
  

 

 

 

 

 

HOËRSKOOL CARLETONVILLE 
 
                                                               GEDRAGSKODE 
 
 

Met die gedragskode vir leerders poog ons om ordelike en effektiewe onderrig te 
bevorder en poog ons ook om die leerder te begelei tot die ontwikkeling en verwerwing van 
selfdissipline. Dit spreek vanself dat dissipline ŉ opvoedingsaangeleentheid is en dat 
dissiplinêre maatreëls te alle tye verantwoordbaar moet wees. 

 
Die uitoefening van dissipline moet voldoen aan die opvoedingseise van begrip, vertroue en 
gesag. Dit is belangrik dat die onderwyser op ŉ professionele wyse sal toesien dat ŉ 
behoorlike opvoedingsafstand   met die leerder gehandhaaf sal word. (Daar moet steeds 
onthou word dat die onderwyser as volwassene die opvoeder is en dat die leerder as 
opvoedeling op weg na volwassenheid is). 

 
A.        WETLIKE PARAMETERS VIR DISSIPLINE: 

 

Dissipline moet bewerk word binne die wetlike voorskrifte waaronder die 
belangrikste, die Grondwet van die R.S.A. (Wet 108/96), die Suid-Afrikaanse Skolewet 
(Wet 84/96) en die Wet op Indiensneming van Opvoeders (Wet 76/98). 

 
Op grond van bogenoemde, word daar in die Skolewet (Wet 84/96) afgekondig dat 
skole ŉ gedragskode sal opstel en dat leerlinge geskors mag word. Die gedragskode is 
gemik daarop om ŉ gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig, wat 
toegewy is aan die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses. 

 
1.         DOELSTELLINGS: 

 

Met die Gedragskode poog ons om die volgende doelstellings te bereik: 
 Om leerders se aandag daarop te vestig dat hulle gedrag sodanig moet wees, 

dat hulle nie hulle goeie naam, dié van hul ouers of dié van die skool negatief sal 
beïnvloed nie; 

 Dat ouers sal besef dat die skool se doel is om die leerders op te voed en nie 
net om hulle dissipline aan te leer nie; 

 Dat leerders sensitief sal wees vir die behoeftes van ander leerlinge- fisies, 
emosioneel en opvoedkundig. Dus wil ons die beginsel van “om vir mekaar 
om te gee en mekaar se belange op die hart te dra” in ŉ gees van versoening, 
samewerking en ondersteuning by hulle vestig; 

 Om aan elke leerder die volle geleentheid te gee tot maksimale verwerkliking 
van sy/haar talente en vermoëns op alle terreine van die skool. 

 
B.        ALGEMENE BEGINSELS: 
 

Met die opstel en toepassing van die gedragskode het die volgende algemene 
beginsels die agtergrond gevorm: 
 Die bestuursliggaam het sekere skoolreëls neergelê wat nagekom moet word 

om kwaliteitonderwys en goeie orde te verseker. Dit kan slegs gebeur as elke 



  

leerling die skoolreëls nakom. Ouers vorm saam met die onderwysers ŉ span wat 
gesamentlik verantwoordelik is vir die onderwys en opvoeding van elke leerder. 

 
 Die skool streef daarna om slegs die beste vir elke leerling te bied. Die norm: 

“Wat is die beste vir die meeste leerders ?” sal geld as individuele leerders gestraf 
word.. 

 Goeie gedrag is ŉ belangrike vereiste wanneer leerlinge oorweeg word vir die 
VRL, as klasleier of vir die toekenning van pryse en erekleure. 

 By afwesigheid  rus die verantwoordelikheid op die ouer en sy/haar kind om 
kennis daarvan te gee. Slegs ŉ brief van die ouers kan “afwesig” in “rede” 
verander.   Indien   daar   geen   brief   is   nie,   word   die   afwesigheid   as 
“stokkiesdraai” hanteer. 

 By afwesigheid van ŉ kwartaaltoets kry ŉ leerder NUL totdat ŉ doktersbrief of 
behoorlike motivering van die ouers ontvang is. Vir eksamenvraestelle sal slegs ŉ 
doktersbrief aanvaarbaar wees om nie ŉ NUL toe te ken nie. 

 Hierdie   kode   is   sonder   uitsondering   op   elke   leerling   van   Hoërskool 
Carletonville van toepassing wanneer hulle op of af van die terrein is en in 
hulle skooldrag geklee is. Ook wanneer die skool by enige geleentheid 
verteenwoordig word. 

