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1. TITEL VAN DIE BELEID: GEDRAGSKODE VAN SKOOL 
 
2. DATUM VAN INWERKTREDING: 01 Januarie 2021 
 
3. VOLGENDE DATUM VAN HERSIENING: 31 Desember 2021 
 
4. HERSIENINGSGESKIEDENIS: 
 

Soos Gewysig Op:  

1 Januarie 2021 tot 31 Desember 2021 

 

 
5. INLEIDING 
 
5.1 Hoërskool Carletonville is 'n openbare skool  wat ingevolge artikel 12 saamgelees met 

artikel 52 van die SA Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996)  beheer word deur die 
skoolbeheerligaam ingevolge artikel 16 van die Skolewet. 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 

 
5.2 Ingevolge artikel 8 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No 84 van1996) word 

bepaal dat die Beheerliggaam van die skool ‘n gedragskode vir leerders moet saamstel 
en toepas en dat geen leerder vrygespreek is van enige bepalings van sodanige 
gedragskode nie. Om die gedragskode vir 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 
implimentering in die skool. 

 
5.3 Vir die doeleindes van die gedragskode word daar ‘n duidelike onderskeid tussen die 

konsepte “dissipline” en “sanksie” getref word. Dissipline gaan oor positiewe 
gedragsbeheer wat daarop gemik is om toepaslike gedrag te bevorder en selfdissipline 
en selfbeheer in leerders te ontwikkel. Sanksie is slegs een faset van dissipline, d.w.s. 
‘n 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. 

 
5.4 Die eienskappe van dissipline kan kortweg as volg opgesom word: 

a) Dissipline word gebruik om orde te skep. Dit funksioneer binne ’n sfeer van 

wetgewing waaraan voldoen moet word deur die skool. Die adminstrasie van 

dissipline verseker dat die daaglikse optredes en gedrag van leerders georden is. 

b) 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. 

c) Dissipline beskerm die leerders. In ’n ordelike opvoedkundige omgewing beskerm 

dissipline leerders van onwettige en ongedissiplineerde optrede van mede-leerders. 

d) 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. 

e) Dissipline is toekomsgerig omdat dit die leerder voorberei vir integrasie en 

ontwikkeling om ’n toekomstige beroep suksesvol te kan beoefen. 

f) 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.  

 5.5 Ouers en betrokkenes moet in gedagte hou dat norme verander en reëls van tyd tot tyd 
hersien moet word. En dus sal daar gepoog word om die reëls op datum te hou.  Enige 
veranderinge sal tydens saalbyeenkomste aan leerders deurgegee word en so 
genotuleer word. Die oorkoepelende beginsel is dus dat ‘n leerder van Hoërskool 
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Carletonville alle tye ‘n aanwins vir sy/haar ouers, sy/haar skool en die gemeenskap sal 
wees.  

 
5.7 Vir skooldissipline en opvoedergesag is dit uiters noodsaaklik dat die ouergemeenskap 

by die skool staan en die gesagsfigure en strukture van die skool sal ondersteun en 
postief sal saamwerk. Ouers gee gesag aan ‘n skool, wil net die beste vir hulle kinders 
hê, wil  en in die algemeen nie probleem-ouers wees nie en waardeer dit om te weet 
dat hulle kinders in ‘n veilige geborge omgewing wat die leer – en opvoedingsproses 
bevorder, onderrig ontvang. Meer nog wil die Beheerliggaam juis klem plaas op die 
vennootskap wat tussen ouer, personeellid en kind bestaan. As die 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.  

 
6. DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE 
 
6.1 Die doel van die kode is om die aanvaarbare gedrag  van leerders te bepaal om 
 sodoende te verseker dat die integriteit en die veiligheid van elke leerder en alle 
 persone van die skoolgemeenskap beskerm en bevorder word. Die gedragskode 
 beoog om ’n kultuur van respek, verdraagsaamheid en versoening onder leerders, 
 opvoeders en ouers en ander volwassenes in diens van die skool te bevorder.  Verder 
 wil die skool daaarna streef om deur middel van die gedragskode om 
 lewensvaardighede, selfdissipline, voorbeeldige gedrag en volwassenheid by leerders 
 te kweek. In die gees van die voorafgaande word daar van elke leerder verwag om 
 homself/haarself so te gedra dat die skool se goeie naam en eer te alle tye 
 vooropgestel word in die daaglikse handel en wandel van leerders en sodoende ‘n 
 gesonde selfbeeld te ontwikkel. 
 
