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HOËRSKOOL CARLETONVILLE 

BELEID T.O.V: 

DWELMS – GEBRUIK/MISBRUIK 

ENIGE ANDER VERBODE MIDDELS 

GEVAARLIKE WAPENS 

      

1. Algemene beginsels 

Die doel van die beleid is om ‘n veilige ,gesonde ,dwelmvrye, steroïdevrye en wapenvrye 

omgewing vir alle leerders te bevorder. Die oogmerk van die beleid is derhalwe nie om te 

straf, te diskrimineer of te wreek nie, maar eerder om van hulp te wees en op te voed. 

Die aandeelhouers in die leerder se opvoeding onderneem om deur hulle gedrag, houding 

en onderrig toe te sien dat die gebruik of misbruik van alkohol en/of enige 

gewoontevormende middel of verbode steroïde nie goedgekeur word nie. Ons onderneem 

ook om toe te sien dat geen gevaarlike wapens op die skoolterrein, hetsy tydens of na 

skoolure  geduld of toegelaat sal word nie. 

 

Die beleid is van toepassing op: 

 Alle leerders van die skool,hetsy hulle in skooluniform is al dan nie 

 By die skool en of op die sportterrein 

 Tydens enige uitstappie,funksie of ander aktiwiteit wat deur skool gereël is 

 Enige plek of aktiwiteit waar leerders die skool verteenwoordig of sodanig herken 

mag word  

 Alle besoekers wat die skoolterrein betree 

 Waar leerders buite skoolverband hulle skuldig maak aan die gebruik/ misbruik van 

enige bedwelmende middel, behou die skool die reg voor om  dienooreenkomstig 

die beleid op te tree, waar sodanige gebruik/misbruik die leerling se 

gedrag,skoolbywoning of akademiese vordering beïnvloed 

In die lig van bogenoemde aanvaar ons dat: 

 Ons  deel is van ‘n groter gemeenskap 

 Ons in venootskap is met ouers/voogde in hul strewe om net die beste vir hul 

kinders te verseker 

 ‘n Wye verskeidenheid afhanklikheidsvormende dwelmmiddels,beide wettig en 

onwettig binne ons gemeenskap beskikbaar is. 
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 Ons ouers,onderwysers en kinders nie altyd oor genoegsame inligting beskik nie.  

 Dwelmmisbruik skadelik is vir die mens op verskeie vlakke (sosiaal, fisies en psigies) 

 Ons ons kinders moet toerus sodat hulle minder kwesbaar en meer ingelig is om die 

lewe en sy eise te hanteer. 

Ons aanvaar die uitdaging en neem standpunt in dat dwelmgebruik ‘n onaanvaarbare praktyk is en 

dat die uitdaging van ‘n gesonde dwelmvrye lewe ten alle tye gepropageer en aangemoedig sal 

word. 

Aangesien ons realisties is, is dit ook ons beleid om nie verdoemend op te tree nie,maar ons 

aanvaar ons verpligting en is bereid om ten alle tye hulpverlening aan ouers/voogde te bied. 

Ons is verder van mening dat die teenwoordigheid van leerders wat op enige wyse by 

dwelmgebruik/misbruik betrokke is, nie net die beeld van die skool nie, maar ook die trots van die 

hele leerlingkorps ondermyn en dus sal die skool nie toelaat dat ‘n leerder:  

 Onwettige dwelmmiddels of ander bedwelmende middels gebruik of in sy/haar besit het 

nie 

 Enige voorgeskrewe of ander medisyne wat oor die toonbank verkoop word, misbruik nie 

 Alkohol gebuik of in sy/haar besit het nie 

 Sigarette of ander tabakmiddels, ( ingesluit die sogenaamde “elektriese sigarette)” ,in sy/ 

haar besit het nie 

 In besit  van enige dwelmverwante bybehore of toerusting soos sigaretpapier, aanstekers, 

vuurhoutjies, pype van welke aard ook al, is nie 

 Gedrag toon wat moontlik die gevolg is van enige dwelmmiddel of alkohol  

 Onwettige dwelmmiddels of alkohol besit, gebruik en/of verskaf op die skoolterrein nie 