 
C.        BEMAGTIGING: 

 

Elke personeellid is bemagtig om ŉ leerling wat steurend, ontwrigtend en/of 
tydverkwistend optree, op een van die volgende wyses te hanteer, soos hy/sy van 
oordeel mag wees: 

 ŉ Strafpunt toeken. 
 ŉ Aantekening op die stelsel maak en ouers inlig d.m.v. sms. 
 Uit sy/haar klas stuur na die dissiplinêre hoof vir verdere optrede.   
   Van dié uitsetting sal boek gehou word deur vakonderwyser. 
 Die dissiplinêre hoof rapporteer aan die graadvoog/adjunkhoof/hoof 

vir verdere opvolging; 
 

2.         SKOOLREËLS: 
 

Die skoolreëls, soos goedgekeur deur die bestuursliggaam, onderwysers en 
leerders van Hoërskool Carletonville. 

 

   

   

   

   



  

2.1       GEDRAGSPUNTE: 
 

No Gedrag Punte 

2.1.1 Voorkoms – kleredrag, juwele en hare nie volgens skoolreëls -10 

 

2. 
2.1.2 Taalgebruik – vloek en neerhalende opmerkings -10 

 
2.1.3 Eet of drink in die klas -10 

 
2.1.4 Weier om items te oorhandig as onderwyser dit vra -10 

 
2.1.5 Verskaf ŉ vals naam of van -10 

 2.1.6 Weghardloop wanneer geroep word -10 

2.1.7 Rommelstrooi in klas of op terrein -10 

 
2.1.8 Nie bywoon van aktiwiteite -15 

 
2.1.9 Laat vir klas – na tweede klok -10 

 
2.1.10 Huiswerk onvolledig of nie beskikbaar asook handboeke, skrifte of lêers. -10 

 
2.1.11 Portefeulje opdragte nie op datum ingehandig -10 

 
2.1.12 Afskryf of laat afskryf van huiswerk -10 

 
2.1.13 Afwesig uit klas (insluitende toesigklas) en skool sonder toestemming -15 

 
2.1.14 Ongehoorsaam/Werk nie in die klas -10 

 
2.1.15 Kompasboekie nie beskikbaar (Skooldagboek) -10 

 
2.1.16 Verlaat klas sonder toestemming -10 

 
2.1.17 Beweeg op terrein sonder toestemming -10 

 
2.1.18 Rook op skoolterrein of in skooldrag -15 

 
2.2.19 Teenwoordig by iemand wat rook -15 

 
2.1.20 Versuim om dokumentasie/skeurstrokie terug te bring -10 

 
2.1.21 Vryery op skoolterrein, busse of skoolbyeenkomste (enige fisiese kontak. -15 

2.1.22 Gebruik van ŉ selfoon of ander elektroniese toestel in die klas of 

op terrein sonder toestemming.  Moet vakgerig wees. 
-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Die volgende reëls sal as ernstige oortredings beskou word: 
 

No Gedrag Verhoor 

2.1.23 Ernstige wangedrag.  

Ernstige wangedrag behels:  enige gedrag hetsy 
verbaal of fisies deur ‘n leerder wat die onderrig, 
klasatmosfeer, speelterrein of eiendom van enige 
ander leerder/s of onderwyser se veiligheid of aldus 
waardigheid benadeel of ingevaar stel. 

 

 

 

Interne / Eksterne  

2.1.24 Baklei en toedien van beserings of dreigend of 
deelneem of neem van foto’s of maak van video’s 

Interne/Eksterne 

2.1.25 Bedrog – Vervalsing van dokumente, eksamenbedrog Interne / Eksterne 

2.1.26 Viktimisering van leerders of personeel 
Vloek van Personeel en Leerlingraad 

Interne / Eksterne 

2.1.27 Rassisme of seksisme Interne / Eksterne 

2.1.28 Diefstal Interne/Eksterne 

2.1.29 Besit, gebruik/versprei/onder die invloed van dwelms Eksterne 

2.1.30 Drankgebruik/ drankbesit / onder die invloed Eksterne 

2.1.31 Kyk  of  aflaai,  besit  of  versprei  van  pornografiese 
materiaal 

Eksterne 

2.1.32 Betrokke is by enige seksuele misdrywe soos omskryf 
in die wet 

Eksterne 

2.1.33 Enige  persoon  wat  konflik  uitlok/aanlok  /  aanstig  
/ beveel / verkry / teenwoordig is by so ŉ aksie 

Interne 

2.1.34 Dobbelary en teenwoordig daarby Interne 

2.1.35 Besit gevaarlike wapens Eksterne 

2.1.36 Dreig   en   aanranding   met   gevaarlike   wapens   
op skooleiendom 

Eksterne 

2.1.37 Leerder skuldig bevind in kriminele hof Eksterne 

2.1.38 Aanranding van Opvoeder   Eksterne 

2.1.39 VRL lede wat kwalifiseer vir ŉ Interne verhoor sal 
outomaties hul status as VRL verloor vir ŉ tydperk 
van twee weke.   ŉ Tweede verhoor sal tot totale 
skorsing uit die VRL lei. 