6.2 Oogmerke van die Gedragskode: 

a) Om te verseker dat geen leerder op ’n onwettige en onregverdige wyse behandel 

word nie en dat al die regte van ander ook op die selfde wyse beskerm word. 

b) Om ’n gesamentlike en samehorige kultuur van verdraagsaamheid onder leerders 

en opvoeders te bevorder. 

c) Om te verseker dat administatiewe prosedures en dissiplinêre prosesse duidelik 

omskryf word en regverdige en billike prosedures gevolg word met die hantering 

van elke leerder, sodat elkeen die kans gegun om aangehoor te word, met dien 

verstanded dat die prosesse/prosedures nie misbruik mag word om die 

dissiplinêre prosesse te omseil om misbruik mag word deur kwaadwillige en 

versteurende gedrag gedurendfe die prosedures nie. 

d) Om riglyne daar te stel vir  aanvaarbare standaarde van gedrag wat verwag word 

van alle leerder. 

e) Die regte en verantwoordelikhede van leerders te omskryf. 

f) Die gedragskode bepaal die gevolge vir oortredings vir leerders. Oortredings wat 

as minder ernstig geklasifiseer is of wat nie formele dissiplinêre optrede vereis nie, 

kan deur ’n opvoeder aangespreek word sonder die toestemming van die hoof 

en/of dissipline hoof. Informele dissiplinêre optrede word gewoonweg nie teen die 

leerder aangeteken nie maar in sekere gevalle sal ouers nog steed betrek word. 

Indien daar ’n herhaalde patroon van oortredings gevestig is kan dit in die leer se 

demeriete rekord aangeteken word. 

g) Die Gedrgskode bepaal en omskryf die prosesse wat gevolg moet word vir 

dissiplinêre optredes teen leerders wat versuim om dit na te kom. 

h) Die kode bepaal datr leke leerder van die skool daaraan onderhewig is ingevolge 

artikel 8(4) van di SASW tensy die BL ’n uitsondering toelaat. 
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i) Die kode verswak nie die gesag van die hoof of enioge opvoeder van die skool ten 

opsigte van die toepassing van dissipline nie. 

 
7. WOORDOMSKRYWINGS EN AKRONIEME 
 
 7.1 Woordomskrywings 
 

Woord Betekenis 

Alkoholiese drank/middel 
 

Beteken: 
(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;   

Aanranding Beteken daadwerklike of dreigende optrede van enige 
persoon teenoor enige ander persoon of persone, wat 
enige vorm van besering, hetsy fisies en of psigies 
insluit. In gevalle van dreigement kan die dreigement 
mondelings, skriftelik, by wyse van gebaar en of 
elektronies oorgedra word. Alle vorms van 
fisiese/verbale bakleiery en/of 
teistering/boelie/intimidasie/ 
kuberboelie/dreigemente/afpersing en ander 
soortgelyke optrede sal dus aanranding daarstel. 

Die Beginsel van  die 
Waarskynlikheidsteorie 

Beteken, is dat die dissiplinê komitee alle weergawes 
oorweeg  van gebeure en aantuigings moet  oorweeg 
end an moet besluit dan op die mees waarskynlike 
weergawe onder die omstandighede of die persoon 
skuldig is/onskuldig is (50% + 1 is skuldig 50% - 1 is 
onskuldig). 

Besit  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. 

Brandstigting Beteken die opsetlike en onwettige handeling om 
ander se eiendom/plantegroei/vaste eiendom aan die 
brand te steek met enige voorwerp of enige vloeistof of 
materiaal te gebruik.  

