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GEDRAGSKODE VIR LEERDERS IN STAATSKOLE 

 

INLIGTINGSBROSJURE AAN OPVOEDERS, LEERDERS EN OUERS: DISSIPLINêRE PROSEDURE EN 

GEDRAGSKODE 

1. DOELSTELLINGS VAN DIE DISSIPLINêRE STELSEL EN GEDRAGSKODE 

  

1.1 Elke leerder het die reg om in 'n geborge, veilige, rustige en gedissiplineerde atmosfeer               

 onderrig te word. 

1.2 Elke leerder het die reg tot 'n regverdige en onpartydige verhoor, waartydens die leerder 

'n billike geleentheid gegun word om sy/haar saak te stel. 

1.3 Leerders het die reg om 'n persoon namens hom/haar aan te wys, wat die saak/aanklag  

 kan verdedig; asook gebruik te maak van getuies. 

1.4 Leerders het die reg om te appelleer teen die dissiplinêre komitee se uitslag by die:  

 Hoof van Departement (HOD) Departement Opvoeding,  Privaatsak X2044, 

Mafikeng,2735. 

1.5 Alle leerders sal op 'n konsekwente, billike, menswaardige en regverdige wyse hanteer 

word. 

1.6 Alle optredes en besluite deur die dissiplinêre komitee sal tot die voordeel van 'n leerder 

 en die skoolgemeenskap geskied. 

1.7    Die menswaardigheid en regte van die leerders sal ten alle tye gerespekteer word. 

1.8    Om leerders te lei tot groter verantwoordelikheid en selfdissipline en om uiteindelik    

gebalanseerde volwaardige en volwasse Suid-Afrikaanse landsburger te wees. 

1.9    Die gedragskode poog om 'n wedersydse respek tussen leerders en opvoeders, asook 'n 

         kultuur van verdraagsaamheid, vrede en geborgenheid te bewerk. 

1.10   Die leerders en hulle ouers/ voogde moet hierdie gedragskode en skoolreëls deeglik 

bespreek, sodat elke ouer/voog en leerder die totale gedragskode, dissiplinêre stelsel en 

skoolreëls verstaan en toepas. 

1.11   Die dissiplinêre prosedure en gedragskode is in werking gestel as gedragsriglyn vir die   

leerders.  

1.12   Om die leerders en hulle ouers betrokke te maak by die dissiplinering van leerders. 

 

 

2. UIT WIE BESTAAN DIE DISSIPLINêRE KOMITEE? 

  

o Voorsitter van Beheerliggaam(BL) 

o Hoof 

o DPO 

o Verteenwoordiger van BL , opvoeder betrokke 

 

3. PROSEDURE TEEN LEERDERS WAT SKOOLREëLS OORTREE: 

  

3.1  ALGEMENE OORTREDINGS: 

3.1.1  laat opdaag by skool  

3.1.2  onvoltooide huiswerk opdragte  

3.1.3  gesels in rye, op stoepe, in klas, in saal 

3.1.4  punte is nie volgens vermoë nie 

3.1.5  strooi van rommel 

3.1.6. oortredings t.o.v. algemene voorkoms bv. skooldrag, haarstyl, netheid ens. 

3.1.7. soortgelyke minder ernstige oortredings word op meriete en op 'n billike, menslike en    

regverdige wyse hanteer. 
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4. PROSEDURE TEEN LEERDERS WAT ALGEMENE OORTREDINGS BEGAAN 

  

4.1. opvoeders tree in gesprek met leerder op 'n billike, menswaardige en regverdige wyse. 

4.2. Indien leerder weer oortredings begaan, word 'n inskrywing in die dissiplinêre verslag      

gemaak. 

4.3. na 3 oortredings word die leerder se verslag huis toe gestuur vir kennisname deur ouers. 

4.4. indien ander opvoeders ook soortgelyke oortredings teen die leerder ondervind, word besluit 

of die leerder na die skool se dissiplinêre komitee, leerlingondersteuningsprogram, kinder- 

en gesinsorgvereniging, onderwyshulpdienste of sielkundige dienste verwys moet word. 

4.5. die leerder en die ouers word deur die Voorsifter van die personeelvergadering skriftelik 

verwittig van die besluit wat geneem is. 

