leerder sonder ‘n geldige
rede afwesig is of kan wees, of kan laat kom vir skool

d)

Met die skool saamwerk om die probleem op te los indien die leerder
sonder ‘n geldige rede van die skool afwesig is

e)

Die leerder aanmoedig en waar moontlik help om verlore werk weens
afwesigheid van die skool in te haal.

UITTEKENPROSEDURE GEDURENDE SKOOLURE
Leerders wat deur ouers/voogde of ander gemagtigde persone uitgeteken word,
moet ’n uittekenbrief wat op die kommunikeerder beskikbaar is, asook vanaf die
skoolkantoor, ’n dag voor die tyd ingevul en afgeteken word, deur die
opvoeder(s) by wie die leerder ’n periode(s) gaan misloop. Die skool mag
aandring op ‘n wettige identiteitsdokument van sodanige persoon wat ‘n leerder
kom afhaal en ‘n afdruk vir rekorddoeleindes maak. Ouers moet vasstel watter
rooster gevolg word, aangesien geen leerder tydens ’n periode geroep mag word
nie, slegs aan die einde van ’n periode.

18.

REG OP ‘N VEILIGE OMGEWING

18.1

Leerders het die reg op ŉ veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir
opvoeding.

18.2

Leerders mag nie die skoolgronde of -geboue bemors nie. Personeel sal toesien
dat daar verskillende vullishouers in sy/haar lokaal is, wat deur alle
belanghebbendes gebruik moet word. Daar is spesifieke houers vir plastiek,
papier, blikkies en algemene vullis en rommel.

18.3

Leerders wat toeskouers of ondersteuners by enige skoolaktiwiteit is, moet die
terrein wat hulle beset netjies en skoon agterlaat, en moet sekermaak dat alle
rommel opgeruim en in vullishouers geplaas word.

18.4

Leerders moet kleedkamers, wasbakke en toilette skoon agterlaat en sorg dat
krane van wasbakke toegedraai is. Lekkende krane moet by die kantoor deur
leiers aangemeld word.

18.5

Enige optrede of versuim deur leerders wat ŉ gesondheidsgevaar vir ander
leerders veroorsaak of moontlik kan veroorsaak, moet vermy word.

18.6

Geen slagspreuke (graffiti), plakkers, plakkate en dergelike kennisgewings of
slagspreuke van enige aard, mag sonder die toestemming van die skoolhoof op
enige oppervlak by die skool aangebring word nie.
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18.7

Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige
opvoeder of ŉ skoolleier met betrekking tot die handhawing van ŉ skoon en
higiëniese skoolomgewing.

19.

BOELIELYN – 086 106 0007
Bullebakkery, vermoedelike bullebakkery of enige ander verbode handeling
ingevolge paragraaf 4.1 hierbo MOET d.m.v. die Boelielyn aanmelding maak
daarvan. Enige personeellid wat bewus is van enige bullebakkery,
vermoedelike bullebakkery of enige ander verbode handeling ingevolge
paragraaf 4.1 moet sodanige voorvalle by die SBST Koördineerder aanmeld.
Die Boelielyn nommer is 086 106 0007. Dit word behartig d.m.v. InterActive
Security wat alle aanmeldings aan die skool rapporteer.

20.

MULLIE MERIETEBEPALINGS
Daar word na die Mullie Merietebeleid verwys vir spesifieke bepalings met
betrekking tot die toekennings, vereistes, erkenning, ens.

21.

AKADEMIESE VORDERING (Moet gelees word in oorleg met die
Huiswerkbeleid)

21.1

Ouers sal gereeld versoek word om sy/haar kind se boeke weekliks deur te blaai
en te verseker dat werk afgehandel is. Die opvoeder sal in die boek aanteken as
werk onvoltooid is, en ouers word versoek om daarop te reageer en by die
opmerking van die opvoeder te teken.

21.1.1

Soorte huiswerktake en opdragte:
Die volgende voorbeelde word ingesluit maar opdragte is nie beperk tot die
genoemde voorbeelde nie:

21.1.2

Inoefeningstake: Leeswerk, skriftelike oefeninge soos klanke, tafels, wiskunde.
Kombinasies. Navorsing rakende onderwerpe wat in klas behandel of ondersoek
word.

21.1.3

Voorbereidingstake: Lees van tekste as voorbereiding vir die volgende dag of
week se temas en onderwerpe. Lees van navorsingsverwante artikels.
Insameling van inligting, prente, materiaal wat benodig word vir klas- of
assesseringsopdragte. Aanskaffing van benodighede vir take, opdragte of
kunsopdragte.

21.1.4

Verrykende, aanvullende opdragte en uitbreiding van take: Versameling van
inligting, mondeling en geskrewe take, onafhanklike studie, voorbereiding vir die
volgende les en toepassing van vaardighede, bv. verwysingsmateriaal of om aan
ŉ projek te werk. Alle projekte word by die skool gedoen en mag nie tuis voltooi
word nie.

21.1.5

Addisionele tuiswerk: Lees, lees, en nog lees. Woordeskat uitbreiding en
spelling. Algemene leerwerk in vakke, Inoefening van wiskunde ens.
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21.1.6

Onvoltooide klaswerk: Klaswerk wat nie in geallokeerde tyd gefinaliseer word
nie a.g.v. stadige werkstempo, gedrag en samewerking word as tuiswerk gegee.
Onvoltooide klaswerk vorm nie deel van huiswerk nie en die onus rus op die
leerder om die agterstallige werk in te haal en/of te voltooi. Ouers se hulp en
ondersteuning word verwag in diè verband.
Onvoltooide klaswerk mag slegs word, indien die oorgrote meerderheid van die
klas, in die gegewe tyd, die werk nie afgehandel het nie.
Alle opdragte moet die leerders se kennis, vaardigheid, selfvertroue en
motivering ontwikkel ten einde op hul eie te kan funksioneer en studeer.
Let wel: Die doel van die huiswerktaak of onvoltooide klaswerkopdragte is om
d.m.v. begeleide ouerondersteuning, groei, ontwikkeling en selfstandigheid te
bewerkstellig en nie dat die opdrag namens die leerder deur die ouer gedoen
word nie. Geen huiswerk sal oor naweke gegee word nie.

21.1.7

Die maksimum inspanning word te alle tye van leerders en veral leerders in die
Senior Primêre Fase verwag. Die volgende word as onaanvaarbaar geag:
 Slordige, agterlosige werk
 Tuiswerk/take/opdragte onvoltooid of nie gedoen nie
 Nie leer vir toetse nie
 Vergeet boeke tuis
 Verloor boeke
 Beskadig boeke
 Laat inhandiging van werk
 Afskryf van ander leerders se werk
 Gee nie aandag in die klas nie
 Steur ander leerders in die klas
 Minagting, halstarrigheid van en/of parmantigheid teenoor ’n opvoeder of
ander gesagsfiguur van die skool.

22.

VRYSTELLING VAN BEPALINGS VAN DIE GEDRAGSKODE

22.1

Leerders en hulle ouers/voogde kan op kulturele, godsdienstige of mediese
gronde skriftelik by die Beheerliggaam aansoek doen om gedeeltelike vrystelling
van een of meer van die items wat in die gedragskode vervat is.

22.2

Sodanige skriftelike aansoek moet volledige redes én stawende bewyse insluit.
Die bewyslas berus by die ouer/wettige voog, om die aansoek om vrystelling van
enige bepaling in die gedragskode, te staaf.

22.3

Aansoeke om vrystelling sal slegs aan die begin van elke skooljaar oorweeg
word, tensy dringendheid of veranderende omstandighede aangevoer kan word.
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22.4

Met die oorweging van ŉ aansoek om vrystelling van die bepalings van die
gedragskode sal die Beheerliggaam geregtig wees om enige inligting in te win
wat nodig geag kan word vir ŉ regverdige beoordeling van elke aansoek.

22.5

Die Beheerliggaam sal die aansoek om vrystelling van enige bepaling van die
gedragskode met die nodige erns en verantwoordelikheid binne die raamwerk
van die Grondwet van Suid-Afrika en hofuitsprake oorweeg en die ouer/voog,
skriftelik oor die besluit inlig.

23.

OORTREDING VAN ENIGE BEPALING VAN DIE GEDRAGSKODE EN
SKOOL/KLASKAMERREËLS
In geval van die oortreding van enige bepaling in hierdie gedragskode en enige
ander oortreding wat dalk nie in die gedragskode voorkom nie maar tog die
regte van ander benadeel, sal die gevolg hê dat die voorgeskrewe dissiplinêre
prosedures gevolg word met inagneming van Skedule 1- en 2- oortredings soos
omskryf in Algemene Kennisgewing 6903 van 2000, soos gewysig asook die
Protokol vir Seksuele Teistering van die Departement van Basiese Onderwys en
ander wetgewing wat van toepassing mag wees.

24.

PROSEDURE VIR DISSIPLINÊRE OPTREDE TEEN LEERDERS

24.1

Eksterne Dissiplinêre Verhore
Die hoof beveel aan wanneer ‘n leerder aan ‘n eksterne dissiplinêre verhoor van
die Beheerliggaam onderwerp moet word. In geval van die oortreding van enige
bepaling wat in die gedragskode vir leerders voorgeskryf word, moet die
korrekte dissiplinêre prosedure gevolg word. Vir die toepassing van hierdie
dissiplinêre prosedure, word wangedrag in vier kategorieë verdeel. Dit stem
ooreen met die verskillende dissiplinêre stappe wat geneem kan word en die
verskillende prosedures wat gevolg kan word in die hantering van wangedrag.
Enige verwysing na die Beheerliggaam in hierdie dissiplinêre prosedure sluit die
dissiplinêre komitee van die Beheerliggaam in. ‘n Besluit van die dissiplinêre
komitee van die Beheerliggaam is gelykstaande aan ‘n besluit van die
Beheerliggaam, behalwe waar daar ‘n aanbeveling van die dissiplinêre komitee is
vir uitsetting aan die Hoof van die GDO.

24.2

Interne Dissiplinêre Verhore

24.2.1

‘n Interne dissiplinêre verhoor neem die vorm van ‘n gesprek aan deur die
aangewysde voorsitter en die betrokke departementshoof met die leerder en
sy/haar ouers wat die gedragskode en gewoonlik Kategorie 3 oortredings van ‘n
minder ernstige aard gepleeg het.

24.3

Kollektiewe Dissiplinêre Optrede

24.3.1

Die dissiplinêre optrede soos in hierdie en verwante beleide en gedragsreëls van
die skool omskryf, is hoofsaaklik van toepassing op individuele leerders.
Bewerings van misdrywe of oortreding van die gedragskode en -reëls deur ‘n
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groep of groepe leerders waar soortgelyke oortredings begaan is vorm deel van
kollektiewe of gesamentlike misdrywe.
24.3.2

Kollektiewe misdryf/misdrywe mag op ‘n kollektiewe basis hanteer word. ‘n
Enkele ondersoek en dissiplinêre verhoor mag deur die skool se dissiplinêre
komitee binne konteks aangepas waar dit nodig mag blyk.

24.3.3

In ‘n kollektiewe dissiplinêre verhoor sal individuele leerders die kans gegun
word om hulle saak te stel of getuienis te lewer voor die dissiplinêre komitee van
die skool of getuienis aan te bied waarom hulle saak verskil van die ander
leerders in die groep of groepe.

24.3.4

Die skool behou die reg voor om individuele of kollektiewe gedragsprosedures
toe te pas waar dit onder omstandighede as gepas geag word.

24.4

Valse Bewerings/Meineed/Kuberboelie

24.4.1

Die skade wat ‘n vals klag aan onskuldige partye se reputasie, eer en persoon
maak is geweldig vernederend en kan lewenslange gevolge hê. Enige persoon
wat dus valse getuienis aflê, of ter kwade trou valse bewerings maak of meineed
pleeg teen enige persoon of wat vergeldingstappe neem teen enige party wat
klagtes indien oor enige seksuele teistering, of getuies is teen ‘n ander persoon
wat ŉ spesifieke geval ondersoek, is skuldig aan ‘n oortreding van die skool se
gedragskode asook die land se wetgewing.

24.4.2

Die Beheerliggaam sal nie huiwer om stappe teen so ‘n leerder/persoon te neem
nie, hetsy in skoolverband, kriminele klagtes teen so ‘n persoon by die owerhede
en/of siviele geding(e) wat aanhangig gemaak kan word.

24.4.3

Vergelding sluit in maar is nie net beperk tot, enige vorm van intimidasie,
aanranding, geweld, weerwraak, boeliegedrag, kuberboelie, intimidasie op enige
sosiale media platform of enige vorm van teistering nie.

24.4.4

Hierdie beleid verhoed nie en tas nie die regte aan van so ‘n gegriefde persoon
wat valslik beskuldig word, om ook ander alternatiewe metodes of regstappe in
te stel om klagtes op te volg nie.

25.

KLASSIFIKASIE VAN OORTREDINGS EN WANGEDRAG

25.1

DISSIPLINÊRE OOTREDINGS - OMSKRYWINGS VAN OORTREDINGSKATEGORIEË

25.1.1

Oortredings wat leerders begaan, word in die onderstaande kategorieë ingedeel.
Elke kategorie word anders hanteer gedurende die dissiplinêre proses.
Subjektiwiteit ten opsigte van die ernstige aard van ‘n oortreding sal altyd
bestaan. Opvoeders en ander personeel het dus steeds die reg om in spesifieke
gevalle – op grond van die ernstigheid daarvan – ‘n oortreding volgens ‘n ander
kategorie as dié waarin dit gelys is, te hanteer. Oortredings wat buite
klasverband voorkom, moet aan die klasopvoeder gerapporteer word,
insluitende alle buitemuurse aktiwiteite, uitstappies, ens.

25.1.2

Slegs die skoolhoof mag dissiplinêre stappe teen 'n leerder ten opsigte van baie
ernstige en werklik ernstige wangedrag instel binne vyf (5) tot sewe (7) dae
nadat ’n misdryf gepleeg is en aanbeveel by die Skoolbeheerliggaam wat dan die
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dissiplinêre komitee moet aanwys. Die aanklaer tydens die verhoor kan enige
ander opvoeder met ’n SARO-nommer wees wat deur die skoolhoof aangewys is.
25.1.3

Die skoolhoof mag slegs dissiplinêre stappe teen 'n leerder ten opsigte van baie
ernstige en werklik ernstige wangedrag instel indien daar werklike ernstige
vermoede is en bewyse is om sodanige stappe in te stel; en die skoolhoof dit
nodig ag in die beste belang van die skool en sy gemeenskap.

25.1.4

Oortredings deur leerders word in vier kategorieë verdeel van Kategorie 1
(minder ernstige oortredings) na Kategorie 4 (werklike ernstige oortredings wat
in die meeste gevalle dadelik sal lei tot ’n dissiplinêre verhoor).