By die skool/op die skoolterrein Word gedefineer waar ‘n leerder teenwoordig is in ‘n 
klaskamer, enige ander lokaal van die skool, op ‘n 
ander plek op die skoolgronde, op ‘n 
skoolvervoermiddel of ander voertuig, tydens enige 
skoolaktiwiteit of skool ondersteunde aktiwiteit, enige 
aktiwiteit wat nie op die skoolterrein plaasvind nie, in 
skooltyd en/of buite skooltyd in of uit skooluniform of 
enige tyd waar ‘n leerders as ‘n ingeskrewe leerder 
van die skool geidentfiseer kan word selfs waar 
sodanige leerder se afbeelding op enige sosiale 
platform verskyn of hy/sy geidentifiseer kan word op 
‘n sosiale media platform of enige negatiewe plasing 
op ‘n sosiale media platform gemaak het. 

Dag/Dae Beteken dae van die week, uitsluitende Saterdae, 
Sondae, openbare vakansie dae en enige 
skoolvakansies. 

Digitale toestelle/ 
selfoon/elektroniese toestel 

Beteken enige mobiele toetstel wat gebruik word om 
oproepe te maak of boodskappe te versend deur seine 
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Woord Betekenis 

of inligting voorgestel deur syfers en/of enige digitale 
beelde, videos, foto’s en klank kan opneem en 
versend. 

Dispuutbeslegtingskomitee Beteken 'n komitee wat deur die Beheerliggaam 
aangestel is om oor dispute rakende die vertolking 
van die kode tussen leerders en opvoeders te besleg. 

Dissiplinêre Komitee Beteken '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. 

Dissipline hoof/Ondersoeker '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 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. 

Distrikskantoor Beteken die Distrikskantoor van die Department in die 
Onderwysdistrik waarin Hoërskool Carletonville geleë 
is. 

Distriksdirekteur Beteken die beampte van die Department van 
verantwoordelik vir die administrasie van onderwys in 
die betrokke distrik waaronder Hoërskool Carletonville 
toegewys is. 

Department Beteken die Gauteng Department van Onderwys 

Dokumentasie/Dokumente/Bewyse Dokumentasie/dokumente sluit die volgende in: 
a) notas of briewe van ouers 
b) Mediese sertifikate van mediese praktisyns 
c) Notas, briewe en verslae van ‘n leerder 
d) Aantekening en tekeninge van die persoon wat 

die bewerings van ‘n klagte ondersoek of wat die 
klag indien 

e) Enige ander vorm van inligting/bewyse 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. 

Drag en Voorkoms Beteken die bepaalde gedrag en voorkomsbeleid van 
die skool waaraan alle leerders moet voldoen tensy die 
BL ‘n uitsondering vir ‘n bepaalde leerder goedgeur 
het. 

  

Gedragskode Beteken hierdie  dissiplinêre gedragskode  en reëls 
van die skool 

Gevaarlike Voorwerp/Wapen Beteken 
(a) enige springstof of ontplofbare toestel;  
(b) enige vuurwapen of gaswapen;  
(c) enige artikel, voorwerp of instrument wat gebruik 
kan word om 'n persoon liggaamlike leed aan te doen 
of eiendom te beskadig, of om 'n persoon tydelik te 
verlam of bewusteloos te laat; of  
(d) enige voorwerp wat die Minister by kennisgewing 
in die Staatskoerant ingevolge die Skolewet tot 
gevaarlike voorwerp verklaar. 

Graad Beteken dié gedeelte van 'n onderwysprogram wat 'n 
leerder binne die bestek van een skooljaar kan voltooi 
of enige ander onderwysprogram wat die Lid van die 



Streef en Stry   Bladsy 7 van 54 

 

Woord Betekenis 

Uitvoerende Raad mag ag gelykwaardig daaraan te 
wees. 

Hoof van die Departement Is die Hoof van die Gautengse Onderwys 
Department. 

Inbraak/kuberkraak Beteken die onwettige/ongemagtige daad van 
betreding met die gebruik van magom by enige 
perseel te betree of toegang te verkry tot enige 
struktuur, voertuig, kas/yskas/houer of enige eiendom 
van enige persoon op die skoolterrein en in die 
proses skade te veroorsaak en/of eindom onregmatig 
te verwyder. Dit sluit ook in om onregmatige toegang 
tot enige persoon se elektroniese inligting te verkry 
met enife rekenaar/digitale toestel en enige 
dreig/intimiderende boodskappe te stuur. (Sien ook 
kuberboelie). 