  

 

5. ERNSTIGE OORTREDINGS  

  

5.1.   kru en vulgêre taalgebruik 

5.2.   diefstal 

5.3.   aanranding 

5.4.   dros van skool (stokkiesdraai) 

5.5.   intimidasie van ander leerlinge en opvoeders 

5.6.   gebruik van dwelms en alkohol 

5.7.   vandalisme 

5.8.   ernstige ontwrigting van die skoolprogram 

5.9.   ernstige valse aantygings teen ander leerlinge en opvoeders 

5.10. in besit van ongewenste leesstof, pornografie en voorwerpe 

5.11. oneerlikheid in toetse en eksamens. 

  

 

6. PROSEDURE TEEN LEERDERS WAT ERNSTIGE OORTREDINGS BEGAAN 

  

6.1. sonder enige voorafgaande waarskuwings word die leerder en sy oortreding(s) tydens ‘n  

       personeelvergadering bespreek  

6.2. tydens hierdie personeelvergadering word besluit of die leerder na die dissiplinêre komitee,  

       leerlingondersteuningsprogram, kinder- en gesinsorgvereniging,  onderwyshulpdienste of  

       sielkundige dienste, verwys word. 

6.3. die voorsitter van die personeelvergadering stel die leerder en ouers skriftelik in kennis van die  

       besluit wat geneem is. 

6.4. indien die aangeleentheid na die dissiplinêre komitee verwys word, word die dissiplinêre  

       aanmeldingsvorm voltooi en ingedien by die voorsitter van die dissiplinêre komitee. 

6.5. die voorsitter van die dissiplinêre komitee stel die leerder en ouers skriftelik in kennis van die  

       oortreding, die datum wanneer die leerder voor die komitee moet verskyn en die datum wanneer   

       die komitee met die ouers in gesprek wil tree. 

6.6. die leerder en sy/haar verteenwoordiger (indien van toepassing) moet voor die komitee verskyn  

       om sodoende sy/haar kant van die saak te stel. 

6.7. nadat die aangeleentheid deur die dissiplinêre komitee deeglik ondersoek is en met betrokkenes  

       se verwere aangehoor is en voldoende en bevredigende bewyse gelewer is, sal die komitee 'n  

       uitspraak lewer. Hierdie uitspraak sal skriftelik aan die leerder en ouers oorhandig word. 

6.8. die totale verloop van die gebeure sal in die komitee se verslag verskyn en in die leerder se  

       kumulatiewe verslagkaart geliasseer word. 

6.9. hierdie verslag en uitspraak van die komitee word ingedien by die Departement van Onderwys,  

       Distrikkantoor. Verdere optrede en handeling met die betrokke leerder sal deur die  

       Distrikkantoor hanteer word. 

6.10. die Onderwysdepartement gee die finale goedkeuring vir die handeling met die leerder, veral in  

         die geval van skorsing. 
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7. AANBEVELINGS WAT DEUR DIE DISSIPLINêRE KOMITEE GEMAAK KAN WORD MET BETREKKING 

TOT KORREKTE OPTREDE: 

  

7.1. terreindiens (bv. papiere optel, bossies uittrek, vensters was, ens) 

7.2. geldelike vergoeding vir die persoon teen wie oortreding begaan is (bv. in geval van diefstal,  

       vandalisme, ens) 

7.3. vervanging van beskadigde eiendom 

7.4. skriftelike apologie aanteken 

7.5. ontsegging van deelname aan sport-, kultuuraktiwiteite, opvoedkundige toere 

7.6. rapportering aan buite instansies bv. SAPD, KBE, GESINSORGVERENIGING, SIELKUNDIGE  

       DIENSTE, ens. 

7.7. tydelike skorsing (1 dag tot 5 dae) 

7.8. permanente skorsing uit die skool 

7.9. 'n finale waarskuwing mag gegee word, wat volgens die meriete van die saak bepaal word. 

7.10. aanmelding by die skool se leerderondersteuningsprogram vir die nodige leerder- en  

         ouerleiding. 

  

8. ALGEMENE SKOOLREëLS EN GEDRAGSKODES: SKOLASTIES 

  

8.1. Tuiswerkopdragte moet gereeld, stiptelik en netjies voltooi word. 

8.2. Geen ontwrigting van enige aard in 'n klaslokaal is aanvaarbaar nie. 

8.3. Handboeke en skrifte is die eiendom van die skool en moet met die nodige respek hanteer  

       word. 

8.4. Leerders moet volgens hulle vermoëns op akademiese gebied presteer. 

8.5. Leerders moet die opvoeder en medeleerders met die nodige respek hanteer. 

8.6. Leerders moet hulself onderwerp aan die algemene orde, dissipline en klasreëls wat neergelê  

       word deur die opvoeders. 

8.7. Tydens klaswisseling moet die leerders stil en ordelik in rye na die volgende klaslokaal    

       beweeg. 