25.1.5

Die erns van die oortreding is slegs ’n aanduiding. Die skoolhoof in oorlegpleging
met die skool se dissiplinêre hoof en/of adjunkhoof, mag besluit om die
oortreding se klassifikasie te verhoog na aanleiding van omstandighede.

25.1.6

Die hantering van die oortredings in die eerste twee kategorieë berus by die
opvoeders en die dissiplinêre hoof van die skool, terwyl die oortredings in
Kategorie 3 en 4 deur die hoof/adjunkhoof/dissiplinêre hoof en die skool se
dissiplinêre komitee van die Skoolbeheerliggaam hanteer word. Daar sal oor die
gepaste optrede besluit word. Geen lid van die Beheerliggaam of ouer of ander
persoon mag eis dat ’n leerder aan ’n eksterne dissiplinêre verhoor onderwerp
word nie, die diskresie is aan die hoof toegeken ingevolge die Skolewet, 1996 en
die provinsiale wetgewing en omsendbriewe.

25.1.7

Die dissiplinêre hoof moet sorg dat die papierspoor vir elke geval in
samewerking met die betrokke opvoeder/persoon/leerder wat die klag
aanhanging maak, in plek is, asook alle bewyse wat tydens die ondersoek
ingesamel is vir die saak soos skriftelike aanmeldingsverslae, voorwerpe, foto’s,
videomateriaal ens. beskikbaar is vir die verhoor. In gevalle van ernstige
gedragsafwykings word ’n onderhoud onmiddellik met ouers aangevra om die
saak te bespreek en indien nodig die klagstaat aan die ouer en die leerder te
oorhandig.

25.1.8

Die oortredings soos omskryf in Skedule 1 en 2 van Kennisgewing 6903 van 2000
soos gewysig deur Algemene Kennisgewing 2591 van 2001: benewens die reëls
en voorskrifte vervat in die gedragskode word aan die hoof en die
ondersoeker/dissiplinêre hoof magtiging verleen om ook vir doeleindes van die
klagstaat en skorsing uit die skool bogenoemde skedules in ag te neem wat
hieronder uiteengesit is.

26.

BREË BESKRYWING VAN KATEGORIEË (Word in meer detail in die tabelle
omskryf)

26.1

Kategorie 1 – Oortredings

26.1.1

Hierdie oortredings word geklassifiseer in twee afdelings: Binne klasverband en
buite klasverband. Binne klasverband is dit die soort oortredings wat dit vir
opvoeders moeilik maak om hulle taak effektief uit te voer. Alhoewel dit nie op
‘n morele vlak val en nie ‘n bedreiging vir persone of eiendom inhou nie, is dit
ernstig, aangesien dit teen-produktief tot die leerproses is. Buite klasverband is
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dit die soort oortredings wat tydens voorskool, pouses en/of naskool plaasvind
in `n minder ernstige mate. Hierdie oortredings het `n negatiewe invloed tot die
sosiale ontwikkeling van die leerders. Een Kategorie 1-oortreding mag met vyf
(5) merietes deur die voogopvoeder uitgekanselleer word, waar die 6de
kategorie 1 oortreding outomaties verander na `n kategorie 2-oortreding.
26.1.2

Binne klasverbandoortredings: (voorbeelde maar nie beperk tot)
a) Swak prestasie ten opsigte van tuiswerk: (slegs van toepassing op graad 7leerders). Voorbeelde maar nie beperk tot: Tuiswerk ontbreek; Tuiswerk is
onvolledig of nie gedoen of afgerammel; onbevredigende uitvoer van
opdragte.
b) Gebrek aan toewyding tot die leerproses: Voorbeelde maar nie beperk tot:
klaswerk nie voltooi nie; handboeke of skrifte is nie in die klas nie; toetse of
vraestelle word nie terugbesorg nie; skrifte word nie ingehandig nie; slordige
werk; vorms of afskeurstrokies word nie betyds ingehandig nie; laat vir skool
of klas; benodigdhede vir projek ontbreek; versuim om nasorg te doen.
c)

Swak samewerking in die klas: Voorbeelde maar nie beperk tot: Besig met
ander dinge tydens klastyd; gesels op onvanpaste tye; skryfbehoeftes
ontbreek; werkkaarte nie ingeplak nie; maak van geluide i.p.v. werk;
terugpratery; ongeskiktheid; skree in klas; sing ongevraagd; pla ander
leerders; loop sonder toestemming uit die klas; loop sonder toestemming in
die klas rond; gooi voorwerpe in die klas; ontwrig onderrig en leer en/of
groepaktiwiteite of leergebeure.

d) Oneerlikheid: Voorbeelde maar nie beperk tot: leuens (jok) vertel
e) Boeliegedrag: Voorbeelde maar nie beperk tot afknouerig; intimidasie;
viktimisasie; skinderpraatjies; homofobie; opsetlike uitsluiting van maats uit
`n groep; onverdraagsaamheid en minagting toon teenoor leerders wat as
anders of vreemd beskou word, insluitende geslag, ras, kultuur en geloof;
ander kinders spot of tart; ander se menswaardigheid aantas; seksuele
teistering; kuberboelie.
26.1.3

Buite klasverbandoortredings: (voorbeelde maar nie beperk tot)
a) Oortreding van algemene skoolreëls:
Voorbeelde maar nie beperk tot: Lawaai tydens wisseling of aantree; laat
aantree by blokke; hardloop op die stoepe of in klasse; oortree busreëls;
bemors terrein en/of badkamers; verbreek skooldragreëls; speel of hardloop
in die saal of met toerusting; betreding van ongeoorloofde plekke; eet in
saal; gebruik van saal- en personeeltoilette sonder toestemming.
b) Gebrek aan respek vir mede-leerders:
Voorbeelde maar nie beperk tot: bakleierig/konflik tussen maats en
speelgedrag wat lei tot beserings.
c)

Oneerlikheid:
Voorbeelde maar nie beperk tot: leuens (jok) vertel. Weiering om
homself/haarself te identifiseer of ‘n vals naam gee.
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d) Boeliegedrag:
Voorbeelde maar nie beperk tot afknouery; intimidasie; viktimisasie;
skinderpraatjies; homofobie; opsetlike uitsluiting van maats uit `n groep;
onverdraagsaamheid en minagting toon teenoor leerders wat as anders of
vreemd beskou word, insluitende geslag, ras kultuur en geloof; ander
kinders spot of tart; ander se menswaardigheid aantas; seksuele teistering;
kuberboelie; ander vloek en skel; aanranding.
Boelie is `n wêreldwye probleem en Suid-Afrika is beslis geen uitsondering
nie. Volgens `n Unesco-verslag word bykans 250 miljoen kinders en
jongmense jaarliks op `n globale skaal afgeknou. Navorsing toon dat boelies
daarop uit is om sekere kinders te treiter en af te knou weens verskeie
redes, soos verskille in etniese en kultuurgroepe, liggaamlike voorkoms, of
seksuele of geslagsoriëntasie. Vanweë die ernstige aard moet Laerskool
Muldersdrif se Boelie- en Kuberboeliebeleid saamgelees word.
Kategorieë van wangedrag/oortredings en sanksies – benewens
bogenoemde, kan die skool die volgende sanksies toepas op oortredings en
negatiewe inskrywings en debietpunte teen ’n leerder se gedragsrekord
maak:
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Kategorie 1: Oortreding

Sanksie

Akademiese Versuim


















Eet / kou / drink tydens
kontaktyd / saalbyeenkoms
/ in die klaskamer
Rommelstrooi

Herhaaldelike wangedrag
tydens saal/byeenkomste
Herhaaldelike rondlopery
sonder toestemming
Swak sportmangees tydens
sport as toeskouer / speler




Afwesigheid van
buitemuurse aktiwiteit
/sportoefening/
kultuuraktiwiteit sonder
geldige verskoning
Versuim om afwesigheidsen/of doktersbrief betyds in
te gee
Versuim om detensie by te
woon
Fisiese / geestelike boelie,
intimidasie, afknouery,
teistering (insluitend
kuberboelie)

Wangedrag tydens detensie







1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: waarskuwing
3e oortreding: versuim
1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: waarskuwing
3e oortreding: versuim
1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: waarskuwing
3e oortreding: versuim
Waarskuwingsisteem
Detensie, 1 uur
1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: versuim
3e oortreding: versuim en detensie, 1 uur
Afrigter/Toesighoudende opvoeder hanteer dit
Kan speler skors vir ‘n wedstryd / toeskouer kan
van veld verbied word vir ‘n wedstryd
Ernstige oortredings word na die skoolhoof verwys
vir verdere optrede
Toeskouer / speler word skriftelik gewaarsku dat
hy / sy toegang/deelname tot
wedstryde/buitemuurse aktiwiteite geweier kan
word
Dit kan selfs summier gedoen word
Afrigter/Opvoeder in bevel hanteer dit met bv.
weglating uit span/aktiwiteit/optrede
2e oortreding: Laat uit span vir 3 wedstryde/
permanente weglating van optrede
(kultuuraktiwiteit/konsert ens.)
Versuim word toegeken en ’n inskrywing word
teen die leerder se naam op die stelsel ingelees













1e oortreding: ekstra sessie
2e oortreding: onderhoud met hoof/adjunkhoof
3e oortreding: Interne dissiplinêre verhoor
Verwys: Beleid rondom Teistering en Boelie
1e oortreding: boelie-ondersoek
2e oortreding: versuim
3e oortreding: versuim
4e oortreding: Interne dissiplinêre verhoor
5e oortreding: Eksterne dissiplinêre verhoor
Verwys skool se Selfoonbeleid
Herhaal detensie – middagbesintyd van 2 ure na
skool
 Met verdere oortredings word dit ‘n Kategorie 3 of
4- oortreding vir ‘n dissiplinêre verhoor
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Versuime

Kat 1

Kat 1

Kat 1

Kat 1
Kat 1
NVT

NVT

Kat 1

Kat 3

Kat 1
Kat 2
Kat 3
Kat 4

Kat 3 / 4

Klasontwrigting (verwys
hier na suiwer lastigheid en
nie na ander strafbare
oortredings soos bv.
arrogansie, onbeskoftheid
ens. nie). Hierdie
oortredings is onder ander
hofies met detensie
strafbaar
Spoeg







1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: waarskuwing
3e oortreding: versuim
4e oortreding: versuim; detensie 1 uur
5e oortreding: versuim; detensie 2 uur; ouer
onderhoud
 6e oortreding: interne dissiplinêre verhoor










Oorfone van selfoon aan
tydens saal, klasonderrig,
opening, gassprekers, op
die skoolterrein
Selfoon is aan en word
gebruik tydens skooltyd
Verlaat klasopening,
skoolaktiwiteit sonder
toestemming




1e oortreding: versuim; detensie - pousebesintyd
2e oortreding: detensie 1 uur –middagbesintyd
1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: versuim en detensie 1 uur
1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: waarskuwing
3e oortreding: versuim en detensie 1 uur
1e oortreding: verwyder materiaal, trek boek
ordentlik oor
2e oortreding: verwyder materiaal en detensie
Geringe oortreding – detensie 1 uur en
konfiskering van selfoon
1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: versuim; detensie 1 uur
3e oortreding: versuim; oueronderhoud en interne
waarskuwing
konfiskering en detensie 1 uur
Sien Selfoonbeleid






1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: versuim
3e oortreding: versuim; detensie 1 uur
4e oortreding: versuim; detensie 2 ure

Leuens vertel en gerugte
versprei of saam te sweer
om dit te doen






Laatkommery vir klas
Laatkommery vir skool

Gebruik van onvanpaste
materiaal om boeke / lêers
oor te trek
Oortreding van
Selfoonbeleid
Swak gedrag (opening, saal,
hoof, gasspreker, ander
skole)

Kougom kou, in hare plak
van ander, ens.







1e oortreding: waarskuwing
2e oortreding: versuim en detensie 1 uur
3e oortreding: versuim en detensie 2 ure
4e oortreding: word ‘n Kategorie 3- oortreding met
gepaardgaande interne dissiplinêre verhoor
 1e oortreding: waarskuwing
 2e oortreding: versuim
 3e oortreding: versuim – detensie 1 uur
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Kat 1
Kat 1
Kat 2
Kat 3

Kat 1
Kat 2
Kat 1

Kat 1

Kat 1

Kat 1
Kat 1
Kat 2

Kat 1
Kat 2
Kat 3

Kat 1
Kat 2

Swak taalgebruik/vloek op
stoepe en skoolterrein

Wegsteek van ander se
eiendom
Tuiswerk afskryf (slegs
graad 7- leerders)

Handboek nie by skool/klas
Voorkoms – Slordige en/of
verkeerde uniform in die
openbaar/skoolterrein,
voorkoms, onwettige
juwele, hare, naels ens.

 1e oortreding: versuim
 2e oortreding: versuim en detensie 1 uur
 3e oortreding: word ‘n Kategorie 3- oortreding met
gepaardgaande interne dissiplinêre verhoor
 4e oortreding: word `n Kategorie 4-oortreding met
gepaardgaande eksterne dissiplinêre verhoor
 1e oortreding: waarskuwing
 2e oortreding: versuim
 3e oortreding: versuim, detensie 1 uur
 1e oortreding: waarskuwing
 2e oortreding: Versuim – detensie 1 uur
 3e oortreding: Versuim – detensie 2 ure
 4e oortreding: word ‘n Kategorie 3- oortreding met
gepaardgaande interne dissiplinêre verhoor
 1e oortreding: waarskuwing
 2e oortreding: versuim – detensie 1 uur
 3e oortreding: versuim – detensie 2 ure
 1e oortreding: waarskuwing
 2e oortreding: versuim – detensie 1 uur
 Juwele word gekonfiskeer en moet deur ouer
afgehaal word.
 Ouer inlig dat skooldrag nie korrek is nie.
 Hare en voorkoms moet volgens voorskrifte wees
en binne twee dae reggemaak word.
 3e oortreding: versuim – detensie 2 ure

Kat 1
Kat 2
Kat 3
Kat 4

Kat 1
Kat 2
Kat 1
Kat 2
Kat 3

Kat 1
Kat 2
Kat 1

Kat 2

26.2

Kategorie 2 – Oortredings

26.2.1

Hierdie oortredings is van ‘n meer ernstige aard. Dit moet in gedagte gehou
word dat daar wel graadverskille t.o.v. ernstigheid bestaan. Een Kategorie 2oortreding mag met 10 merietes deur die voogopvoeder uitgekanselleer word,
waar die 4de kategorie 2-oortreding outomaties verander na `n kategorie 3oortreding.