[Gedrags]Kode Beteken die  dissiplinêre gedragskode  en reëls van 
die skool 

Leerder Beteken enige persoon wat onderwys ontvang of wat 
verplig is om onderwys te ontvang ingevolge die 
Skolewet by Hoërskool Carletonville 

Lid van die Beheerliggaam Beteken enige verkose/gekoöpteerde lid van die 
SBL/Komitee van die SBL van Hoërskool 
Carletonville 

Lid van die Uitvoerende Raad  Beteken Lid van die Uitvoerende Raad van Gauteng 
Provinsie verantwoordelik vir Onderwys. 

Onderwys/Opvoeding Onderriginstruksie of opleiding wat ingevolge die Wet 
aan leerders verskaf word 

Onwettige Dwelmmiddel Beteken 
(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 ewn verwante 
wetgewing. 

Ontwrigtende Gedrag Beteken enige leerder wat onredelike enige 
opvoedingsproses by die skool versteur  wat in stryd 
is met die goeie orde en die gesag van enige 
opvoeder/afrigter/ander persoon ondermyn om 
opvoeding/instruksie te gee aan ander leerders en/of 
enige wettige opdragte nie na te kom nie of blatant 
ignoreer of terugpraat/onhoflik optree. 

Ontwrigtende leerder Beteken enige leerder wat ontwrigtende gedrag 
openbaar, pleeg of toon tydens enige opvoedkundige 
proses in die skool, enige skoolaktiwiteit, enige 
skoolondersteunde aktiwiteit, of wat inmeng of poog 
om in te meng met enige opvoeder/afrigter/instrukteur 
wat gesag het oor die leerder of wat inmeng met ‘n 
bestuurde van ‘n voertuig wat leerders vervoer en/of 
enige persoon leed aandoen binne of bute skooltyd, 
op of weg van die skoolterrein af of waar die leerder 
as ‘n leerder van die skool geidentifiseer kan word. 

Opvoeder  Beteken enige persoon, met uitsondering van 'n 
persoon wat aangestel is om uitsluitlik buite-
kurrikulêre werksaamhede te verrig, wat ander 
persone onderrig, opvoed of oplei of wat 
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Woord Betekenis 

professionele opvoedkundige dienste, met inbegrip 
van professionele terapie en opvoedkundige 
sielkundige dienste, by 'n skool lewer 

Ouer Beteken - 
(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. 

Permanente Uitsetting Beteken die permanente verwydering van die leerder 
uit die skool. 

Personeellid Beteken 'n persoon wat by 'n skool in diens is. 

Persoon Beteken enige persoon, hetsy 'n natuurlike persoon of 
'n juridiese persoon, met of sonder 
regspersoonlikheid. 

Rowwe spel Enige onregmatige, rowwe spelwat onveilig is of die 
goeie orde by die skool versteur. 

Hoof/skoolhoof Beteken 'n opvoeder wat as hoof van die skool 
aangestel is of waarneem. 

Seksuele Teistering Enige handeling met ‘n seksuele konnotasie of 
ondertoon 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;   onvanpaslike 
aanraking; onvaanpaslike taalgebruik; versoeke vir 
seksuele gunste waar die persoon wat die versoek rig 
in die  posisie is om onder andere positiewe 
akademiese en  ander prestasie-beoordelings te 
maak;   vernederende, intimerende en/of krenkende 
verbale en nie-verbale handelinge met ‘n  eksplisiete 
of implisiete seksuele konnotasie of ondertoon wat ‘n 
persoon se menswaardigheid op enige wyse aantas. 

Skoolbeheerligaam Beteken die beheerliggaam van Hoërskool 
Carletonville, soos beoog in artikel 16 (1) van die 
Skolewet, 1996 

Die skool Beteken Hoërskool Carletonville '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 8 tot graad 12 inskryf. 

Skoolaktiwiteit Beteken enige amptelike opvoedkundige, kulturele, 
ontspannings- of sosiale aktiwiteit van die skool op of 
buite die skool se perseel. 