 Onder die invloed van enige verbode middels is nie, al is dit op skoolterrein of nie 

 Die gebruik van enige steroïdes/verbode opkikkers, al is dit op skoolterrein of nie  

Dit is die oogmerk van die skool om ‘n effektiewe anti-dwelmprogram aan te bied wat 

ooreenstem met die Nasionale beleid en wetgewing rondom dwelms. Die doel van die 

program is om dwelmmisbruik onder leerders te identifiseer, om die veiligheid en regte van 

die meerderheid van leerders wat nie dwelms misbruik nie, te beskerm en om ‘n dwelmvrye 

leeromgewing te bevorder. 

As deel van die dwelmvoorkomingsprogram, onderneem die skool om: 

 Relevante inligting rondom dwelms aan die personeel, leerders en  ouers/voogde deur 

te gee 

 ‘n Dwelmprogram wat daarop fokus om positiewe lewensvaardighede onder alle 

rolspelers se aandag te bring. 

 Alle inligting rondom dwelmmisbruik en dwelmtoetsing sal streng vertroulik  te hanteer 

word 

Indien leerders daarvan verdink word dat hul in besit is van ‘n onwettige dwelmmiddel, kan so 

leerling deursoek word (BYLAAG A). 

 



3 
 

Ons verwag dat ouers/voogde deurlopend hul volle ondersteuning en samewerking in dié verband 

sal gee. Die Hoof en personeel van Hoërskool Carletonville sal hierdie beleid toepas. Die 

Beheerliggaam sal die toepassing van die beleid gereeld kontroleer. 

Begripsverklaring 

Dwelmmiddel: enige stof wat ‘n verandering in ‘n mens se liggaam, sy denkwyse en emosies 

meebring. 

Verslawing: die effek wat dwelmmiddels op die liggaam het na hehaarlde en/of verkeerde gebruik 

daarvan. 

Leeder; beteken ‘n persoon wat onderworpe is aan die dissipline van die skool. 

2. Gevaarlike wapens 

 ‘n Gevaarlike wapen vir doeleindes van hierdie beleid word omskryf as enige 

wapen, voorwerp of instrument van welke aard ookal wat geskik is om direk of 

indirek ernstige besering aan hetsy die hanteerder van die wapen of enige ander 

person te mag veroorsaak. 

 Geen leerling sal in die besit wees van ‘n gevaarlike wapen nie. 

 Die oogmerk van die skool is om ‘n veilige omgewing vir al sy leerders, personeel, 

besoekers en administratiewe personeel te skep. 

 

Toepassing 

Hierdie beleid is van toepassing wanneer ‘n leerder in skooluniform/privaatdrag  op die 

skoolterrein is, of hulle bevind hulle op die skoolterrein van ‘n gasskool. 

 

BYLAES. 

 Die volgende bylaes beskryf besonderhede van die beleid: 

 BYLAAG A: Deursoeking-en Beslagleggingsprosedure. 

 BYLAAG B: Die Toetsprosedure. 

 BYLAAG C: Optrede na positiewe toetsresultate. 
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BYLAAG A:  Deursoeking- en Beslagleggingsprosedures 

1. Onwettige en ongemagtigde dwelmmiddels en substansies 

Die volgende dwelmmiddels en substansies word as onwettig beskou. Dit sluit in om in besit te 

wees daarvan, handel te dryf daarin of onder die invloed te wees daarvan: 

 Alkohol 

 Amfetamiene 

 Anabolise steroïde soos gelys deur South African Institute for Drug free sport 

 Barbiturate ( meeste antidepressante ) 

 Bensodiasepiene (medisyne vir bv. Angsaanvalle) 

 Kokaïne 

 Metaphetamienes ( tik,crystal ,meth ) 

 Metadoon 

 Ecstacy ( MDMA) 

 Opiate ( heroïne, morfien, opium ) 

 THC ( dagga ) 

 Enige ander verbode middel wat deur wetgewing verbied word 

Hierdie lys is nie uitsluitlik nie en mag van tyd tot tyd opgedateer word om ander 

afhanklikheidsvormende substansies in te sluit. 