26.2.2

Voorbeelde maar nie beperk tot:
a) Gebrek aan respek vir mede-leerders: Voorbeelde maar nie beperk tot
beskadiging van ander se eiendom, onbeskofte gedrag.
b) Onwelvoeglike/Immorele/Onsedelike gedrag: Voorbeelde maar nie beperk
tot: Wys van tekens en bewegings met die liggaam en skel- en vloektaal; kru
opmerkings en verbale boeliegedrag; urineer op die skoolterrein; ontbloting
of die opsetlike ontbloting van ‘n ander (slegs van toepassing op
grondslagfaseleerders).
c)

Minagting van gesag: Voorbeelde maar nie beperk tot: Gehoorsaam nie
opdragte van opvoeders en/of leiers nie.

d) Gebrek aan beheer oor temperament: Voorbeelde maar nie beperk tot:
Woede-uitbarstings; ander leerders en opvoeders seermaak; ongevraagde
opmerkings.
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e) Optrede wat ander persone en/of self in gevaar stel: Voorbeelde maar nie
beperk tot: Gevaarlike speletjies; skiet en gooi van voorwerpe binne en
buite klasverband.
f)

Benadeel die goeie naam van die skool: Voorbeelde maar nie beperk tot:
Wangedrag tydens uitstappies of tydens sportbyeenkomste; verspreiding op
sosiale media.

g) Oneerlikheid/Plagiaat: Voorbeelde maar nie beperk tot: Afskryf van
skoolwerk en toetse; leuens vertel na toekenning van Kategorie 1- versuim.
h) Boeliegedrag: Voorbeelde maar nie beperk tot: Aanhou met onaanvaarbare
en onaangename gedrag wanneer leerders aangespreek is om op te hou;
afknouery wat aanhoudend plaasvind; aanhoudende onverdraagsaamheid
en minagting toon teenoor leerders wat as anders of vreemd beskou word,
insluitende geslag, ras kultuur en geloof; gereeld ander kinders spot of tart;
aggressiewe en wrede speletjies speel; diere seermaak. Boelie is `n
wêreldwye probleem en Suid-Afrika is beslis geen uitsondering nie. Volgens
`n Unesco-verslag word bykans 250 miljoen kinders en jongmense jaarliks op
`n globale skaal afgeknou. Navorsing toon dat boelies daarop uit is om
sekere kinders te treiter en af te knou weens verskeie redes, soos verskille in
etniese en kultuurgroepe, liggaamlike voorkoms, of seksuele of
geslagsoriëntasie. Vanweë die ernstige aard moet Laerskool Muldersdrif se
Boelie- en Kuberboeliebeleid saamgelees word.
26.2.3

Kategorieë van wangedrag/oortredings en sanksies – benewens bogenoemde,
kan die skool die volgende sanksies toepas op oortredings en negatiewe
inskrywings en debietpunte teen ’n leerder se gedragsrekord maak:

Oortreding: Kategorie 2
6de kategorie 1-oortreding
Vandalisme/Graffiti van ‘n
minder ernstige aard

Wangedrag op die
bus/skoolvervoermiddel

Gooi ander leerders met
voorwerpe
Hantering van / gebruik
van/ onregmatige besit
neem van ander persone se
eiendom sonder hulle
toestemming
Beskadiging van ander se
eiendom na gebruik sonder
toestemming

Sanksie
 Versuim – detensie 2 ure
 Leerder se ouers moet koste dra / self herstel /
skoonmaak en detensie sit vir 2 ure
 Op banke: leerder sal bank afskuur en oorvernis.
 Versuim
 Versuim – detensie, 2 ure per insident
 In geval van beserings/immorele
gedrag/vandalisme verander in Kategorie 3oortreding vir `n interne dissiplinêre verhoor
 Versuim – detensie, 2 ure
 In geval van beserings verander in Kategorie 3
oortreding vir `n interne dissiplinêre verhoor
 Versuim – detensie, 2 ure of afhangende van
omstandighede word dit ’n Kategorie 3oortreding met die gepaardgaande
oueronderhoud en verdere dissiplinêre optrede
 Herstel/vervang/betaal koste om te vervang.
 Versuim – detensie 2 ure
 Interne dissiplinêre verhoor na aanleiding van die
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Versuime
Kat 2
Kat 2

Kat 2
Kat 3

Kat 2
Kat 3
Kat 2
Kat 3

Kat 2
Kat 3

Bedrog: verandering / teken
/ voorbereiding van
dokumentasie /briewe
namens ander persone /
ouers
Intimidasie van leerders om
hulle te beseer of verbaal te
boelie van `n ernstige aard
Leuens, vloektaal, swak taal
gebruik teenoor ander
leerders en
opvoeders/onwaarhede/
skinderstories en/of gerugte
versprei.
Disrespek teenoor medeleerders en volwassenes

vlak van skade aangerig
 1e oortreding: versuim – detensie 2 ure
 2e oortreding of afhangend van die erns word dit
‘n Kategorie 3-oortreding met gepaardgaande
interne dissiplinêre verhoor







Kat 2
Kat 3

1e oortreding: Interne dissiplinêre verhoor
2e oortreding: Eksterne dissiplinêre verhoor
Verwys skool se Selfoonbeleid
1e oortreding: versuim
2e oortreding: versuim en detensie 1 uur
3e oortreding: word ‘n Kategorie 3- oortreding
met gepaardgaande interne dissiplinêre verhoor
 4e oortreding: word `n Kategorie 4-oortreding met
gepaardgaande eksterne dissiplinêre verhoor

Kat 3
Kat 4

 Versuim – detensie, 2 ure
 3e oortreding: Word ŉ Kategorie 3- oortreding
met gepaardgaande interne dissiplinêre verhoor
 Versuim – detensie 2 ure
 Indien beserings Kategorie 3 interne dissiplinêre
verhoor
 Versuim – detensie 2 ure
 Ouers na skool
 Kategorie 3- Interne dissiplinêre verhoor
 Verusim – detensie 2 ure
 Oueronderhoud
 Oorweeg dissiplinêre verhoor
 Berading

Kat 2
Kat 3

Bakleiery – minder ernstig
(verbale argumente en
beledigings)
Bakleiery – ernstig – senior
leerders (aanranding en
intimidasie)
Openbare wanordelikheid
en onwelvoeglike gedrag binne en buite skool
(minder ernstig)
Ernstiger voorvalle
Selfoongebruik/elektroniese  Vergelyk Selfoonbeleid oor konfiskering en lig
toerusting/smartwatches en
ouers in
trackers tydens klas- of
 Versuim – detensie 2 ure
assesseringsessies
 Indien video of klankopnames en/of foto’s
geneem is Kategorie 3- oortreding met
gepaardgaande interne dissiplinêre verhoor
Oneerlikheid, poging tot
 ‘n Nulpunt word vir die taak toegeken. Ouers moet
oneerlikheid in enige
in kennis gestel word. Indien daar nie ;n nulpunt
assesseringsessie. Dit is
toegeken kan word nie, detensie (2 ure) en taak
kommunikasie (verbaal of
oordoen. Voeg by skriftelike waarskuwing
nie-verbaal, skriftelik)
(oneerlikheid taak), onderteken deur leerder en
opvoeder. In eksamen verwys na
Onreëlmatigheidskomitee vir verdere ondersoek.
Word Kategorie 4- oortreding met eksterne
dissiplinêre verhoor
Plagiaat
 ‘n Nulpunt vir taak of indien ‘n nulpunt nie gegee
kan word nie: versuim; detensie 2 ure ; plus taak
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Kat 1
Kat 2
Kat 3
Kat 4

Kat 2
Kat 3
Kat 2
Kat 3
Kat 2
Kat 3

Kat 2
Kat 3

Kat 2

Kat 4

Kat 2

Stokkiesdraaiery: 1 periode
Stokkiesdraaiery: verlaat
skool
Stokkiesdraaiery nie by
skool
Besit of gebruik van
klappers, vuurwerke
Misloop van buitemuurse
aktiwiteite waar leerder
deel was van span
Peuter aan skool se
veiligheids-toerusting
(kameras, brandblussers)
Vandalisme












oordoen
Versuim detensie 1 uur, SMS na ouer
Versuim detensie 2 ure, SMS na ouer
SMS na ouer, kind nie by die skool
Aanhoudend, Kategorie 3 – Interne dissiplinêre
verhoor
Besit – Versuim – detensie, 6 ure
Kategorie 4- Dissiplinêre Verhoor indien afgevuur
Versuim – detensie 2 ure
2e oortreding weglating uit span vir verdere
wedstryde na ondersoek gedoen is hoekom
leerder nie bygewoon het nie.
Herstel skade, versuim en detensie 2 ure

 Herstel geanaliseerde toerusting, versuim en
detensie 2 ure
 Oorweeg interne dissiplinêre verhoor as dit ’n
herhalende voorval is
Besit van verbode voorwerp  Konfiskering
 Versuim – detensie 2 ure
Neem van foto’s / bakleiery,  Versuim – detensie 2 ure
ens. (op selfone, ens.)
 Konfiskering en aflaai van materiaal/opname op
en/of versprei dit
skool se stelsel en verwydering uitvee op leerder
se selfoon. Mag as bewyse in dissiplinêre verhore
gebruik word.
 Verwys na selfoonbeleid.
 2e oortreding – interne dissiplinêre verhoor
Oortreding van die Sosiale
 Verbeuring van voorregte om rekenaarsentrum te
mediabeleid
gebruik/konfiskering vir ’n tydperk van ’n
selfoon/ander elektroniese apparaat
 Versuim
Gevaarlike speletjies
 Versuim – detensie 2 ure
insluitende balspele en
 Konfiskering
ander gevaarlike voorwerpe  Herhaalde oortreding verwys vir interne
dissiplinêre verhoor.
 Ontneming van voorregte, leierskapposisie en
kentekens en erekleure
Verhindering van opvoeders  Versuim – detensie 2 ure
se reg om hulle werk te
 2e oortreding – interne dissiplinêre verhoor
doen en van leerders om
onderrig te kry
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Kat 2
Kat 2
Kat 3
Kat 2
Kat 4
Kat 2

Kat 2

Kat 2
Kat 3

Kat 2
Kat 2

Kat 3

Kat 2
Kat 2
Kat 3

Kat 2
Kat 3

26.2.4

Kategorie 3 – oortredings
By Kategorie 3- oortredings word die erns van die oortreding in ag geneem en
die erns daarvan sal bepaal word deur die
opvoeders/hoof/adjunkhoof/dissiplinêre hoof. Alle omstandighede van die
oortreding sal in ag geneem word om te bepaal of dit ‘n Kategorie 3- of 4oortreding is. `n Kategorie 3-oortreding kan nie met merietes uitgeskakel word
nie, waar die 2de kategorie 3-oortreding outomaties verander na `n kategorie
4-oortreding.
Voorbeelde maar nie beperk tot:
a)
Onaanvaarbare gedrag teenoor ander persone: Voorbeelde maar nie
beperk tot: Minder ernstige oortredings van aanranding; aantasting van
ander se privaatheid (emosioneel en fisies); aggressiewe gedrag;
naamskending
b)

Onwelvoeglike/Immorele/Onsedelike gedrag: Voorbeelde maar nie beperk
tot: Onwelvoeglike taalgebruik (vloek van ander, bv. die personeel,
besoekers, terreinwerkers, mede-leerders ensovoorts; vuilpraatjies;
urineer op skoolterrein; onwelvoeglike korrespondensie (nie
ouderdomsgepaste boodskappe en/of briewe); rassisme; seksisme;
ontbloting van ‘n ander of self.

c)

Oneerlikheid: Voorbeelde maar nie beperk tot: Afskryf in toetse na
toekenning van kategorie 2- versuim; afskryf in eksamen; leuens vertel na
toekenning van kategorie 2- versuim.

d)

Diefstal/Neem en gebruik van ander se eiendom sonder toestemming:
Slegs van toepassing op Graad 00 tot 2.

e)

Afwesig sonder toestemming Voorbeelde maar nie beperk tot:
Doelbewuste afwesigheid (bank) tydens skoolure/aktiwiteite en/of
stokkiesdraai.

f)

Gebrek aan respek vir eiendom: Voorbeelde maar nie beperk tot: Beskadig
skooleiendom; privaat- eiendom; plante;
bus; diere; vandalisme;
kwaadwillige en opsetlike beskadiging van ‘n ander se eiendom.

g)

Optrede wat ander persone en/of self in gevaar stel: Voorbeelde maar nie
beperk tot: Afgooi van voorwerpe vanaf hoër verdiepings; gevaarlike
speletjies; skiet en gooi van voorwerpe met intensie om seer te maak,
binne en buite klasverband.

h)

Diefstal: (slegs van toepassing op Grondslagfaseleerders).

i)

Boeliegedrag: Voorbeelde maar nie beperk tot: aanhoudende
onverdraagsaamheid en minagting toon teenoor leerders wat as anders of
vreemd beskou word, insluitende geslag, ras kultuur en geloof, selfs na
toekenning van Kategorie 2-versuim; deurlopend ander kinders spot of tart
na toekenning van Kategorie 2-versuim; deurlopende aggressiewe en
wrede speletjies, fisies en emosioneel speel na toekenning van `n
Kategorie 2-versuim; aanhoudend diere seermaak na toekenning van `n
Kategorie 2-versuim; teistering, insluitende emosioneel, fisies en kuber.
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Boelie is `n wêreldwye probleem en Suid-Afrika is beslis geen uitsondering
nie. Volgens `n Unesco-verslag word bykans 250 miljoen kinders en
jongmense jaarliks op `n globale skaal afgeknou. Navorsing toon dat
boelies daarop uit is om sekere kinders te treiter en af te knou weens
verskeie redes, soos verskille in etniese en kultuurgroepe, liggaamlike
voorkoms, of seksuele of geslagsoriëntasie. Vanweë die ernstige aard moet
Laerskool Muldersdrif se Boelie- en Kuberboeliebeleid saamgelees word.
Kategorieë van wangedrag/oortredings en sanksies – benewens bogenoemde,
kan die skool die volgende sanksies toepas op oortredings en negatiewe
inskrywings en debietpunte teen ’n leerder se gedragsrekord maak:
Oortreding: Kategorie 3
4de Kategorie 2-oortreding

Sanksie
 Versuim
 Stel ouers in kennis
 Detensie – 3 ure
 Interne dissiplinêre verhoor – sanksies
volgens komitee
Besit van wapens/gevaarlike
 Neem wapen/gevaarlike voorwerp af voorwerpe wat tot besering van
leerder kry dit nie terug nie.
andere kan lei.
 Stel ouers in kennis
 Interne dissiplinêre verhoor – sanksies
volgens komitee
Argument met ’n
 Verbeur voorreg om aan sportsoort deel te
skeidsregter/bakleiery tydens ‘n
neem/by te woon vir ‘n tydperk soos deur
sportaktiwiteit
die hoof bepaal
Steek van ander leerder met ’n
 Neem voorwerp af - leerder kry dit nie terug
passer, kopspelde en ander skerp
nie.
voorwerpe
 Stel ouers in kennis
 Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
volgens komitee
Minagting van sanksie/versuim om  1e oortreding: waarskuwing en
sanksie na te kom
verswarende sanksie
 2e oortreding: Interne dissiplinêre verhoor–
sanksies volgens komitee
Betree skoolterrein onder invloed
 Pas skoolbeleid rakende dwelmmiddels toe
van alkohol of dwelmmiddels/ander  Toetsing
 Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
middels/inhalasie
volgens komitee
 Tydelike skorsing – 7 dae
 Intervensie/Rehabilitasieprogram
Besit, vertoon, duplisering van
 Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
pornografiese materiaal van enige
volgens komitee
aard
 Tydelike skorsing – 7 dae
 Intervensieprogram.
Rassisme/Aantasting van ’n ander se  Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
menswaardigheid/Xenofobie
volgens komitee
 Intervensieprogram
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Versuime
Kat 3