8.8. Tydens saalopening kom die leerders stil en ordelik die saal binne, sit in hulle rye by hul  

       klasmaats en verlaat die saal weer ordelik en in rye, na afloop van die saalopening. 

  

9. SPORT EN KULTUUR 

  

9.1. Leerders moet hulself aan die gedragskodes van die betrokke aktiwiteit onderwerp. 

9.2. Leerders moet die bepaalde kleredrag aanskaf wat deur die betrokke aktiwiteit vereis word. 

9.3. Leerders moet die nodige respek toon teenoor afrigters, aanbieders, skeidsregters en mede-  

       leerders / deelnemers. 

  

10. TAALGEBRUIK 

  

10.1. Die sedelike, morele en etiese waardes van alle leerders moet van 'n uitstaande hoë standaard  

         getuig. 

10.2. Kru of vulgêre taalgebruik is onaanvaarbaar. 

10.3. Opmerkings en aantygings wat 'n ander persoon se menswaardigheid aantas, is  

         onaanvaarbaar. 

10.4. Verbale teistering is onaanvaarbaar. 
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11. KLEREDRAG 

  

11.1. Leerders moet geklee wees in eenvormige skooldrag soos deur die skoolbeleid bepaal  

         word. 

11.2. Skooldrag sal ten alle tye van netheid getuig. 

11.3. Wanneer 'n vergunning gemaak word dat leerders in "gewone klere" skool toe mag kom, sal  

         die kleredrag van hoë estetiese en sedelike waardes getuig, bv. 'n dogter mag nie "gewaagde" 

kortbroeke of midrif hempies dra nie. 

  

12. EIENDOM 

  

12.1. Die skooleiendom, asook die eiendom van fasiliteerders, afrigters en leerders sal met die  

         nodige respek deur alle partye hanteer word. 

12.2. Vandalisme is onaanvaarbaar. 

12.3. Diefstal is onaanvaarbaar. 

  

13. MENSWAARDIGHEID 

  

13.1. Die menswaardigheid van ander leerders en opvoeders sal altyd in ag geneem word en nie  

         aangetas word nie. 

13.2. Valse aantygings, beskuldigings, intimidasie, afknouing, viktimisasie en seksuele teistering van  

         ander leerders en opvoeders word in 'n uiters ernstige lig beskou. 

13.3. Die wys van vulgêre tekens en skryf van vulgêre briewe word in dieselfde ernstige lig beskou. 

13.4. Leerders sal verdraagsaam/ hoflik en konsidererend teenoor mekaar, opvoeders en besoekers  

         optree. 

  

14. EISE 

  

14.1. Die fisiese aanranding van leerders en opvoeders sal summier aan die SAPD oorhandig word. 

  

15. STIPTELIKHEID 

  

15.1. Leerders moet daagliks betyds by die skool opdaag. 

15.2. Stokkiesdraaiery of dros vanaf die skool/periode(s) word as 'n ernstige oortreding beskou. 

15.3. Leerders mag nie die skoolterrein verlaat sonder die nodige toestemming van die hoof of sy  

         volgemagtigde nie. 

15.4. Leerders moet betyds by elke periode opdaag. 

  

16. ALGEMENE VOORKOMS 

  

16.1. Leerders se haarstyle moet voldoen aan die vereistes soos neergelê aan die leerders. 

16.2. Seëlringe en oorringetjie / oorballetjies word slegs deur dogters gedra. 

16.3. Seuns sal nie oorkrabbe, seëlringe, armbande, hangertjies en ander versierings dra nie. 

16.4. Seuns mag slegs 'n polshorlosie dra. 

16.5. Geen grimering word toegelaat nie. 

16.6. Die algemene voorkoms van ons leerders moet ten alle tye van 'n uiters hoë estetiese,  

         sedelike en etiese waarde getuig. 

16.7. Geen kleursel in hare is toelaatbaar nie. 

  

17. MEDIKASIE, DWELMS EN ALKOHOL 

  

17.1. Die hoof/opvoeders moet ingelig word van enige medikasie wat 'n leerder moet gebruik. 

17.2. Geen dwelms, alkohol of tabak (in welke vorm ookal) word op die skoolterrein toegelaat nie. 
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18. SPEELGOED 

  

18.1. Geen speelgoed word toegelaat by die skool nie. 

  

19. VERKOPE 

  

19.1. Leerders moet toestemming verkry by die hoof indien hulle items by die skool aan ander wil  

         verkoop. 