2. Motivering vir deursoeking 

Die skoolhoof, adjunkhoof of sy gedelegeerde mag enige leerder deursoek indien daar ‘n 

redelike vermoede bestaan van die besit of gebruik van onwettige middels of gevaarlike 

wapens. 

As deel van die voorkoming van misbruik, mag die hulp van die polisie ingeroep word om 

op ‘n lukrake wyse die terrein en/of leerders in klasse te deursoek. Hierdie prosedure is in 

ooreenstemming met Artikel 8 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996. 

3. Die prosedure 

3.1 Identifikasie van die middelgebruik/misbruik: 

Geïsoleerde simptome en gerugte sal nie as aanduiders beskou word nie. Waar ‘n 

patroon as aanduiders wel waargeneem en gedokumenteer is, sal daar opgetree 

word.  

Slegs gegronde gerugte sal ondersoek word. 

3.2 Die persoon wat die ondersoek doen,  moet dieselfde geslag as die betrokke   

leerder wees. 

3.3 Die leerder sal slegs informeel deursoek word, maar indien nodig, kan die ouers of 

polisie ingeroep word vir ‘n meer deeglike  ondersoek. 

3.4 Die ondersoek sal in die teenwoordigheid van ‘n personeellid  van  dieselfde geslag 

as die leerder, geskied. 
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INDIEN ‘N LEERDER WEIER OM DEURSOEK TE WORD,  SAL DIE VOLGENDE PROSEDURE GEVOLG 

WORD: 

 Die ouer/voog word onmiddellik in kennis gestel dat die leerder weier om deursoek te 

word, en derhalwe die bepalings van die Skolewet en die skool se dwelm/gevaarlike 

wapenbeleid oortree. Stel verder die ouer/voog in kennis dat die SAPD gekontak sal word 

om die deursoeking van die leerder te behartig. 

 Die ouer/voog sal dan die geleentheid kry om die leerder te oortuig om sy samewerking 

te gee. Hierdie gesprek mag telefonies geskied in die teenwoordigheid van ‘n getuie. 

 Indien beide ouer/voog en leerder weier om hulle samewerking te gee, mag potensiële 

strafregtelike vervolging van die leerder plaasvind. 

 Indien enige dwelmmiddel of gevaarlike wapens gevind word, moet die volgende 

prosedure gevolg word: 

Teken volledige besonderhede aan: 

1. Naam van leerder 

2. Wat aan leerder gevind is en ook waar 

3. Tyd en datum van deursoeking en beslaglegging 

4. Naam van persoon wat ondersoek gedoen het 

5. Naam van personeellid teenwoordig 

6. Enige ander toepaslike inligting moet aangeteken word 

7. Oorhandig wapen/middel oor aan SAPD 

Die prosedure vir deursoeking vir wapens of onwettige middels, word op presies dieselfde wyse 

hanteer as hierbo. 

BYLAAG B:   Toetsing. 

Skedule van dwelmtoetsing/verbode middel toetsing. 

Geskeduleerde toetse vir voorkoming: 

Die Skoolhoof, Adjunkhoof of sy gedelegeerde sal op die tyd en datum van geselekteerde dwelm- 

toetsing besluit, maar sal nie tydens vakansies gedoen word nie. 

Besonderhede rondom die dwelm/verbode middel toetsprogram, sowel as die seleksieproses, 

word streng vertroulik gehou en is beperk tot enkele aangewese personeellede, sodat leerders nie 

vooraf ingelig word van beoogde toetsing nie.  

BYLAAG C:  Optrede indien daar positiewe toetsresultate is  

Optrede sal geskied in gevolge die gedragskode van die skool. Indien ‘n leerder positief getoets 

word vir enige onwettige dwelmmiddel, sal die volgende stappe geneem word: 

 Die toetsresultate word bekend gemaak aan leerder en ouer/voog 

 ‘n Gesprek met die ouers/voog sal dan volg sodat hulle die impak van die verbode 

middels kan verstaan. 