Kat 3

Kat 3

Kat 3

Kat 3

Kat 3

Kat 3

Kat 3
Kat 4

Oortreding: Kategorie 3

Sanksie
 Indien ernstig word ‘n Kategorie 4oortreding met gepaardgaande eksterne
dissiplinêre verhoor
Aanranding van enige aard
 Summiere skorsing – 7 dae
insluitend met doel om ernstig te
 Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
beseer
volgens komitee
Gedrag wat skool se naam in dispuut  Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
en in oneer bring
volgens komitee
Minder ernstig
Ernstig
Openbare onsedelikheid/immorele  Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
gedrag
volgens komitee
 Tydelike skorsing – 7 dae
 Intervensieprogram
Woon nie intervensieprogram/
 Oueronderhoud.
gedragsontwikkelingsprogram by
 Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
soos opgedra deur die skool nie.
volgens komitee
Dobbelaktiwiteite en handel dryf
 Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
met ander leerders
volgens komitee
 Geld word verbeurd verklaar aan die skool
 Herhaaldelik, Kategorie 4- eksterne
dissiplinêre verhoor
Onbetaamlike/Immorele/Onsedelike  Interne dissiplinêre verhoor– sanksies
gedrag soos ontbloting, urineer op
volgens komitee
die terrein, aftrek van ’n ander se
 Intervensie porgram
kledingstukke

26.3

Kategorie 4 – oortredings

26.3.1

‘n Kategorie 4-oortreding is van ‘n baie ernstiger aard as die Kategorie 3oortreding. By ‘n Kategorie 4-oortreding word die erns van die oortreding in ag
geneem en die erns daarvan sal deur die opvoeders bepaal word of dit ‘n
Kategorie 3- of 4- oortreding is. Gedrag van so ‘n aard dat dit tot skorsing kan
lei. `n Kategorie 4-oortreding kan nie met merietes uitgeskakel word nie.

26.3.2

Voorbeelde maar nie beperkte tot:

Versuime

Kat 3
Kat 3

Kat 3

Kat 3
Kat 3
Kat 4

Kat 3

a)

Onaanvaarbare gedrag van ‘n meer ernstige aard: Voorbeelde maar nie
beperk tot: Ernstige oortredings van aanranding; aantasting van ander se
privaatheid (fisies en emosioneel) na toekenning van Kategorie 3- versuim
en `n interne dissiplinêre verhoor; aggressiewe gedrag na toekenning van
Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor; enige vorm van
betasting en seksuele wangedrag.

b)

Onwelvoeglike/Immorele/Onsedelike gedrag: Voorbeelde maar nie beperk
tot: Besit en/of gebruik of verspreiding van pornografie/erotiese materiaal,
sekskletse, enige dwelms, medikasie, sintetiese dwelms, alkoholiese drank,
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tabakprodukte, elektroniese sigarette (vapers) (besit van
sigarette/aanstekers- elektroniese toestelle en hervullingsprodukte);
onwelvoeglike taalgebruik (vloek van ander bv. die personeel, besoekers,
terreinwerkers, mede-leerders ens.) na toekenning van Kategorie 3versuim en `n interne dissiplinêre verhoor; vuilpraatjies na toekenning van
Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor; urineer op
skoolterrein na toekenning van Kategorie 3- versuim en `n interne
dissiplinêre verhoor, onwelvoeglike korrespondensie na toekenning van
Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor; rassisme na
toekenning van Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor;
onsedelike optrede en satanisme
c)

Oneerlikheid: Voorbeelde maar nie beperk tot: Afskryf in toetse na
toekenning van Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor;
afskryf in eksamen; leuens vertel na toekenning van Kategorie 3-versuim
en `n interne dissiplinêre verhoor. Vals identifisering.

d)

Diefstal/Neem en gebruik van ander se eiendom sonder toestemming:
Slegs van toepassing op Graad 3 tot 7.

e)

Gebrek aan respek vir eiendom: Voorbeelde maar nie beperk tot: Beskadig
skooleiendom na toekenning van Kategorie 3-versuim en `n interne
dissiplinêre verhoor; beskadig privaateiendom; plante/bus/diere na
toekenning Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor;
vandalisme na toekenning van Kategorie 3 versuim en `n interne
dissiplinêre verhoor.

f)

Optrede/Aksies wat ander persone en / of self in gevaar stel: Voorbeelde
maar nie beperk tot: Afgooi van voorwerpe vanaf hoër verdiepings na
toekenning van Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor;
rondgooi van voorwerpe binne en buite klasverband; gevaarlike speletjies;
skiet en gooi met voorwerpe na toekenning van Kategorie 3- versuim en `n
interne dissiplinêre verhoor; besit, dreig en/of gebruik van gevaarlike
voorwerpe bv. messe, knuckle dusters, skerp voorwerpe, stomp
voorwerpe, klippe ens.,

g)

Verlaat skoolterrein sonder toestemming: Voorbeelde maar nie beperk tot:
Klim oor heining, stokkiesdraai; versuim om klasse by te woon; “bank” van
klasse na toekenning van Kategorie 3- versuim en interne dissiplinêre
verhoor.

h)

Boeliegedrag: Voorbeelde maar nie beperk tot: aanhoudende
onverdraagsaamheid en minagting toon teenoor leerders wat as anders of
vreemd beskou word, insluitende geslag, ras kultuur en geloof, selfs na
toekenning van Kategorie 3- versuim en `n interne dissiplinêre verhoor.
Deurlopend ander kinders spot of tart na toekenning van Kategorie 3versuim en `n dissiplinêre verhoor; Deurlopende aggressiewe en wrede
speletjies, fisies en emosioneel, speel na toekenning van `n Kategorie 3versuim en `ŉ dissiplinêre verhoor; aanhoudend diere seermaak na
toekenning van `n Kategorie 3-versuim en `n interne dissiplinêre verhoor;
teistering, insluitende emosioneel, fisies en kuber, na toekenning van ŉ
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Kategorie 3-versuim en `n interne dissiplinêre verhoor. Enige vorm van
seksuele teistering. Boelie is `n wêreldwye probleem en Suid-Afrika is beslis
geen uitsondering nie. Volgens `n Unesco-verslag word bykans 250 miljoen
kinders en jongmense jaarliks op `n globale skaal afgeknou. Navorsing toon
dat boelies daarop uit is om sekere kinders te treiter en af te knou weens
verskeie redes, soos verskille in etniese en kultuurgroepe, liggaamlike
voorkoms, of seksuele of geslagsoriëntasie. Vanweë die ernstige aard moet
Laerskool Muldersdrif se Boelie- en Kuberboeliebeleid saamgelees word.
i)
26.3.3

Verkragting, molestasie en moord: Onmiddellike aanmelding aan SAPS en
skorsing in afwagting van ‘n eksterne dissiplinêre verhoor.

Kategorieë van wangedrag/oortredings en sanksies – benewens bogenoemde,
kan die skool die volgende sanksies toepas op oortredings en negatiewe
inskrywings en debietpunte teen ’n leerder se gedragsrekord maak:

Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Oortredings)
2de Kategorie 3-oortreding

Sanksie

 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Besit van wapens/gevaarlike voorwerpe wat  Neem wapen af - leerder kry dit
tot ernstige besering en/of selfs dood van
nie terug nie
andere kan lei.
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
 Summiere skorsing tot verhoor
Boeliegedrag/Intimidasie/Teistering van `n  1e oortreding: Interne dissiplinêre
ernstige aard
verhoor
 2e oortreding: Eksterne
dissiplinêre verhoor
 Verwys skool se Selfoonbeleid

Versuime
Kat 4
Kat 4

Kat 3
Kat 4

Onwettige toegang verkry tot skoolgebou of  Eksterne dissiplinêre verhoor –
Kat 4
ander skoolstruktuur (Inbraak)
sanksies volgens komittee
 Onderrig in isolasie
 Skorsing tot verhoor
 Intervensieprogram
In besit van ’n ander se eiendom sonder sy  Eksterne dissiplinêre verhoor –
Kat 4
of haar medewete of toestemming of enige
sanksies volgens komittee
poging om ’n ander se besittings)/eiendom  Onderrig in isolasie
 Skorsing tot verhoor
sonder sy/haar medewete en/of
toestemming te verwyder en/of te neem,
 Intervensieprogram
dit van die hand probeer sit en/of verkoop
of aan ’n ander gee sonder die eienaar se
medewete en/of toestemming.
Rook sigarette / e-sigarette / hubbly, ens.
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
Kat 4
Rook in straat / skoolaktiwiteite / ander
sanksies volgens komittee
skole
 Konfiskering van tabakprodukte en
Rook in skooluniform, die openbaar of waar
verwante produkte en parafernalia
leerder as ‘n leerder van die skool
(word vernietig)
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Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Oortredings)
geïdentifiseer word.
Toeskouer by rook.
Gebruik van vapers/elektroniese
sigarette/voorwerpe
Bende-aktiwiteite/Soortgelyke gedrag as
bende- gedrag

Sanksie

Versuime

 Intervensieprogram

 Onmiddellike skorsing
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Speel van obsene, beledigende of
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
vernederende speletjies soos (“spin die
sanksies volgens komittee
bottel” en ander soortgelyke speletjies)
 Indien herhaaldelik onmiddellike
skorsing in afwagting van verhoor
minimum sanksie is detensie of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Besit van, gebruik van of onder invloed
 Toetsing
wees van alkohol of enige bedwelmende
 Ouers moet leerder in hierdie
middels/ander onwettige
gevalle kom haal totdat leerder
middels/medisyne/sintetiese dwelmmiddels
nugter is.
Negatiewe uitslag van ’n dwelmmiddeltoets  Ouer moet omvattende bloedtoets
Weiering om ’n dwelmmiddeltoets te
laat doen en resultate binne 24
ondergaan
uur aan die skool verskaf
 Dwelmbeleid word toegepas
 Skorsing in afwagting van verhoor
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Sekskletse stuur, aanvra, ontvang, aanstuur,  Eksterne dissiplinêre verhoor –
in besit wees daarvan, besigtig op enige
sanksies volgens komittee
sosiale platform, webwerf of deur middel
 Onmiddellike skorsing in afwagting
van enige elektroniese toestel en
van verhoor, minimum sanksie is
skootrekenaar en ander rekenaar
detensie of onderrig in isolasie of
maksimum aanbeveling vir
uitsetting
Besit/verspreiding/vervaardiging van
pornografie/ander immorele/obsene
 Intervensieprogram
materiaal deur middel van enige
elektroniese toepassing (Apps) en op enige
sosiale platforms/elektroniese
kommunikasie
toestelle/rekenaars/gedrukte materiaal
enige
video’s/CD's/notas/prente/illustrasie/foto’s
simbole/e-pos/whatsApp/SMS/MMS/klankopname/afbeelding van enige liggaamlike
deel/tatoeëermerk/gebaar/liggaamlike
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Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Sanksie
Oortredings)
beweging/teksboodskap/voorwerp/tekenpr
ente/
strokiesprente en/of ander leerders toegang
daartoe gee of hulle wys hoe om toegang
daartoe te verkry
Diefstal, inbraak, betreding van skoolterrein  Eksterne dissiplinêre verhoor –
sonder (wettige) toestemming
sanksies volgens komittee
 Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie of onderrig in isolasie of
maksimum aanbeveling vir
uitsetting
Kwaadwillige saakbeskadiging van die skool,  Herstel van skade
opvoeders en leerders se
 Afhangende van skade,
eiendom/vandalisme
onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
 Minimum sanksie is detensie en
gemeenskapsdiens of onderrig in
isolasie of maksimum aanbeveling
vir uitsetting
Seksuele oortredings/
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
Immorele/afkeurenswaardige/onvanpaste
sanksies volgens komittee
gedrag (ongevraagde en ongeoorloofde
 Onmiddellike skorsing in afwagting
betasting, aanraking, toenadering,
van verhoor, minimum sanksie is
voorstelle, teistering, vryery, seks,
detensie of onderrig in isolasie of
innuendo’s, gebare, bewegings met enige
maksimum aanbeveling vir
liggaamsdeel of enige beskrywende
uitsetting
kommentaar/voorstel/enige poging om
 Afhangende van oortreding,
ongevraagde aanraking te pleeg of
intervensie- program
voorstelle te maak) ongeoorloofde
toenadering, aftrek van kledingstukke, oplig
van kledingstukke in die openbaar deur
leerders self of deur ander leerders,
ongevraagd, met opset en/of moedswillig of
ander aanhits om dit te doen. Enige
selfoonopnames/foto’s/klank/skakels
Weiering van ’n leerder om
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
homself/haarself te identifiseer of ’n vals
sanksies volgens komittee
naam en ander inligting verskaf
 Onderrig in isolasie
 Skorsing tot en met verhoor
 Intervensieprogram
Enige oortreding strafbaar onder

 Eksterne dissiplinêre verhoor –
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Versuime

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Oortredings)
gemenereg/kriminele reg

Sanksie





Kuberboelie/teistering op sosiale
elektroniese platforms





Boelie, teistering en/of intimidasie van
enige aard insluitend seksueel, emosioneel,
aantasting van menswaardigheid – ernsitge
insidente



Godslastering/satanisme/”toordery”/
dreigemente van “toordery”



Baklei (fisiese geweld en aanranding en
doelbewuste beserings veroorsaak)







sanksies volgens komittee
Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie en gemeenskapsdiens of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie en gemeenskapsdiens of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Verwys na boelie- en kuberboelie
beleid
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie en gemeenskapsdiens of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Intervensieprogram
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie en gemeenskapsdiens of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program

Gedrag wat ’n gevaar/bedreiging vir ander
se veiligheid en welsyn inhou (by die skool,
tydens enige skoolaktiwiteit/
Skoolfondsinsamelingsaktiwiteit of enige
ander aktiwiteit wat verband hou met die

skool of waar enige ander leerder van die
skool betrokke is of waar die oortreder as ’n
leerder van die skool geïdentifiseer kan
word op enige wyse en/of deur enige ander
persoon)
Herhaaldelike oortredings van Kategorie 1-  Eksterne dissiplinêre verhoor –
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Versuime

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Oortredings)
tot 3- oortredings ten spyte van ander
sanksies en Skedule 1- oortredings soos
omskryf in die Gauteng Provinsiale
Regulasies asook Omsendbrief 74/2007 van
die GDO