 

2.1.40 Afbreek doen aan skool se goeie reputasie Interne / 

Eksterne 
2.1.41 Oneerlik in toets of eksamen Interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

3.         DIE STRAFSTELSEL: 

 
1.  Elektroniese Media: 

         Geen elektroniese toestelle sal by Hoërskool Carletonville toegelaat word     
asook geen oorfone nie.  Hoërskool Carletonville neem hiermee geen   
verantwoordelikheid vir die verlies of skade van elektroniese toestelle of oorfone. 

 
 2.   Dissiplinêre verhore: 

ŉ Deeglike ondersoek sal tydelike-uitsetting sowel as ernstige strafmaatreëls 
voorafgaan. Elke leerder sal ŉ regverdige kans kry om sy/haar saak te stel. 
Geleentheid sal (waar nodig) gebied word om getuies te roep ter stawing van ŉ 
standpunt. Na deeglike ondersoek, sal daar ŉ beslissing gemaak word en dié 
beslissing sal as finaal beskou word. 
 
Vir ernstige oortredings sal die volgende geld: 

1. Die leerder sal aangekla word vir ernstige wangedrag. Dit sal meebring 
dat ŉ eksterne dissiplinêre verhoor sal plaasvind. 

2. Die leerder sal minstens vyf dae kennis kry van die datum waarop die 
dissiplinêre verhoor gehou sal word. 

3. Saam met die aanklag sal ŉ leerder ŉ brief na die ouers neem waarop 
die rede vir die dissiplinêre verhoor sowel as die datum en plek daarvan 
aangedui word. Die ouers teken die afskeurstrokie onderaan die brief en 
stuur dit saam met die leerder, terug na die skool. Dit sal as bewys dien 
dat die ouers van die dissiplinêre verhoor kennis geneem het. 

4. Ouer/s moet teenwoordig wees tydens verhore. 
5. Leerders moet in skooldrag geklee wees. 

 
 

D.        MAATREËLS   WAT   BYDRA   TOT   DOELGERIGTE   EN   EFFEKTIEWE DISSIPLINE: 
 

1. Die  grondslag  van  individualisering  moet  toegepas  word  en  dit  
bestaan daaruit dat die onderwyser elkeen van sy/haar leerders sal ken 
t.o.v. onder andere belangstellings, gesinsomstandighede, vermoëns, 
aanleg en leertempo. 

2. Respekteer  die  leerder  se  menswaardigheid  en  erken  sy/haar  
basiese menseregte. 

3. Leerders moet nie verkleineer word nie – vermy afbrekende- en 
negatiewe opmerkings. 

4. Tree  altyd  billik  en  regverdig  op.  Wees  ontvanklik  vir  die  leerder  
se standpunte/gevoelens en luister deeglik na die klagtes/probleme 
voordat uitsprake gemaak word. 

5. Die onderwyser moet ŉ geborge en veilige klimaat skep. Tree te alle 
tye eerlik en opreg op. 

6. ŉ Deeglike en goed voorbereide onderwyser het gewoonlik nie 
dissiplinêre probleme nie. Betrek die leerders doelgerig by die 
lesaktiwiteite en benut die lestyd effektief. 
Sinvolle klaskamerreëls en –prosedures is noodsaaklik en moet 
konsekwent gehandhaaf word. 

 
1. VOORKOMENDE MAATREËLS: 

 
Die onderwyser behoort deurgaans as rolmodel ŉ voorbeeld te stel. Dit behels 
o.a. die volgende: 

1. Die onderwyser moet self ŉ gedissiplineerde persoon wees met ŉ 
sterk sin vir verantwoordelikheid, stiptelikheid en ordelikheid; 



  

2. Sy/haar   persoonlike   voorkoms/kleredrag/taalgebruik/optrede   
moet spreek van professionaliteit; 

3. Hy/sy moet gemotiveerd wees t.o.v. harde en eerlike werk; 
4. Rook- en drankgebruik behoort in die teenwoordigheid van leerders 

vermy te word; 
5. Die   onderwyser   moet   positiewe   leiding   d.m.v.   hulpverlening, 

raadpleging en voorligting verseker; 
6. Leerders    moet    voortdurend    van    die    klasgees/skoolgees    en 

skooltradisies bewus gemaak word; 
7. Teregwysing,  berisping  en  vermaning  moet  ferm  dog  simpatiek 

wees; 
8. Klasreëls en –prosedures moet duidelik uitgespel word; 
9. By klaswisseling moet die onderwyser buite op die stoep, voor sy/haar 

klas se deur aktief diens doen, toesig hou en die verkeer monitor; 
10. Leerders op ŉ gestruktureerde wyse die klas laat binnekom en verlaat; 
11. Van  lede  van  die  VLR  gebruik  maak  ter  ondersteuning  van  die  
       uitoefening van skoolreëls en –beleid. 
12. Motiveer leerders om ŉ waardegedrewe gesindheid te handhaaf   
    deurself waardegedrewe op te tree. 