Skooldae Beteken weeksdae, uitgesluit Saterdae, Sondae, 
openbare vakansiedae en skoolvakansies. 

Skooleiendom 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. 
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Woord Betekenis 

Skorsing/Geskors Beteken dat 'n leerder nie daarop geregtig mag wees 
om: 
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 
skoolaktiwitiete van die skool deel te neem nie; of 
d) skool vir 'n tydperk van hoogstens 7 skooldae by te 
woon nie. 

Teistering Enige teistering/afknouery/boeliegedrag/intimidasie/ 
Viktimisasie/afpersing/ongewenste 
aanraking/ongewenste 
taalgebruik/aanranding/onwelvoeglike gebaar, 
insluitende maar nie uitgesluit of beperk tot enige 
elektroniese kommunikasie, wat betrekking het tot 
enige individu/groep se geslag, ras, geloof, afkoms, 
getroude status, enige ligaamlike karakter trek, 
seksuele orientasie of ligaamlike of taalgebrek. 

Tydelike skorsing Beteken dat die Hoof 'n leerder tydelik kan 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 dissiplinêre 
komitee gefinaliseer is, indien dit volgens die mening 
van 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. 

Toesig Beteken die bestuur en beheer van leerders op skool 
of tydens ‘n skoolaktiwiteit.   

Uitsetting Beteken die permanente beëindiging van 'n leerder 
se toelating as leerder tot die skool deur die 
Departementshoof. 

Wangedrag Beteken wangedrag wat deur 'n leerder gepleeg 
word, 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; 
(iv) onderhewig aan die redelike uitoefening van die 
reg om te vergader, te betoog en petisies op te stel, 
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Woord Betekenis 

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. 

Wapen/Gevaarlike Voorwerp Beteken enige voorwerp waarmee skade, leed en of 
besering aan enige persoon aangerig kan word en 
sluit in gevaarlike wapens en ook vuurwapens. 

 
7.2 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 Department 

GDO Gauteng Department van Onderwys 

GKT Geslote kringtelevisie 

 
8. TOEPASSINGSBESTEK VAN DIE BELEID 

8.1 Die parameters en voorwaardes waarbinne die skool se gedragskode en - reëls sal 
 van toepassing wees wanner ‘n leerder: 

a) Op enige plek op die skoolterrein hom/haarself bevind. 
b) Binne enige lokaal op die skoolterrein himself/haarselfbevind. 
c) Tydens enige skooltoer/uitstappie. 
d) Tydens enige skoolaktiwiteit op of weg van die skoolterrein. 
e) By enige ander skool. 
f) Waar hy/sy die skool verteenwoordig by enige aktiwiteit/optrede. 
g) Waar hy/sy as ‘n leerder van die skool geidentifiseer kan word in of uit 

skooluniform/ander skooldrag/gewone drag. 
h) Binne en buite skoolure. 

 

9. WETSRAAMWERK 

a) Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 

b) Die Wet op Skoolonderwys, 1995 (Gauteng) (Wet No 6 van 1995). 

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

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

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

f) Government Notice 1140 of 19 September 2008 – Devices to be used and 

Procedure to be followed for drug testing 

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

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

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

j) Die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, Wet 3 Van 2000 

k) Die Wet Op Beskerming van Persoonlike Inligting (Wet 4  van 2013 (“POPI”)) 

l) Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) 

m) Die Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (Staatskoerant 

22754/2001: Kennisgewing 1040) 

n) Regulasies en Riglyne van die Gauteng Departement van Onderwys 

o) Aanvullende beleide van Hoërskool Carletonville 

p) Nasionale Onderwysbeleidswet (Wet 27/1996) 



Streef en Stry   Bladsy 11 van 54 

 

q) Die Veiligheidsbeleid van die skool 

r) Riglyne en Omsendbriewe van die Gauteng Departement van Onderwys en die 

Nasionale Departement van Onderwys  

s) 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) 

t) SARO gedragskode vir Opvoeders 

u) Strafproseswet 1977 (Wet 51 van 1977)  

10. BELEIDE EN PROVINSIALE OMSENDSKRYWES 
 
10.1 Omsendbrief 74/2007 
10.2 Omsendbrief vir aanmelding van insidente van aanranding en ander ernstige 
 wangedrag by die Distrikskantoor. 
 