Vloek van opvoeders en ander persone/kru
taal en opstandigheid/
halstarrigheid/opstandigheid/opsetlike
gedrag om dit te pleeg

Sanksie









Diskriminasie, haatspraak, rassisme




Herhalende weiering om wettige opdragte
te gehoorsaam na te kom





Oneerlikheid (willens, opsetlike of
voorgenome).
Kullery in eksamens en/of toetse,
verandering van uitslae, rapporte
In besit wees van of verspreiding van
eksamenmateriaal, kripnotas ens.




sanksies volgens komittee
Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie en gemeenskapsdiens of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Indien herhaaldelik onmiddellike
skorsing in afwagting van verhoor,
minimum sanksie is detensie en
gemeenskapsdiens of onderrig in
isolasie of maksimum aanbeveling
vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Indien herhaaldelik onmiddellike
skorsing in afwagting van verhoor
minimum sanksie is detensie en
gemeenskapsdiens of onderrig in
isolasie of maksimum aanbeveling
vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Indien herhaaldelik onmiddellike
skorsing in afwagting van verhoor
minimum sanksie is detensie en
gemeenskapsdiens of onderrig in
isolasie of maksimum aanbeveling
vir uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
‘n nulpunt, detensie en/of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting

Bladsy 81 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

Versuime

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Oortredings)

Weiering om aan ’n ondersoek onderwerp
te word deur die hoof/’n persoon wat deur
die hoof skriftelik daartoe gemagtig is.
Oortreding van die skool se veiligheidsMaatreëls
Vandalisme/Brandstigting/Kwaadwillige
beskadiging van eiendom

Gebruik van onnodige krag tydens sport of
ander speletjies of gedurende
sportaktiwiteite/ vuil/ongeoorloofde spel
Opsetlike dade, sabotasie of opsetlike
beskadiging van eiendom of gedrag wat
skoolaktiwiteite ontwrig, veral waar
leerders van ander skole betrokke raak of
geprovokeer word en die skool se goeie
naam in disrespek en oneer bring.
Onwettige besetting sonder toestemming
van enige skooleiendom (insluitende enige
skoolvervoermiddel) wat die effek het dat
enige leerder/opvoeder/ouer/enige lid van
die SAPD/enige ander persoon betrokke by
die skool nie die fasiliteit mag betree of
daarvan gebruik kan of mag maak nie. Die
voorkoming van ander om byeenkomste van
die skool by te woon wat dit moet doen of
mag doen

Sanksie
 Afhangende van oortreding,
intervensie- program
 “SAIC”-verhoor
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
 Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor
 Minimum sanksie is detensie of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir uitsetting
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
 Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie of onderrig in isolasie of
maksimum aanbeveling vir
uitsetting
 Intervensieprogram
 Verwys na Sport dissiplinêre
komitee vir ondersoek,
aanbeveling vir ‘n sanksie na die
hoof
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
 Skorsing in afwagting van verhoor,
minimum sanksie is detensie of
onderrig in isolasie of maksimum
aanbeveling vir
uitsetting/opgeskorte uitsetting
Afhangende van oortreding,
intervensie- program

Die blokkering of toemaak van enige
toegangspunt/uitgangspunt/toegang tot
enige skoollokaal of plek van samekoms met
die intensie of effek om anders se reg om
toegang/uitgang te verhoed.
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Versuime

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Kat 4

Oortreding: Kategorie 4 (Geen Toleransie
Oortredings)

Sanksie

Versuime

Sameswering met ander en/of die
aanmoediging van ander leerders om die
skool sonder wettige toestemming te
verlaat (bv. massabank) of enige
skoolaktiwiteit/opvoeding te ontwrig op
enige wyse en/of enige ander leerder/groep
leerders aan te rand en/of hulle
waardigheid op enige wyse aan te tas
Die ondersteuning van enige werknemer
van die skool waarby enige
arbeidsaangeleentheid betrokke is op enige
wyse om enige skoolaktiwiteit/opvoeding te
ontwrig en die plaasvind daarvan op enige
wyse te verhoed
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
sanksies volgens komittee
 Onmiddellike skorsing in afwagting
van verhoor, minimum sanksie is
detensie of onderrig in isolasie of
maksimum aanbeveling vir
Opsetlike ontwrigting van enige
uitsetting
skoolaktiwiteit
 Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Enige ander wangedrag wat so ernstig
 Eksterne dissiplinêre verhoor –
beskou word en wat tot uitsetting kan lei as
sanksies volgens komittee
’n eerste oortreding wat meer as net
 Onmiddellike skorsing in afwagting
berading, mondelinge/skriftelike
van verhoor, minimum sanksie is
waarskuwing behels
detensie of onderrig in isolasie of
maksimum aanbeveling vir
uitsetting
 Afhangende van oortreding,
intervensie- program
Dade en/of gedrag wat daartoe kan lei of
die (opsetlike) intensie het om ’n
gewelddadige/oproerende/dreigende
skoolomgewing /toestand kan lei of gelei
het.
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Kat 4

27.

MOONTLIKE DISSIPLINÊRE SANKSIES TEN OPSIGTE VAN
OORTREDINGS (hou verband met 26.2)

27.1

Kategorie 1

27.1.1

Die volgende sanksies geld vir `n Kategorie 1- versuim: ŉ Mondelinge
waarskuwing en aantekening in die Mulliegids en byderhandboek asook enige
van die bogenoemde in 26.2

27.2

Kategorie 2

27.2.1

Die volgende sanksies geld vir `n Kategorie 2- versuim:
a) Enige van die strafmaatreëls in Kategorie 1 hierbo, waartoe die volgende
bygevoeg kan word:
b) Skoolwerk onder toesig, wat tot die leerder se vordering by die skool sal
bydra én die skoolomgewing sal verbeter, met dien verstande dat die ouers
betyds ingelig en die veiligheid van die kind verseker word. Verwys na
bylaag C vir die volledige uiteensetting m.b.t die reëlings vir detensie.
c) Uitsluiting van deelname aan sosiale geleenthede van die skool en
opskorting van deelname aan skoolaktiwiteite soos sport en kultuur.
d) Ooreengekome, bekostigbare vergoeding.
e) Die herstel of vervanging van beskadigde/gesteelde eiendom.
f) Gemeenskapsdiens.
g) Mondeling en/of Skriftelike waarskuwing word op die leerder se profiel
geplaas en geldig vir ‘n minimumtydperk van ses (6) maande.
h) Intervensie soos volgens die Boelie- en Kuberbeleid se ondersoekstappe.
i) Verwysing vir verpligte toepaslike berading met skriftelike terugvoering.
j) Deursoeking en toetsing van ‘n leerder indien daar die nodige vermoede
bestaan,
k) asook enige van die bogenoemde in 26.2

27.3

Kategorie 3

27.3.1

Die volgende sanksies geld vir `n Kategorie 3- versuim:
a) Enige van die strafmaatreëls in Kategorie 2 hierbo, waartoe die volgende
bygevoeg kan word:
b) In geval van die oortreding van die gedragskode deur lede van die Gr. 7rade en ander skoolleiers: Saam met of as alternatief vir bogenoemde,
skorsing van pligte vir ŉ tydperk van tot agt (8) weke, of afdanking en
permanente verwydering uit die Gr. 7- rade of ŉ ander leiersamp in die
skool, verwydering van balkie; opskorting van deelname aan die jaarlikse
Gr. 7- seetoer want sulke skoolaktiwiteite is ‘n voorreg en nie ‘n reg nie.
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c)

Enige Gr. 6- leerder met ‘n Kategorie 3- versuim, sal geen stemreg tydens
die leiersverkiesing hê en/of mag nie verkies word tot die skool se
leerlingraad nie.

d) Verslag van interne dissiplinêre verhoor word op leerder se profiel geplaas
vir `n minimum van ses (6) maande tot en met vervaldatum van sanksie.
e) Na afloop van ŉ verhoor waarin enige leerder skuldig bevind is aan die
oortreding van die bepalings van die gedragskode, kan die interne
dissiplinêre komitee sodanige leerder enige van bovermelde sanksies oplê.
f)

Bogenoemde sanksies is ‘n riglyn en kan slegs na gelang van
omstandighede deur die dissiplinêre komitee met inagneming van alle
omstandighede gebaseer op die waarskynlikheidsbeginsel, bepaal word,

g)

asook enige van die bogenoemde in 26.2

27.4

Kategorie 4

27.4.1

Die volgende sanksies geld vir `n Kategorie 4- versuim:
a) Enige van die sanksies in Kategorie 3 hierbo, waartoe die volgende
bygevoeg kan word:
b) Voorkomende skorsing, die Beheerliggaam se dissiplinêre komitee kan, op
redelike gronde en as ŉ voorsorgmaatreël, ŉ leerder wat vermoedelik
ernstige wangedrag in Kategorie 4 gepleeg het vir tot sewe (7) skooldae van
skoolbywoning skors.
c) In geval van die oortreding van die gedragskode deur lede van die Gr. 7rade en ander skoolleiers: afdanking en permanente verwydering uit die Gr.
7- rade of ŉ ander leiersamp in die skool; opskorting van deelname aan die
jaarlikse Gr. 7- seetoer want dit is ‘n voorreg en nie ‘n reg nie.
d) Verslag van dissiplinêre verhoor word op leerder se profiellêer geplaas,
word nie verwyder/verval nie.
e) Na afloop van ŉ verhoor waarin enige leerder skuldig bevind is aan die
oortreding van die bepalings van die gedragskode, kan die Beheerliggaam
se dissiplinêre komitee sodanige leerder enige van bovermelde sanksies
oplê, of die leerder skors, of aanbeveel by die Beheerliggaam dat daar by
die Gauteng se Departement van Onderwys aanbeveel word dat die
leerder uit die skool gesit word,
f) asook enige van die bogenoemde in 26.2.

28.

PROSEDURES TEN OPSIGTE VAN OORTREDINGS

28.1

Slegs Kategorie 1- en 2- oortredings kan deur merietes uitgekanselleer word.
Drie (3) merietes kanselleer een kategorie 1 versuim uit en tien (10) merietes
kanselleer een kategorie 2 versuim uit. Dit word slegs deur die voogopvoeder
gedoen, mits dit deur die ouer afgeteken is. Indien ‘n Kategorie 1 versuim van
dieselfde oortreding vyf (5) keer herhaal word, word dit daarna as ‘n Kategorie 2oortreding beskou. Dieselfde geld vir ‘n Kategorie 2 versuim van dieselfde
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oortreding wat na twee (2) herhalings as ‘n Kategorie 3- oortreding aangedui sal
word. Na die herhaling van ‘n Kategorie 3- oortreding, sal dit as ‘n Kategorie 4oortreding beskou word. Alle merietes en versuime word in die leerder se
tuiswerkboek aangedui. Versuime en merietes word ook in klasverband
aangeteken. Slegs onderrigpersoneel mag versuime toeken, assistente mag slegs
in oorleg van `n onderrigpersoneellid versuime toeken.
28.2

Kategorie 1

28.2.1

Deur dienspersoneel, -voog en/of klaspersoneel toegeken.

28.2.2

Volg kontrolelys vir die hantering van oortredings.

28.2.3

1 – 4 versuime: Aantekening in die Mulliegids en byderhandboek deur
personeellid wat insident hanteer het. Na vyf (5) versuime ontvang ouers ‘n
brief met ‘n skeurstrokie vir kennisname, nl. dat oortredings wat mag volg as
Kategorie 2 geklassifiseer sal word.

28.3

Kategorie 2

28.3.1

Deur dienspersoneel, -voog en/of klaspersoneel toegeken in oorleg met ‘n
Skoolbestuurspanlid (SBS).

28.3.2

Volg kontrolelys vir die hantering van oortredings.

28.3.3

Ouers moet gekontak word deur betrokke personeellid vir kennisname van
toekenning van versuim via e-pos, SMS of telefonies.

28.3.4

Aantekening moet gemaak word in die betrokke leerder/s se Mulliegids en
byderhandboek deur personeellid wat insident hanteer het.

28.4

Kategorie 3

28.4.1

`n Interne dissiplinêre verhoor is `n administratiewe proses en nie `n regsproses
nie.

28.4.2

Deur dienspersoneel, -voog en/of klaspersoneel toegeken in oorleg met ‘n
Departementshoof.

28.4.3

Volg kontrolelys vir die hantering van oortredings en rapporteer aan
Departementshoof.

28.4.4

Brief asook kontak aan ouers vir interne dissiplinêre verhoor wat deur die SBSTkoördineerder hanteer word.

28.4.5

Interne dissiplinêre komitee besluit op moontlike sanksies of alternatiewelik
verwys na Beheerliggaam dissiplinêre komitee.

28.4.6

Interne dissiplinêre verhoor.

28.4.7

Versuim word eers toegeken na afloop van die verhoor, indien skuldig bevind
aan die oortreding.

28.4.8

Uitspraak van dissiplinêre verhoor word op leerder se profiel geplaas met `n ses
(6) maande vervaldatum.

Bladsy 86 van 113

eversign Document Hash: a6a066b2d6d44eaca8563291982d06b3

28.4.9

Aantekening moet gemaak word in die betrokke leerder/s se Mulliegids en
byderhandboek deur personeellid wat insident hanteer het.

28.5

Kategorie 4

28.5.1

`n Eksterne dissiplinêre verhoor is `n administratiewe proses en nie `n regsproses
nie.

28.5.2

Dienspersoneel, -voog en/of klaspersoneel ondersoek en volg kontrolelys vir die
hantering van oortredings en rapporteer aan departementshoof en/of
adjunkhoof.

28.5.3

Ondersoek deur skoolhoof of aangewysde verteenwoordiger en SBSTkoördineerder.

28.5.4

Verwys bewyse na aangewysde dissiplinêre komitee.

28.5.5

Brief asook kontak aan ouers rakende eksterne dissiplinêre verhoor deur die
SBST- koördineerder.

28.5.6

Eksterne dissiplinêre verhoor wat behartig word deur die voorsittende beampte
van die aangewysde dissiplinêre komitee.

28.5.7

Beheerliggaam se dissiplinêre komitee verhoor saak ingevolge neergelegde
prosedures en besluit op moontlike sanksies, insluitend skorsing wat skriftelik
aan die aangeklaagde leerder tensy ouer/voog deurgegee moet word.

28.5.8

Uitspraak van dissiplinêre verhoor word permanent op leerder se profiellêer
geplaas.

29.

DIE ONDERSOEK, TOEKENNING EN HANTERING VAN OORTREDINGS
EN VERSUIME

29.1

Algemene oortredings, insluitende Kategorie 1 en 2 word hanteer deur
dienspersoneel, -voog en/of klaspersoneel. Indien nie opgelos kan word nie,
word dit verwys na die graadhoof. Indien graadhoof nie kan oplos nie, word dit
verwys na die departementshoof. Indien departementshoof nie kan oplos nie
word dit verwys na die adjunkhoof/dissiplinêre hoof.