 Aangesien die skoolterrein ‘n dwelmvrye area is, sal die leerder wat positief getoets 

is : 
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1. Tydelik geskors word totdat leerling negatief toets vir enige verbode middels. 

Ouers/voog kan bewys van toets bring, maar die skool behou ook die reg om die 

leerder self  te toets. 

2. Die leerder sal ingevolge die gedragskode dissiplinêr verhoor word. Moonlike 

strawwe wat opgelê kan word, sluit die volgende in ; 

- Tydelike skorsing. 

- Permanente skorsing. 

- Opvolgdwelmtoetse  deur skool of op ouer/voog se onkoste. 

- Geen kriminele optrede sal teen leerder geneem word nie.      

                                        

Indien ‘n leerling in die besit van onwettige dwelmmiddels is, of met onwettige   dwelms 

handeldryf, of op enige wyse aan ander verskaf, sal die volgende stappe geneem word: 

1. Die ouer/voog van die leerder sal in kennis gestel word. 

2. Die leerder word summier geskors hangende ‘n dissiplinêre verhoor. 

3. Die SAPD word in kennis gestel waarna die gereg sy loop neem. 

4. Die Beheerliggaam sal aansoek doen om uitsetting van leerling. 

 

4. Vrywillige erkenning van ‘n middelgebruik/misbruik 

‘n Leeling kan sy/haar middelgebruik/misbruik erken en hulp vra by die skool, en die skool    

 sal bystand  verleen om die leerling  by ‘n rehabilitasie program betrokke te kry. 

 Die ouers/voog sal onmiddellik in kennis gestel word en reëlings sal getref word om die   

 leerling na ‘n buite-instansie te verwys vir verdere toetse en evaluering. 

 Indien nodig, sal die leerder vir die volle duur van die behandelings/terapieprogram moet  

 inskakel. 

 

5. Die hoof en die Beheerliggaam behou die reg voor om die onderwyshoof van die provinsie 

te versoek om die leerder van die skool te verwyder indien: 

1. Die leerder weier om behandeling te kry of nie vir die volle duur van die 

behandelingsprogram bly nie, en indien die leerder se gedrag nie verbeter nie. 

2. Daar enige verdere bewyse is van alkoholmisbruik of dwelmgebruik of misbruik. 
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6. Onderneming deur ouers/voog: 

 

a) Hiermee neem ek as wettige ouer/voog kennis van Hoërskool Carletonville se beleid 

oor die besit van gevaarlike wapens en gebruik/misbruik van alkohol en/dwelms. 

b) Ek as ouer/voog aanvaar die verantwoordelikheid wat ek het t.o.v. my kind indien hy/sy 

hom/haar skuldig maak aan die gebruik van alkohol/dwelms/opkikkers/doofmiddels, 

ens. 

c) Ek onderneem om in die beste belang van my kind/ers ten nouste met die skool in die 

verband saam te werk. 

d) Ek aanvaar hiermee die skool se beleid rondom gevaarlike wapens en dwelms en 

aanvaar dat dit in die beste van my kind/ers se belang mag wees  sodat ‘n veilige en 

dwelmvrye skool en gemeenskap as einddoel verseker kan word. 

 

Naam van ouer/voog:  _________________________________________________ 

Tel.no. (Huis):                 _________________________________________________ 

              (Werk):             _________________________________________________ 

  (Selfoon):                 _________________________________________________ 

   

 

______________________    ______________________  

        Handtekening                                                              Datum 

  

  

   7.     Onderneming deur leerder: 

 

  

Ek _______________________________________________ neem kennis van die voorafgaande 

beleid t.o.v. gevaarlike wapens en dwelms wat deur my ouers/voog onderteken is en aanvaar dat 

dit op my van toepassing 

 

______________________________   _____________________ 

       Handtekening van Leerling      Datum 

 