11. BELEIDSTELLINGS 
 
11.1 Die Wetlike Gesag van Beheer Opvoeders 

1) Die SASW verleen aan die skool die magte om dissipline in die skool te handhaaf 

soos in die kode en verwante beleide van die skool omskryf word asook ander 

optrede wat teen die goeie sedes indryf. 

2) Die skool sal verseker dat leerders en ouers ingelig is oor die bogenoemde 

dokumente en wanner gerdrag as ‘n misdryf beskou word asook die prosedures 

wat gevolg sal word. 

3) Alle lede van die skool is onderhewig aan die gedragskode tensy ‘n uistondering 

deur die BL bepaal is. 

4) ‘n Opvoeder in die skool sal dieselfde regte as ‘n ouer hê om leerders te beheer 

en te dissiplineer (lyfstraf en ander ongeoorloofde gedrag uitgesluit) in die tydperk 

wat ‘n leerder by die skool is. In die naskool is, by enige skoolaktiwiteite betrokke 

is binne of buite skoolure. 

5) ‘n Opsomming van die gedragskode mag in die skool se dagboek gepubliseer 

word. 

6) Die hoof en/of sy gedelegerdes mag deursoeking doen vir enige onwettige 

voorwerpe /middels ingevolge die nodige wetgewing van enige leerder sonder 

vooraf magtiging van enige ouers asook enige leerders toets vir die gebruik van 

onwettige middels in terme van die betrokke regulasies. Ouers sal na die tyd binne 

24 uur van die afloop van ‘n skooldag ingelig word oor die uitsalg van die 

dfeursoeking of toetse vir onwettige middels. 

7) Die skool mag die nodige sanksies toepas en dissiplinêre optrede instel ingevolge 

die kode en die betrokke wetgewing en regulasies. 

8) 'n Opvoeder het die reg om, in ooreenstemming met hierdie gedragskode, 

skoolreëls en verwante beleide en toepaslike wetgewing, sy/haar klaskamer te 

bestuur, leerders te dissiplineer en 'n leerder na die skoolhoof of die aangewese 

persoon soos deur die skoolhoof aangestel, te verwys om sodoende dissipline in 

die klaskamer te handhaaf. 

9) Enige opvoeder wat kennis dra dat 'n leerder gedrag getoon het waar die leerder 

die gedragskode oortree en dit herhaaldelik of wesenlik inmeng met die opvoeder 

se vermoë om effektief met die leerders in die klas te kommunikeer/onderrig te 

gee of met die reg van enige ander leerder om onderrig en leer of te ontvang, kan 

'n mondelinge/skriftelike verslag van sodanige gedrag by die skoolhoof of 

aangewese persoon indien vir verdere optrede indien nodig.  
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11.2 Individuele Regte, Verantwoordelikhede en Ere-Kode 
 
11.2.1 Individuele Regte 
 Ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika  het elke ingeskrewe leerder 
 van Hoërskool Carletonville  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 kan word:   

1) Onderrig te ontvang in ‘n gestruktureerde akademiese omgewing. 
2) Deur ander lede van die skool gerespekteer te word ongeag persoons-/godsdiens- 

of kulturele verskille.  
3) Gereelde terugvoering/verslae te ontvang aangaande akademiese vordering. 
4) Die vryheid van spraak op ‘n volwasse en taktvolle wyse toe te pas sonder dat 

haatspraak, seksistiese en ander aanstootlike taal gebruik word.  
5) Regverdig behandel te word. 
6) Verseker te wees van veiligheid van persoon en besittings. 
7) In ’n skoon, gesonde en rommelvrye omgewing te werk en te speel. 
8) Die vrymoedigheid kan hê om ter enige redelike tyd te vra om hulp, raad en 

voorligting. 
9) Die skool by te woon sonder dwelms, wapens, afknouery, onder die invloed van 

enige onwettige middel, verontregtiging, intimidasie, seksuele teistering, boelie. 
Intimidasie, enige ander vorm van tesitering en/of enige kriminele gedrag. 