29.2

Kategorie 3- oortredings word verwys na departementshoof vir hantering. SBSTkoördineerder behartig die administrasie en notule van die verhoor.

29.3

Kategorie 4-oortredings word verwys na skoolhoof of aangewysde
verteenwoordiger en SBST- koördineerder.

29.4

Kontrolelys vir die hantering van oortredings moet met alle insidente deur
betrokke personeel gevolg word. (Bylaag E)

30.

DISSIPLINÊRE VERHOORPROSEDURE

30.1

`n Dissiplinêre verhoor is `ŉ administratiewe proses en nie `ŉ regsproses nie.
Daar word onderskei tussen ŉ interne (Kategorie 3-oortredings) en ŉ eksterne
(Kategorie 4-oortredings) dissiplinêre verhoor. Die interne verhoorkomitee word
saamgestel deur die skoolhoof of aangewysde verteenwoordiger en die eksterne
verhoorkomitee deur die Beheerliggaam. Die proses stem ooreen en word op
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dieselfde beginsels bestuur. Alle beslissings word gebaseer op die
waarskynlikheidsteorie en nie bo alle twyfel soos in ‘n hofsaak nie. Die proses
moet ook remediërend van aard wees en nie strafgerig wees nie.
30.1.1

Voorlopige ondersoek
a)

30.1.2

Wanneer ŉ leerder na bewering of vermoedelik ŉ ernstige oortreding
(Kategorie 3 of 4) begaan het, kan die skoolhoof ŉ ondersoekbeampte
aanstel om die saak te ondersoek en bewyse in te samel van enige aard,
maar daar word vereis dat alle personeel die kontrolelys vir die hantering
van oortredings sal volg ter ondersoek van die geval. Laasgenoemde sal die
inligting aan die skoolhoof voorlê, sodat die skoolhoof kan besluit of ŉ
interne of eksterne dissiplinêre verhoor nodig is. Gedurende hierdie proses
moet die ondersoekbeampte die volgende persone raadpleeg: enige
getuies, enige moontlike GKT- bewyse, die klaer (dienspersoneel, -voog
en/of klaspersoneel), die departementshoof, adjunkhoof en die SBSTkoördineerder en alles op skrif stel.

Verhoor
a)

Die SBST-koördineerder hanteer alle administrasie rakende verhore en stel
ŉ klagstaat op van die beweerde oortredings, en die ouers en
aangeklaagde leerder ontvang skriftelik kennis van die beweerde klag en
die plek, datum en tyd van die verhoor. Hierdie reëlings word in oorleg met
die dissiplinêre komitee getref.

b)

Die kennisgewing moet genoegsame inligting bevat oor die datum, plek en
aard van die beweerde oortreding.

c)

Minstens vyf (5) skooldae moet tussen die oorhandiging van die
kennisgewing en die verhoor verloop.

d)

Die Beheerliggaam stel die eksterne dissiplinêre komitee aan. Die
voorsitter van die komitee moet ŉ lid van die Beheerliggaam wees of ‘n
persoon wat kwalifiseer om ‘n lid van die komitee te wees of ‘n
gekoöpteerde gemeenskapslid van die Beheerliggaam. Die dissiplinêre
komitee sal die bevoegdheid hê om die dissiplinêre verhoor namens die
Beheerliggaam te behartig en af te handel, so volledig asof dit deur die
Beheerliggaam self gedoen is, en sal geregtig wees om alles te doen wat
die Beheerliggaam kragtens toepaslike wetgewing mag doen, wat insluit
die oplegging en afdwinging van enige sanksies en die aanbeveling van
uitsetting by die Gauteng Departement van Onderwys insluit.

e)

Hierdie oordrag van bevoegdheid belet egter nie die Beheerliggaam om
sodanige bevoegdhede self uit te oefen of ŉ ander sanksie op te lê nie.

f)

Die aangeklaagde leerder moet deur sy/haar ouer of ŉ persoon wat deur
die ouer aangewys word, bygestaan word. In geval van Kategorie 4oortredings het die leerder die reg om aansoek te doen om deur ŉ
regsverteenwoordiger of ander persoon wat deur die ouer van die leerder
aangewys word, verteenwoordig te word. Sodanige aansoek moet
minstens vier (4) skooldae voor die aanvang van die verhoor aan die
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voorsitter van die dissiplinêre komitee gerig word. Geen ander persone
behalwe bogenoemde mag die verhoor namens die aangeklaagde leerder
bywoon nie.
g)

Indien ŉ aangeklaagde leerder regsverteenwoordiging het, kan die leerder
die dissiplinêre prosedure verkort deur ŉ pleit-en-vonnis-ooreenkoms met
die voorsittende beampte te sluit.

h)

Benewens minderjarige leerders se reg om deur middel van tussengangers
te getuig, soos dit in Artikel 8(7)–(9) van die Skolewet uiteengesit word, sal
minderjarige leerders (hetsy as aangeklaagdes óf as getuies) ook geregtig
wees om gedurende dissiplinêre verrigtinge deur hul ouers of ŉ opvoeder
van hul keuse bygestaan te word in locus parentis. ŉ Persoon wat ŉ leerder
bystaan, sal egter nie geregtig wees om enige vrae namens die leerder te
beantwoord of die dissiplinêre komitee toe te spreek nie. Die persoon wat
‘n aangeklaagde leerder of leerder wat getuig bystaan, is daar in locus
parentis en ook om die leerder se belange in gevolge Artikel 28(2) van die
Grondwet te beskerm wat ook die plig is van die lede van die komitee.

i)

Leerders (hetsy aangeklaagdes of getuies) wat by dissiplinêre verrigtinge
betrokke is, sal ook geregtig wees op ondersteuning, advies en berading
deur opvoeders wat vir daardie doel deur die skoolhoof of die
Beheerliggaam aangewys is, met dien verstande dat sodanige opvoeder nie
die leerder by die dissiplinêre verhoor mag bystaan tensy die ouer van die
leerder die opvoeder daartoe magtig nie.

j)

Indien die leerder en/of sy/haar ouers en/of verteenwoordiger ondanks
behoorlike kennisgewing afwesig is, kan die verhoor in hul afwesigheid
voortgaan en oor ‘n gepaste sanksie besluit word maar indien die leerder
teenwoordig is en nie die ouer of verteenwoordiger nie, moet die verhoor
vir ten minste vyf (5) skooldae uitgestel word en die ouer vermaan word
om by te woon. Indien albei afwesig is kan die verhoor in absentia
aangaan.

k)

Die verhoor moet billik en regverdig wees, en sal volgens die voorskrifte
van die toepaslike provinsiale wetgewing en omsendbriewe geskied. Die
aanklaer en die aangeklaagde leerder (of die aangeklaagde leerder se
verteenwoordiger namens die aangeklaagde leerder, indien van
toepassing) moet die geleentheid gegun word om hul saak te stel, kan vrae
aan getuies stel, kan getuies roep, en kan dokumente wat op die saak
betrekking het, ondersoek of voorlê en moet binne vyf (5) dae die
bevinding van die komitee op skrif ontvang.

l)

Die lede van die dissiplinêre komitee sal self ook geregtig wees om getuies
te roep, bykomende getuies of getuienis aan te vra, vrae aan getuies te
stel, stellings te maak of enige aspek verder te ondersoek of te laat
ondersoek wat billikheid en regverdigheid kan bevorder of versoek dat die
saak vir vyf (5) skooldae uitgestel word vir verdere getuienis van die skool
af.
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30.1.3

m)

Nadat die getuienis aangehoor is, neem die komitee ŉ besluit oor die
aangeklaagde leerder se skuld of onskuld. Vir doeleindes hiervan, of vir
doeleindes van ŉ beslissing oor enige geskil wat gedurende die verrigtinge
ontstaan, sal die komitee geregtig wees om vir ŉ redelike tydperk te
verdaag ten einde sy beslissing te oorweeg. Sodanige oorweging sal agter
geslote deure geskied en slegs deur lede van die komitee bygewoon word.

n)

Indien die aangeklaagde leerder skuldig bevind word, sal die aangeklaagde
leerder en die aanklaer nóg ŉ geleentheid ontvang om getuienis aan te
bied en/of vertoë te rig oor versagtende en verswarende omstandighede
wat die komitee in ag moet neem ten einde ŉ gepaste sanksie op te lê. Ten
einde ŉ gepaste sanksie te oorweeg, sal die komitee geregtig wees om
weer vir ŉ redelike tydperk te verdaag. Sodanige oorweging sal ook agter
geslote deure geskied en slegs deur lede van die komitee bygewoon word.

Versagtende en verswarende omstandighede kan egter ook tydens die verhoor
aangehoor word en dan kan daar dan ook eers oor ‘n sanksie besluit word wat
op skrif moet wees.

30.2

Bevinding en Sanksies

30.2.1

In geval van ŉ skuldigbevinding moet die beslissing van die dissiplinêre komitee,
wat die opgelegde sanksie insluit, binne hoogstens vyf (5) skooldae skriftelik aan
die leerder en sy/haar ouers en die aanklaer oorgedra word.

30.2.2

Ondanks enige skuldigbevinding en sanksies wat deur die Beheerliggaam opgelê
word, kan enige belanghebbende enige oortreding van die gedragskode wat op
ŉ strafregtelike oortreding kan neerkom, vir ondersoek na die Suid-Afrikaanse
Polisiediens verwys. Dit beïnvloed egter nie die skool se dissiplinêre proses nie.

30.3

Interne Appèl (Bylaag D)

30.3.1

ŉ Party wat ontevrede is met die uitslag van dissiplinêre verrigtinge voor die
skool se dissiplinêre komitee asook die Beheerliggaam se dissiplinêre komitee sal
die reg hê om binne vyf (5) skooldae nadat hy/sy die skriftelike uitslag ontvang
het, skriftelik by die voorsitter van die Beheerliggaam teen die proses of die
skuldigbevinding of die opgelegde sanksies, of al drie prosesse, op die
voorgeskrewe vorm te appelleer. Sien Aansoek om Appèl vorm E.1.

30.3.2

Die kennisgewing van appèl moet die gronde vir die appèl duidelik uiteensit.

30.3.3

Binne 48 uur ná ontvangs van die kennisgewing van appèl moet die voorsitter
van die Beheerliggaam ŉ appèlkomitee saamstel wat uit ŉ lid van die
Beheerliggaam as voorsitter, en minstens twee ander kundige persone bestaan.
Die lede van die dissiplinêre komitee wat die saak aangehoor het, mag nie in die
appèlkomitee ook dien nie.

30.3.4

Die voorsitter van die Beheerliggaam moet die kennisgewing van appèl aan die
voorsitter van die appèlkomitee en die ander party in die verrigtinge voor die
dissiplinêre komitee oorhandig, en toesien dat die rekord van die dissiplinêre
verrigtinge tot die appèlkomitee se beskikking gestel word.
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30.3.5

Die ander party sal geregtig wees om binne 48 uur ná ontvangs van die
kennisgewing van appèl in reaksie daarop vertoë aan die voorsitter van die
appèlkomitee te rig.

30.3.6

Die appèlkomitee sal by oorweging van die appèl beperk wees tot ŉ oorweging
van die rekord van die verrigtinge voor die dissiplinêre komitee, die
kennisgewing van appèl, en enige skriftelike vertoë wat die ander party voorlê.

30.3.7

Enige party wat verdere getuienis wat nié deel uitmaak van die rekord van die
verrigtinge voor die dissiplinêre komitee nie, vir oorweging aan die appèlkomitee
wil voorlê, moet skriftelik om toestemming by die voorsitter van die
appèlkomitee aansoek doen. Sodanige getuienis moet nuwe feite wat nie
voorheen aangehoor is nie bevat. In geval van die appellant moet sodanige
aansoek in die kennisgewing van appèl vervat wees, en in geval van die ander
party moet dit binne 48 uur ná oorhandiging van die kennisgewing van appèl
geskied.

30.3.8

Die aansoek om nuwe getuienis voor te lê moet ŉ volledige verduideliking bevat
waarom die getuienis nie gedurende die dissiplinêre verrigtinge beskikbaar was
of aangebied is nie, moet die aard van die getuienis uiteensit, en moet die
tersaaklikheid van die getuienis vir die oorweging van die appèl uiteensit.

30.3.9

Die appèlkomitee moet binne sewe skooldae ná ontvangs van die kennisgewing
van appèl sy besluit skriftelik aan die partye bekendmaak.

30.3.10

Enige sanksies wat deur die dissiplinêre komitee opgelê is, word opgeskort
hangende die beslissing van die appèlkomitee.

30.3.11

Met die oorweging van die appèl kan die appèlkomitee:
1.

die beslissing van die dissiplinêre komitee oor die skuldig- of
onskuldigbevinding en/of sanksies ter syde stel of handhaaf;

2.

ŉ alternatiewe sanksie oplê (wat ŉ swaarder straf kan insluit); en

3.

enige ander beslissing gee wat die appèlkomitee in die omstandighede as
billik of regverdig ag.

30.4

Algemene Bepalings

30.4.1

Die Beheerliggaam moet behoorlik van die dissiplinêre verrigtinge rekord hou.
Vir hierdie doel kan die Beheerliggaam ŉ persoon aanwys om die verrigtinge te
notuleer of elektronies op te neem. Sodanige persoon sal nie deel uitmaak van
die komitee nie.

31.

DIE VEILIGHEID VAN ALLE PERSONE OP DIE SKOOLTERREIN (Bylaag
F, G, H en I)

31.2

Moet gelees word in oorleg met die Veiligheidsbeleid en Terreinbeleid. Alle
persone op die skoolterrein se veiligheid moet bewaar word, hetsy dit leerders,
personeel, ouers, terreinwerkers en/of besoekers van die skool is. Die
beskrywing asook die prosedures en rapportering van sulke insidente word in die
bylae beskryf, waar dit ook betrekking het op alle kategorie 4 oortredings.
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32.

DIE GRIEWEPROSEDURE VAN DIE SKOOL

32.1

Die opvoedingsproses in die skool is gebaseer op die gemeenskaplike
samewerking van leerders, ouers, opvoeders en die personeel van die skool. Dit
gebeur van tyd tot tyd dat klagtes, argumente en meningsverskille tussen
leerders en hulle mede-leerders asook tussen leerders en opvoeders of
personeel van die skool mag ontstaan.

32.2

In die belang van die bevordering van ‘n goeie leeromgewing en ŉ positiewe en
vriendelike opvoedingsproses sal griewe volgens die volgende riglyne hanteer
word:

32.2.1

Omdat die skool ’n etos en waardestelsel soos omskryf in die Grondwet van die
land voorstaan, sal die partye wat ŉ grief het dit sover as moontlik openlik en
eerlik aan mekaar stel in die teenwoordigheid van die hoof. Eerder as om op ŉ
enkele siening te konsentreer, moet elke poging aangewend word om beide
partye se standpunt te verstaan en te respekteer. Kommunikasie tussen partye
sal die vinnigste oplossing bied.