19.2. Voornemende entrepreneurs moet skriftelik aansoek doen om produkte ens. by die skool te  

         verkoop. Die entrepreneurskomitee sal die keurproses waarneem. 

  

20. TERREIN 

  

20.1. Geen rommelstrooiing word toegelaat nie. 

20.2. Leerders moet hulself beperk tot die neergelegde indeling van die terrein vir die spesifieke  

         ouderdomsgroep/ graadindeling tydens pouses. 

20.3. Geen leerder word sonder toesig of toestemming van die hoof op die terrein toegelaat na die  

         amptelike skoolure nie. 

20.4. Leerders moet die algemene terreinreëls gehoorsaam bv. mag nie fiets ry op terrein nie,  

         bly by spesifieke speelplekke op terrein, beperkte toegang tot motorafdakke en fietsloods,    

         geen toegang tot lokale/store. 

20.5. Leerders mag nie sonder toesig/toestemming die sportfasiliteite of sport apparaat gebruik nie  

         bv. tennisbane, krieketblad, spiese, werpskywe, gewigstootballe ens. 

20.6. Leerders moet behoorlike gedrag toon in die badkamers, bv. nie speel, toiletpapier of water  

         mors nie, ens. 

  

21. LEERLINGRAAD 

  

21.1. Leerders moet die leerlingsraad respekteer en hulle gesag aanvaar. 

21.2. Die gehoorsaamheid aan die leerlingraad is 'n vereiste. 

  

22.  BUITE SKOOLVERBAND 

  

22.1. Leerders moet die hoë morele waardes van die samelewing respekteer.  

22.2. Leerders bly ten alle tye toonvensters en ambassadeurs van ons skool wees, 

  

23. ALGEMEEN 

  

23.1. Van tyd tot tyd word algemene reëlings met die leerders getref. Leerders moet hulself  

         onderwerp aan hierdie reëls en reëlings wat getref word. 'n Afskrif van die skoolreëls word   

         hierby aangeheg en sal op al die relevante bepalings hier van toepassing wees. 

23.2. Leerders tree ten alle tye op 'n verantwoordelike, sedelike en eties korrekte wyse op, sodat  

         daar ten alle tye 'n positiewe beeld van die skool na buite gestraal word. 

23.3. Alle leerders moet alle skoolreëls nakom. Geen uitsondering of vrystelling van skoolreëls sal  

         gemaak word nie. 
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SKOOLREëLS 

 

Skoolreëls is daar vir elke leerder se persoonike veiligheid en vir goeie skooldissipline. 

 

Algemene reëls 

 

1. Elke leerling moet ‘n netjiese en stewige skooltas besit.  Geen rugsakke word toegelaat nie. 

2. Alle voetgangers en fietsryers moet van die skolierpatrollie oorgange gebruik maak. 

3. Geen leerling mag die skoolterrein tydens skooltyd verlaat sonder die hoof se toestemming nie. 

4. Elke leerling moet soggens betyds vir die skool wees. 

5. Geen leerling mag die skoolterrein verlaat voordat die verdaagklok gelui het nie. 

6. Leerlinge in die Grondslagfase moet by die wagklas aanmeld indien hulle nie onmiddellik die 

skoolterrein verlaat nie. 

7. Geen skoliere mag na-ure sonder toestemming op die skoolterrein speel nie. 

8. Alle leerlinge wat van busvervoer gebruik maak, moet die busse skoon en netjies hou en so optree 

asof hulle binne ‘n klaskamer is. 

9. Alle busleerlinge moet binne die skoolterrein wag totdat die bus gestop het. 

10. Daar is slegs vir 30 minute nadat ‘n kultuur-of sportbyeenkoms geëindig het, toesig deur die 

onderwysers.  Die leerlinge se veiligheid is daarna nie meer die skool se verantwoordelikheid nie. 

11. Geen leerling sal deur die onderwyser na bushaltes/huurmotorstaanplekke/woonhuise vervoer word 

nie. 

12. Geen wapens, tabakprodukte, voorbehoedmiddels, pornografiese lektuur, alkoholiese drank of 

dwelmmiddels mag binne die skoolterrein gebring word of in die besit wees van ‘n leerling nie. 

13. Die gebruik van borrelgom op die skoolterrein of in skool-  en sportdrag word ten sterkste verbied. 

14. ‘n Leerling wat hom/haar skuldig maak aan diefstal, sal dissiplinêre optrede moet verwag asook ‘n 

aanmelding by die SAPD. 