 
2.     TAALBELEID EN WAARDESISTEEM VAN DIE SKOOL: 

 
Daar word aanvaar dat elke leerder te alle tye die waardesisteem van die skool 
sal uitleef en dat die taal van ander leerders gerespekteer sal word. 
 
Die skool se taalbeleid bepaal dat die twee amptelike tale al om die beurt 
afgewissel sal word. Een week is die saalopening, afkondigings en 
amptelikeafsluitings in Afrikaans en die daaropvolgende week weer in Engels. 
Omsendbriewe, beleidstukke, ens. sal aan ouers in die taal van hul voorkeur 
gegee word (Afrikaans of Engels). 

 
Leerders moet daarop let dat in Hoërskool Carletonville slegs óf Afrikaans óf Engels 
gepraat word. 
 

 
E.        SAMEVATTING 

 

Een van die moeilikste kwessies waarmee die opvoeder te make het, is hoe om 
onaanvaarbare leerdergedrag te hanteer. Alhoewel die reg nog altyd skoolhoofde en 
onderwysers se gesag om kinders te dissiplineer en om oortreders te straf, erken het, 
moet opvoeders sorg dat daar ŉ balans is tussen die skep van ŉ veilige omgewing en 
die reg van leerders om nie blootgestel te word aan onregverdige dissipline nie. 

 
Goeie dissipline hang af van goeie bestuur, in die skool as geheel, asook in die 
klaskamer. As primêre opvoeders het ouers ook die verantwoordelikheid om hul 
kind(ers) na behoorlike volwassenheid te begelei. As vennoot in die onderwys bly 
die ouer ŉ rolspeler wat te alle tye betrokke moet wees by die positiewe vorming van 
sy kind(ers) en behoort hulle deurgaans met die skool saam te werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

HIERMEE  AANVAAR  EK  AS  WETTIGE  OUER/VOOG  DIE  GEDRAGSKODE  VIR  LEERDERS,  
SOOS OORGESKRYF DEUR DIE BEHEERLIGGAAM VAN HOËRSKOOL CARLETONVILLE. 

 

Naam van ouer/voog:                  

Tel. no. (Huis):                             ______ 

(Werk):                        ______ 
 

(Selfoon):                      ______ 
 
 

   
 
__________________________    ____________________________ 

Handtekening                                                                           Datum 
 

 
 
 
ONDERNEMING DEUR LEERDER: 
 
Ek      neem   kennis   van   die   voorafgaande
gedragskode wat deur my ouer/voog onderteken is en aanvaar dat dit op my van toepassing 
is. 

 
Ek : 

1. Erken  die  hoof,  personeel  en  VLR  se  gesag  oor  my  en  aanvaar  die  billike  
en regverdige uitoefening van hulle gesag. 

2. Onderneem om die reëls van die skool te eerbiedig en te gehoorsaam. 
3. Onderneem om enige probleem met ŉ onderwyser, die adjunkhoof of die hoof 

met vrymoedigheid te bespreek. 
4. Erken die reg van medeskoliere om, net soos ek, aanspraak te maak op 

kwaliteit onderrig en sal daarom sorg dat die onderwysers ŉ geleentheid kry in 
die klas om ongehinderd onderrig aan te bied. 

5. Onderneem  om  lojaal  te  wees  teenoor  my  skool,  die  etos  van  my  skool,  
die onderwysers en my maats. 

6. Onderneem  om  die  beeld  van  my  skool  op  ŉ  positiewe  manier  uit  te  dra  en  
ŉ ambassadeurs vir Hoërskool Carletonville te wees. 

7. Onderneem om my verantwoordelikheid om tugmaatreëls na te kom wat op 
billike en regverdige manier aan my opgedra word as ek oortree het. 

8. Onderneem om pligsgetrou skool by te woon. 
 

 
 
______________________________   ____________________________ 

Handtekening van leerder                                                                      Datum 
 
 
 
 
 
_______________________________   ____________________________ 

Handtekening van Voogonderwyser                                                 Datum 