32.3

Indien die probleem nie tot die bevrediging van albei partye opgelos kan word
nie, moet die geval onder die aandag van ŉ opvoeder wat vir albei partye
aanvaarbaar is, gebring word. Indien dit ook nie slaag nie moet die skoolhoof as
bemiddelaar optree. Die skoolhoof moet poog om die saak tot bevrediging van
albei partye te skik. Indien dit nie die gewenste uitwerking het nie, moet dit na
die Beheerliggaam vir finale beslissing verwys word. In die proses moet ouers
betrek word, maar ouers moet versoek word om die proses so kalm en
pragmaties as moontlik te benader. Ouers moet ook net betrek word indien die
skoolhoof dit nodig mag ag.

32.4

In die finale verwysing na die Beheerliggaam sal die Beheerliggaam ‘n
bemiddelaar aanwys wat of ‘n opvoeder of ‘n ouerlid van die Beheerliggaam kan
wees om versoening tussen die partye te bewerkstellig. Die bemiddelaar sal al
die partye in ‘n gesprek betrek en ook die reg voorbehou om ander buite
persone te betrek in die proses.

32.5

Die Beheerliggaam kan ook die saak na ‘n Dispuutbeslegtigingskomitee verwys
vir finale arbitrasie en ’n beslissing.

32.6

Dit is belangrik om ten alle tye ‘n atmosfeer van wedersydse respek, vertroue en
‘n ope kommunikasiestyl te bevorder in die belang van leerders se opvoeding.
Die proses van vergewing en genade moet bevorder word by albei partye in ‘n
grieweproses.

32.7

Leerders en ander persone se regte moet ten alle tye eerbiedig en bevorder
word.

32.8

Dissiplinêre optrede is ook nie uitgesluit van die proses indien dit nodig mag blyk
nie.

33.

ADMINISTRATIEWE PROSEDURES EN REȄLINGS

33.1

Bewaring, en bekendstelling van die beleid:
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33.1.1

Een afskrif van die gedragskode moet te alle tye by die kantoor beskikbaar wees
waar dit ter insae aan leerders, opvoeders en ouers beskikbaar gestel kan word

33.1.2

Die oorspronklike kopié wat deur die voorsitter onderteken is moet in die kluis
bewaar word en gewaarmerkte afskrifte in die skoolhoof en die dissiplinê
hoof/adjunkhoof se kantoor.

33.1.3

Afskrifte kan teen ’n vasgestelde tarief aan ouers en leerders beskikbaar gestel
word en ’n verkorte weergawe van die mees belangrikste reëls en maatreëls kan
in die leerders se dagboeke/in die skool se prospektus/ op die webwerf in pdf
formaat wat nie afgelaai kan word nie, gepubliseer word.

34.

HERSIENING EN WYSIGING VAN DIE BELEID:

34.1

Die gedragskode moet ten minste elke jaar hersien word om vir veranderende
omstandighede in die skoolopset voorsiening te maak.

34.2

Indien die Beheerliggaam enige voorgestelde wysigings het kan dit net geskied
met 'n tweederde meerderheid tydens 'n vergadering van die Beheerliggaam.

34.3

Kennisgewing van enige wysigings moet ten minste vyf (5) werksdae voor ’n
vergadering gegee word aan al die lede van die Beheerliggaam.

34.4

Nadat die wysigings goedgekeur is moet kennis van sodanige wysigings aan die
opvoeders, personeel en ouers/voogde van leerders en leerder van die skool
deurgegee word en die genoemde persone het die reg om appèl aan te teken
teen die wysigings.

34.5

Die Beheerliggaam moet redes aan die persoon wat appèl aan teken verskaf,
indien dit nie slaag nie.

34.6

Wysigings en hersiening van die gedragskode kan ook tydens ‘n algemene
jaarvergadering of buitengewone vergadering plaasvind mits kennis van
sodanige voorstel binne die voorgeskrewe kennisgewingstydperk van 30
kalenderdae ontvang is.

35.

KORTTITEL VAN DIE BELEID

35.1

Die beleid sal bekend staan as die Gedragskode van Laerskool Muldersdrif.

36.

OUERS EN LEERDERS SE VERANTWOORDELIKHEDE

36.1

Die finale verantwoordelikheid vir die gedrag van leerders berus by hulle ouers
of voogde. Daar word ook verwag dat alle ouers:
a) die skool sal ondersteun en van leerders sal vereis om alle skoolreels- en
regulasies na te kom en verantwoordelikheid te aanvaar vir enige
wangedrag aan hulle kant; en
b) `n lewendige belangstelling in hulle kind se skoolwerk sal toon en dit vir
hulle kind moontlik sal maak om die huiswerk wat aan hom/haar opgedra
is, te voltooi.
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37.

GOEDKEURING VAN DIE GEDRAGSKODE

37.1

In terme van Artikels 8 en 9 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet Nr. 84
van 1996), bepaal die Skoolbeheerliggaam hiermee dat die ondergenoemde
datum die dag is waarop die bepaalde beleid in werking tree.

Voorgestel deur:

Skoolhoof

WH BYLEVELD

10 August 2021

Goedgekeur deur:

Beheerliggaam Voorsitter

E VILJOEN

16 August 2021

Verifikasie deur GDO:

Distriks Direkteur

LAERSKOOL MULDERSDRIF
011-662 1929
admin@mullies.net
EMIS NR: 700250787
2021-08-10
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Bylaag A

LEERDERONDERNEMING EN EREKODE
Leerderonderneming
Ek verbind my plegtig tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, en ek
onderneem om die reg en die regstelsel te respekteer, te onderhou en te
bevorder.
Ek verbind my daartoe om:


die gedragskode, erekode en al die reëls en regulasies van Laerskool
Muldersdrif getrou na te kom;



hoë morele en etiese standaarde te handhaaf;



daarna te streef dat my optrede altyd verantwoordelik en ter bevordering
van die skool se goeie naam sal wees;



my skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding te doen; en



die nodige hoflikheid en respek teenoor alle personeel, medeleerders en
besoekers te betoon.

Ek,
, in Gr.
aanvaar die Laerskool Muldersdrif
gedragskode en dissipinêre beleid soos skriftelik aan my gegee in geheel en onderneem om
dit na die beste van my vermoë na te kom. Ek onderwerp my aan enige dissiplinêre
maatreël (wat skorsing insluit) indien ek sou versuim om enige bepaling of maatreël in die
skool se gedragskode na te kom soos neergelê deur die onderwysdepartement en
skoolbeheerliggaam.
Ek erken hiermee dat ek die gedragskode gelees en verstaan het. In teenwoordigheid van
in die hoedanigheid as moeder/vader/voog vir ‘n
minderjarige leerder (skrap nie van toepassing nie).

______________________ ________________
Handtekening: Leerder

________________

Datum

______________________
Handtekening: Ouer/voog

________________
Datum
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Plek

________________
Plek

LAERSKOOL MULDERSDRIF
EREKODE
Eerlikheid
‘n Mullie is eerlik in sy omgang met ander se besittings. Ek sal altyd eerlik wees in my
skoolwerk deur altyd my eie werk te lewer. Ek sal ook eerlik wees in my bedoelings met
my maats.
Selfbeheersing
‘n Mullie tree met selfbeheersing op deur sy gevoelens op ‘n gepaste wyse, met gepaste
woorde uit te druk. Ek sal altyd self let op my eie gedrag en ek het nie nodig dat iemand
anders my moet dissiplineer nie.
Deursettingsvermoë
‘n Mullie het deursettingsvermoë. Ek sal nooit moed opgee nie, maar my beste lewer op
alle terreine; sport, akademie en kultuur. Ek weet dat as ek my beste gelewer het, dit
goed genoeg sal wees.
Pligsgetrou
‘n Mullie is pligsgetrou en ‘n mens kan op ‘n Mullie staatmaak om sy werk getrou te doen
en hard te leer. Ek sal ook getrou wees in my bywoning van skool, oefeninge, wedstryde
en byeenkomste.
Verantwoordelikheid
‘n Mullie neem altyd verantwoordelikheid vir sy eie woorde en dade. As ek verkeerd
opgetree het, sal ek uit my foute leer, sonder om agter verskonings te skuil.
Respek
‘n Mullie toon respek vir sy eie en ander se besittings en vir sy skool. Ek sal my omgewing
en die natuur met respek behandel, omdat dit nie net vir my nie, maar ook vir my
nageslagte moet sorg. Ek sal my opvoeders, ouers en medemens altyd met respek
behandel. Ek sal ook respek toon vir my Skepper en vir hoe wonderlik Hy my geskape het
en daarom sal ek ander mense, ongeag van hoe hulle van my verskil, ook met respek
behandel.
DOEN DIT NOU
Ek weet dat ‘n eerste tree nodig is om die persoon te word wat ek graag wil wees, darom
doen ek dit nou. DOEN DIT NOU.
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Bylaag B

Klas- en Saalreëls
Klasreëls
1.

Steek jou hand op
Dit sal chaos wees as almal gelyk sou praat: ‘n vraag vra, ‘n antwoord gee, ‘n
storie wil vertel of die kamer wil verlaat. Soms is die onderwyser besig met
belangrike werk en is opsoek na ‘n antwoord op ‘n vraag wat gevra is. Dan is
daar nie nou tyd vir ‘n storie nie. Daarom is dit belangrik om vir jou opvoeder
aan te dui deur ‘n handgebaar, wat jou behoefte is.


As jy ‘n moontlike antwoord het op ‘n vraag wat gevra is, steek jou plat
hand in die lug.



As jy dalk nie iets verstaan en/of ‘n vraag wil vra, maak ‘n krom vinger soos
‘n vraagteken.



Wanneer jy ‘n interessante storie wil vertel of sommer net iets wat jy graag
wil deel, maak ‘n babbelbekkie met jou hand.



Indien jy die kamer wil verlaat, swaai jou wysvinger heen en weer.

So kan ons tyd spaar en deur die nodige werk vir die dag kom. (Onthou dit
beteken minder huiswerk/selfstudie):
(Waarde van toepassing: respek, selfbeheersing, verantwoordelikheid)
2.

Een op ‘n slag praat: kyk en luister vir die persoon
Wanneer iemand iets het om te deel, is dit belangrik dat ons vir hom kyk en
luister na wat hy/sy wil sê. Dit dui op goeie maniere en wys dat ons respek het
vir ons mede-klasmaats en so ook vir die opvoeder.
Dikwels het ons dieselle vraag/antwoord wat daardie maat het of beantwoord
die opvoeder iets wat dalk onduidelik was.
(Waarde van toepassing: respek, selfbeheersing, verantwoordelikheid)

3.

Volg instruksies
Dit is belangrik om instruksies noukeurig te volg. Dit hou jou nie net veilig nie,
maar kan jou help om punte op te stoot of selfs ‘n meriete.
Indien jy nie verstaan nie, vra jou opvoeder vir duidelikheid. Volgens Einstein vra
die slimste mense die meeste vrae.
(Waarde van toepassing: selfbeheersing, eerlikheid, pligsgetrou,
deurstettingsvermoë, verantwoordelikheid)
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4.

Doen dit nou: Flink en reg
Ons skool se leuse is: Doen dit nou! Want wanneer mens iets heeltyd uitstel
word dit dikwels afgestel. So dit is beter om dit net eerder te doen. Wanneer jy
dan besluit om dit te doen, doen dit flink - sonder om dit af te ramel. Onthou: op
die ou einde sal jy die vrugte pluk van dit wat jy in sit.
(Waarde van toepassing: eerlikheid, deursettingsvermoë, pligsgetrouheid,
selfbeheersing, verantwoordelikheid)

SAALREËLS
1.

Leerders mag nie in die skoolsaal wees sonder toesig nie.

2.

Leerders staan op aandag vir die sing van die Volks- en skoollied.

3.

Leerders moet geklee wees in die gepaste drag vir die byeenkomste.
Saalbyeenkomste

5.

is ‘n formele byeenkoms en leerdergedrag mag nie ontwrigtend wees nie. Geen

6.

geselsery word toegelaat nie.
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Bylaag C

SKOOLDRAG REËLS
SKOOLDRAGREËLS (Hersien 2015-10-23)
Elke leerder by Mullies is in proses om sy volle potensiaal te laat realiseer en dit geskied
binne ‘n raamwerk van dissipline. Die korrekte skooldrag vorm deel van hierdie dissipline
en daarom versoek ons ouers om toe te sien dat leerlinge ten alle tye die amptelike
skooldrag korrek en met trots dra. BAIE DANKIE!
Hiermee die skooldrag uiteensetting. 0uers moet asseblief daarop let dat waar daar
veranderinge plaasgevind het, daar 'n uitfaseringsperiode van bestaande items betrokke
is. 0ndergenoemde skooldrag is die amptelike skooldrag van Mullies. Alle skooldrag is
beskikbaar by School Zone: 1ste straat, Krugersdorp, langs Hoërskool Monument se
tennisbane, (011) 660 1272 of by Amod en seuns: 191 Commissioner straat, Krugersdorp,
(011) 660 2917, amodsons@telkomsa.net.
SEUNS – SOMER

DOGTERS - SOMER

Kortmou-gholfhemp
Lang grys skoolkouse
Grys kortbroek
Skooltrui met embleem
Swart skoolskoene - opsioneel
Breërandhoed (Rooi) - opsioneel
Mullies skooltas – opsioneel
Groen kleurbaadjie (Gr. 4-7)
Groen oortrektrui
SEUNS – WINTER
Langmou gholfhemp
Grys langbroek
Lang skoolkouse (Grys)

Grys kortmou-gholfhemp
Grys omvou skoolkouse
Grys romp met verpligte groen skibroek
Skooltrui met embleem
Swart skoolskoene sonder veters - opsioneel
Breërandhoed (Rooi) - opsioneel
Mullies skooltas - opsioneel
Rooi haarbykomstighede
Groen oortrektrui
DOGTERS - WINTER
Langmou gholfhemp
Grys langbroek of grys rompie met verpligte
Groen skibroek(verpligtend) met lang grys
skoolkouse
Skooltrui met embleem
Dik wintersbaadjie
Mullie mus en serp
Groen handskoene
Swart skoolskoene (sonder veters)
Groen kleurbaadjie (Gr. 4-7)
Groen oortrektrui

Skooltrui met embleem
Dik wintersbaadjie
Mullie mus en serp
Groen handskoene
Swart skoolskoene met veters
Groen kleurbaadjie (Gr. 4-7)
Groen oortrektrui
Die kleurbaadjies is opsioneel
BK-hempie (grys)

BK-hempie (grys)
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LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE:
ALGEMENE VOORKOMS:


Geen tekkies toelaatbaar met skooldrag.



Leerders mag in die somer kaalvoet skooltoe kom.