15. Geen leerling mag sonder toestemming in die administratiewe kantore, personeelkamer, saal, 

mediasentrum of rekenaarsentrum wees nie. 

16. Enige skade aan geboue, apparatuur en programmatuur sal van die betrokke leerling verhaal word. 

17. Geen leerling mag op die stoepe hardloop nie. 

18. Fietse moet altyd in die fietsloods gestoor en gesluit word.  Niemand mag binne die fietsloods speel 

nie. 

19. Geen leerling mag binne die skoolterrein op ‘n fiets ry nie. 

20. Die kleedkamers moet altyd netjies en skoon gehou word en geen speletjies word daar toegelaat nie. 

21. Geen rommelstrooiing word op en om die skoolterrein geduld nie. 

22. Geen klippe of ander gevaarlike voorwerpe mag op die skoolterrein gegooi word nie. 

23. Boomklim is verbode.  Geen leerder mag oor die palisade, betonheining en mure klim nie. 

24. Geen plant mag op die skoolterrein beskadig word nie.  Die pluk van blomme en breek van takke 

word verbied. 

25. Geen bakleiery word op die skoolterrein toegelaat nie. 

26. Leerlinge mag nie tussen of naby voertuie op die skoolterrein staan of speel nie. 

27. Leerlinge mag slegs pouses op die deel van die terrein speel wat aan hulle toegeken is. 

28. Daar mag nie op skoolmeubels of enige ander skooleiendom gekrap of geskryf word nie. 

29. Alle skade aan skooleiendom, bv. vensters, meubels, sporttoerusting, apparatuur, prgrammatuur en 

handboeke, sal deur die ouers van die kind op eie koste vervang word. 

30. Daar moet te alle tye ordentlikheid heers tydens klaswisseling, voor en na saalopening, gewyde sang 

en pouses. 

31. Skoliere moet te alle tye volgens die voorgeskrewe kleredragreëls aantrek: 

31.1 Opsie 1: Seuns en dogters 

  Groen “Tokkies” kort broeke met groen “Tokkies” kortmou hempie. 

Oorwegend wit tekkies met wit sokkies (NIE GRYS), wit “Tokkies” sokkies, mag 

hierby gedra word of kaalvoet.  LET WEL: GEEN GEKLEURDE VETERS. 

Hiedie klere mag na skool, in die middae, aangehou word tydens sportoefening.  

BELANGRIK: Indien daar in die groen “Tokkies” klere geoefen word moet die groen 
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hempie en broekie bymekaar aangetrek word.  Dit mag nie gemeng word met ander 

gewone broekies of hempies saam met “Tokkies” broekies of hempies nie. 

LET WEL: Indien leerders nie die voorgeskrewe tekkies besit nie moet hy/sy kaalvoet 

(in die somer) skool toe kom. 

    

   

  31.2 KOUE DAE:  Op koue dae mag die volgende saam met die skooldrag gedra word.   

Groen sweetpak.  Dit mag gedra word met tekkies soos voorgeskryf. 

Groen Mooirivier trui. 

Groen oortrektrui. (“Pull over”) 

‘n Langmou groen “Tokkies” hemp is ook beskikbaar om in die winter saam met die  

skoolsweetpak te dra. 

Skoolserpe mag in die winter gedra word. 

 

Geen musse (“beanies”) mag op die skoolterrein gedra word nie. 

Skoolpette met skoolwapen mag tydens sportgeleenthede saam met skoolsportdrag gedra 

word.  Beskikbaar by leweransiers. 

Haarrekkies:  Groen en geel haarrekkies, haarlinte en haarbande mag by skool gedra word.  

Geen ander blomme en haarversierings mag gedra word nie. 

 

 

32. Seuns mag geen juwele, behalwe ‘n polshorlosie dra nie.  Slegs ‘n hangertjie of armbandjie wat op ‘n 

allergie dui mag gedra word. 

33. Die seuns se hare moet kort en netjies wees.  Geen vreemde haarstyle nie. 

34. Dogters mag geen juwele dra nie behalwe ‘n polshorlosie, goue of silwer oorringetjies/oorbelletjies 

(slegs een per oor) en ‘n seëlringetjie.  Slegs hangertjies of armbande wat ‘n allergie dui, mag gedra 

word. 

35. Dogters mag geen vreemde haarstyle dra nie.  Hare wat langer as die hempskraag is, moet 

vasgemaak word.  Hare mag nie in die gesig hang nie.  Slegs bottelgroen, goud en geel 

bybehore/haarversierings mag gebruik word.  Geen uitheemse haarstilering nie. 

 

     

 

 

 