WINTERS- EN SOMERSDRAG MAG NIE GEMENG WORD NIE. GEEN DIK
WINTERSBAADJIES IS DUS TOELAATBAAR INDIEN ’N LEERDER SOMERSDRAG DRA NIE.



Merk asb. alle kledingstukke duidelik.



Leerders afkomstig van ander skole het ’n kwartaal grasie vir die vervanging van die
skooldrag.



Geen ander baadjie, bv. Drimac of sweetpakbaadjie mag gedra word nie. Slegs
voorgeskrewe baadjies.



Nullie Mullies baadjie mag tot in Gr. 1 gedra word.



Skoolkleurbaadjie moet met swart skoolskoene gedra word.



Slegs rooi haarbykomstighede word gedra saam met die skooldrag. Rooi of geel of
groen saam met sportdrag.



Skoolsweetpak slegs vir sport.

Datums van Winter/Somersdrag:WINTER: Aanvang van 2de kwartaal
1 September jaarliks tot en met vakansie in September - winter en/of somersdrag na
gelang van weersomstandighede
SOMER: Aanvang van laaste skoolkwartaal – Maart (Herfsvakansie)
Verteenwoordigende Drag:
Alle leerders wat streeks, provinsiale en nasionale drag ontvang het as erkenning vir
prestasie, word versoek om slegs die drag gedurende die 2de en 3de kwartaal te dra. Die
drag is oor die algemeen in sweetpakvorm en het nie bypassende kortmouhemde of
broeke wat dienlik is in die somer nie. Dit lei daartoe dat die drag gemeng word met
gewone drag, plakkies, ens. Ons wil graag skooldragnetheid en trots bevorder en aan die
leerders geleentheid gee om die klere te dra. Daar word van die leerder vereis om sy/haar
volle sweetpak te dra met tekkies. Dogters se hare steeds volgens skoolreëls.
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Bylaag D

AANSOEK OM APPÈL
__________________________________________________________________________________
INDIENING VAN APPÈL (Hersieningsvorm)
In terme van die skool se dissiplinêre prosedures wil ek appèl aanhangig maak teen die besluit van die
dissiplinêre komitee (binne vyf (5) skooldae).
Naam van appellant: _____________________________________________________
Die appèl word op die volgende gronde gemaak (die toepaslike areas moet met ‘n X gemerk word).
Die dissiplinêre maatreël wat opgelê is, was nie in lyn met die graad van oortreding nie.
Dissiplinêre prosedures was nie gevolg nie.
Nuwe of verdere bewyse of getuies is beskikbaar, wat nuwe feite aan die lig kan bring
en die uitslag van die verhoor kan beïnvloed.

Aard van oortreding: ……………………………………………………………………………………..
Die volgende redes word ter ondersteuning van hierdie appèl ingedien:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………….
Datum appèl aangeteken

…………………………..
Appellant
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Bylaag E

KONTROLE LYS VIR HANTERING VAN OORTREDINGS
PERSONEELLID:
DATUM VAN OORTREDING/s:
OORTREDING/s:
KATEGORIE VERSUIM/e:
BESKULDIGDE LEERDER:
ANDER LEERDERS BETROKKE:
GETUIES:
BESKRYWING VAN
INSIDENT/e:

VOORVALLE
BOEK/BESERINGS?

JA/NEE

Datum van inskrywing:

NEEM VAN GESKREWE
VERSLAE VAN LEERDERS
BETROKKE OP DIE DAG VAN
OORTREDING EN/OF
AANMELDING:

Heg verslae aan. Maak seker leerders se naam en van
met datum is op die verslae aangedui.

KONTAK OUERS VIR
KENNISNAME VAN INSIDENT:

Slegs leerders betrokke. Datum:

DEPARTEMENTSHOOF
GERAPPORTEER:

Naam:

Behandeling?

Kommunikasie: brief/ telefonies/ epos

Datum:
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SBST KOORDINEERDER
GERAPPORTEER VIR ADMIN

JA/NEE

SKOOLHOOF EN
ADJUNKHOOF
GERAPPORTEER:

JA/NEE

Datum:

Datum:

HANDTEKENING:
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Bylaag F

OPSOMMING VAN STAPPE VIR DIE HANTERING VAN INSIDENTE BY DIE
SKOOL
1.

ALGEMEEN
a) Nadat die skoolhoof bewus word van ‘n insident:
 Mag hy dit nodig vind om die partye betrokke afgesonderd
van
mekaar te hou totdat ouers van die leerders by die skool arriveer. Dit
moet op ‘n menswaardige gekontroleerde wyse geskied maar partye
moet nog steeds onder volgehoue toesig gemoniteer word.
 Die situasie ontleed en besluit watter aksies geneem moet word om
verdere eskalasie van die insident te voorkom. Bv. Konsultasie met die
skool se veiligheidskomitee, Kringbestuurder, SBS, BL, regsadviseur ens.
 Onderneem of laat ‘n voorlopige ondersoek onderneem word om
sodoende alle feite in te samel om ‘n plan van optrede te formuleer.
 Moet ouers kontak of laat kontak indien leerders betrokke is om hulle in
te lig oor die probleem/insident/dissiplinêre
gevolge betreffende
die leerders wat betrokke is, en hulle versoek om skool toe te kom om
die saak te bespreek.
 Mag opdrag gee dat die enige bewyse by die plek waar die insident
plaasgevind het versamel word maar indien dit kriminele dade insluit
die toneel laat afsper en/of laat oppas totdat die SAPS opdaag vir
verdere ondersoeke.
 Mag die hulp en ondersteuning van die SAPS en/of berader(s) /
maatskaplike werker(s) inroep indien dit nodig mag wees.
 Die voorsitter van die BL inlig oor die saak met die oog op verdere
optrede indien nodig.
b) Nadat die hoof seker is dat alle bewyse en verslae versamel en saamgestel
is, moet hy die saak by die Kringbestuurder aanmeld indien dit werklik
geregverdig is of die volgende toesighouer by die distrikskantoor indien die
Kringbestuurder nie onmiddellik beskikbaar is nie.
c)

Die Kringbestuurder moet die saak oorweeg asook watter ondersteuning
aan die skool verleen moet word en die Distriksdirekteur dienooreenkomstig
inlig.

d) Die distrik sal nadat die saak oorweeg is, die hoofkantoorondersteuningspan
se hulp verkry om ondersteuning aan die skool te bied.
e) Bogenoemde verhoed egter nie die BL om ander professionele hulp te
verkry indien die situasie dit regverdig nie.
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Bylaag G

Verkorte prosedure handleiding indien die skool se veiligheid bedreig word/
insidente plaasgevind het
No Probleem/Insident

1.

2.

Bomdreigement

Gevaarlike
voorwerpe/dwelms/onwettige
middels

Aanbevole aksies wat geneem
moet word deur die hoof en/of
die SVK en/of
Skoolveiligheidsbeampte
 Ontruimingsdrils
 Rapporteer aan SAPS
 Verseker dat SAPS die
geboue en gebiede wat van
toepassing is deursoek
 Stel verslag saam en
rapporteur aan
Distrikveiligheidskomitee

Wetlike raamwerk

















3.

Ongelukke/Ongevalle/Beserings 




Volg deursoekingsvoorskrifte in die
Gedragskode/SASW/
Dwelmbeleid
Foto’s geneem as bewyse?
Items gekonfiskeer en
behoorlik gemerk en in kluis
weggesluit?
SAPS versoek om items te
kom verwyder?
Verslae behoorlik voltooi?
Rekenaar kopieë behoorlik
toegesluit in kluis?
SAPS ingeroep om betreder
te verwyder?
Gemeenskapveiligheidsforum
ingelig?
Ander skoolhoofde ingelig?
FEDSAS ingelig indien nodig?
Deursoeking van skool en
leerders se eiendom en
leerders deur SAPS
Kontak ouers onmiddellik
Kontak ambulans/dokter ens.
Sorg vir afvoer van beseerdes
vir nodige mediese sorg
Sorg dat Noodhulp en
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SASW
Regulasies oor
veiligheidsmaatreëls by skole
Veiligheidsbeleid
van die skool
Mediabeleid van
die skool
SASW
Regulasies oor
veiligheidsmaatreëls by skole
Veiligheidsbeleid
van die skool
Strafproseswet,
1977 (Wet
51/1977)
Wet op Dwelms
en Dwelmhandel
(Wet 104/1992)
Dwelmbeleid
van die skool
Gedragskode
van die skool
Mediabeleid van
die skool

SASW
Regulasies oor
veiligheidsmaatreëls by skole
Veiligheidsbeleid

No Probleem/Insident

Aanbevole aksies wat geneem
Wetlike raamwerk
moet word deur die hoof en/of
die SVK en/of
Skoolveiligheidsbeampte
ambulans teenwoordig is vir
van die skool
alle sport en ander buite Mediabeleid van
muurse aktiwiteite.
die skool
 Ingeval van dood moet die
saak dadelik by die SAPD,
ouers en die Distriksdirekteur
aangemeld word.
 Stel Mediabeleid van skool
inwerking.
 Verkry hulp beraders indien
nodig

4.



Dwelms/Onwettige middels







Ewekansige urine toetse soos
wetlik voorgeskryf
Dissiplinêre stappe
Hulp van maatskaplike
werker/berader
Bekendmaking van uitslae
aan ouers
Hou volledige rekord van
deursoeking/toetse
Verkry SAPS ingryping indien
nodig. Volg stappe in punt 2
genoem.











5.

Geweld, aanranding,
vandalisme, skietvoorvalle,
aanvalle met skerp voorwerpe,
bende bedrywighede








Volg voorskrifte in
veiligheidsbeleid
Stabiliseer slagoffers
Ontbied mediese hulp en
SAPS
Verkry inligting van slagoffer,
dader en enige getuies en
rekordeer dit skriftelik en
moontlik laat dit onderteken
deur die persoon/leerder by
wie die getuienis/inligting
verkry is.
Rapporteer aan die SAPS en
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SASW
Regulasies oor
veiligheidsmaatreëls by
skole
Strafproseswet,
1977 (Wet
51/1977)
Wet op Dwelms
en Dwelmhandel
(Wet 104/1992)
Veiligheidsbeleid
van die skool
Dwelmbeleid
Gedragskode
Mediabeleid van
die skool
SASW
Regulasies oor
veiligheidsmaatreëls by
skole
Veiligheidsbeleid
van die skool
Gedragskode
van die skool
Mediabeleid van
die skool
Tweede
Wysigingswets-

No Probleem/Insident

6.

Seksuele
Mishandeling/Aanranding en
ander immorele dade

Aanbevole aksies wat geneem
moet word deur die hoof en/of
die SVK en/of
Skoolveiligheidsbeampte
verkry ‘n CAS nommer
 Rapporteer aan distrik.
 Interne dissiplinêre optrede
deur skool
 Kriminele vervolging deur
SAPS
 Volg Media beleid van skool

Wetlike raamwerk












Mediese ondersteuning en
toegang tot antiretrovirale
middels
Berading van slagoffer/dader
Forensiese ondersoeke deur
SAPS
Veiligheid van leerder
Maatskaplike dienste
Lig distrik in
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ontwerp op
Kriminele
Prosedure (Wet
85/1997)
Wet op die
beheer van
Vuurwapens
(Wet6/200)
SASW
Regulasies oor
veiligheidsmaatreëls by
skole
Veiligheidsbeleid
van die skool
Gedragskode
van die skool
Mediabeleid van
die skool
Riglyne en
prosedures om
sake te hanteer
waar
kindermishandel
ing vermoed
word en vir
bevestigde sake
Wet op
Kinderbeskermi
ng

Bylaag H

SKOOLINSIDENTVERSLAG
Datum en tyd van Insident_______________________.
Naam van Persoon wat verslag voltooi ____________________________________
Persone betrokke (omkring wat van betrekking is)
Leerders

Ouers

Opvoeders/Personeel

Ander Persone

Plek waar insident plaasgevind het
___________________________________________________________
Optrede en nagevolge (omkring wat van betrekking is)
Sanksie

Ouer onderhoud

SAPD betrokke

Distrik ingelig

Arrestasie

Ander (beskryf) ______________________________________________________
Kategorie/Insident (omkring wat van betrekking is)
Alkohol/dwelms
Tabak Gebruik/ Besit / Versprei/ Verkoop

Alkohol

Ander dwelms

Brandstigting
Aanranding:
Aanval/ Bakleiery/ Boeliegedrag / Verbale / Intimidasie / Seksuele Teistering
Ander _______________________________________
Inbraak en Betreding
Voertuig / Gebou (spesifiseer)____________________
Ander ______________________________________
Oproerige Gedrag
Bom en dreigemente
Dreigement / Toestel Gevind
Moord/Selfmoord
Diefstal
Persoonlike eiendom / Skool eiendom
Kwaadwillige Intimidasie / Teistering
Verbaal / Fisies / Godsdiens / Seksueel / Geslag / Ras
Ander ___________________________________
Vloek/Onwelvoeglike Taalgebruik/Materiaal
Taal / Gebare / Materiaal
Seksuele Aanranding / Mishandeling
Poging om daad te pleeg / Seksuele Aanranding / Molestering / Onwelvoeglike gedrag
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Ander_____________________________-Onwettige betreding
Vandalisme
Graffiti / Persoonlike eiendom / Skool eiendom
Voertuig diefstal
Diefstal uit voertuig / Diefstal van voertuig
Gevaarlike Wapens
Vuurwapen / Mes / Besering
Ander____________________________
Ander
Spesifiseer asseblief _________________________________________
Foto’s geneem as bewyse en veilig geberg? _________________
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Bylaag I

AANMELDINGSVORM AAN DISTRIK
VERTROULIK/CONFIDENTIAL
On School Letterhead/Op Skoolbriefhoof’
To:

E-mail:
District Director:_____________ District

**Station Commander: ____________________ Station
South African Police Service
(** If necessary)

REPORTING OF INCIDENT: ____________________________ SCHOOL
RAPPORTERING VAN ’N GEVAL: ________________________ SKOOL
1.

Date of Incident/Datum van Voorval:

2.

Place where incident occurred/Plek waar voorval plaasgevind het:

3.

Name(s) of transgressor(s)/Naam/name van wangedraer(s)

4.

Name(s) of victim(s)/Naam/name van slagoffer(s)
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5.

Name(s) of eyewitness(es)/Naam/name van ooggetuie(s)

6.

Description/nature of incident and any injuries/Beskrywing/aard van voorval en
enige beserings

7.

Immediate step(s) taken/Onmiddellike stap(pe) geneem:

8.

Other steps/action taken/Ander stappe/aksies geneem:
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9.

Name(s) of Staff during the incident or who it was reported to/Naam/name van
personeel gedurende die insident of aan wie dit gerapporteer is:

10.

Reported by/Aangemeld deur:

11.

How it was reported (orally/in writing) / Wyse van aanmelding
(mondelings/skriftelik)

12.

To whom reported/By wie aangemeld

__________________________

_____________________

Signed/Geteken

Date/Datum
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