 
11.2.2 Verhouding van Elke Leerder met die Skool, Mede-Leerders, Opvoeders en 

Ouers 
 Elke leerder van Hoërskool Carletonville verbind hom/haar om: 

1) Begrip vir ander leerders te hê en verdraagsaam teenoor ander te wees. 
2) Trots en lojaal te wees teenoor sy/haar ouers, skool, opvoeders en skoolhoof. 
3) Hoflik teenoor medeleerders, opvoeders, ouers en medemens op te tree. 
4) Die reëls en gedragskode van die skool te gehoorsaam en te eerbiedig. 
5) Nie onwelvoeglike taal op die skoolterrein, in die klasklamer, of tydens enige 

skoolaktiwiteit of waar ek in skooluniform is te gebruik nie. 
6) Geensins enige onwelvoeglike boeke, tydskrifte, video’s, prente, tekeninge, 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. 

7) Getrou die skool by te woon. 
8) Die korrekte skooldrag te dra. 
9) Te alle tye as ambassadeur van sy/haar skool op te tree en sodoende die korrekte 

beeld van die skool uit te dra. 
10) Die gesag van die opvoeders wat oor hulle aangestel is te erken. 
11) Alle redelike opdragte en versoeke van opvoeders, hulle ouers en die skoolhoof te 

gehoorsaam en uit te voer. 
 

11.2.3 Die Verantwoordelikhede van Elke Leerder 
 Hoërskool Carletonville se leerders se regte gaan hand aan hand met verskeie 
 verantwoordelikhede. By toelating tot die skool onderneem elke leerder:  

1) Om die geleentheid te skep vir ander om sonder belemmering te werk en om 
volle aandag aan hul lesse te gee. 

2) Om die individualiteit van ander te respekteer. 
3) Om ander billik en regverdig te behandel. 
4) Om met eerlike gedrag die veiligheid van mense en eiendom in die skool te 

handhaaf. 
5) Om die skoolomgewing, klaskamers, kleedkamers en ander lokale skoon, netjies 

en rommelvry te hou. 
6) Om stiptelik in alle fasette van die skool te wees.  
7) Om nie die skool in enige verleentheid te stel nie. 
8) Om nie ontwrigtend, ongedissiplineerd of ontegemoedkomend binne of buite die 

klas op te tree nie. 
9) Om alle akademiese opdragte na die beste van hul vermoë uit te voer. 
10) Om die gebruik van dwelms en nadere onwettige middels en tabakprodukte ten 

alle koste te vermy en nie betrokke te wees by aanranding, die dra van wapens, 
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kriminele aktiwiteite, intimidasie, afknouery, seksuele teistering, kuberboelie, 
ongemagtigde gebruik van selfone en ander elektroniese apparate nie, 
verontregting, rook of die besit van pornografiese materiaal. 

11) Die eiendom van die skool op te pas en nie te beskadig nie. 
12) Nie sy/haar medeleerders se eiendom sonder toestemming te neem, gebruik, te 

eet, te drink, te breek of te beskadig nie. 
13) Nie met enige apparaat van die skool te peuter, te gebruik of sonder toestemming 

van ‘n opvoeder daarmee te werk nie. 
14) Nie onnodiglik hulself en andere blootstel aan gevare of gevaarlike toestande nie. 
15) Nie aan gevaarlike speletjies of geweldadige optredes sal deel neem nie op enige 

plek op die skoolterrein, in die klaskamers, die kleedkamers of ander lokale nie. 
16) Die skolierpatrollie sal gehoorsaam en padveiligheidsreëls na  te kom. 
17) Nie gevaarlike wapens of voorwerpe wat ander kan beseer in hul besit te hê of 

skool toe of enige ander skoolaktiwiteit te bring nie. 
18) Op die skoolterrein, tydens enige skoolaktiwiteit of waar hulle in skooluniform is of 

geïdentifiseer kan word as ‘n leerder van Hoërskool Carletonville te rook of enige 
ander alkoholiese, medikasie of ander onwettige of verbode middel te gebruik, in 
te neem, te snuif, daarmee handel te dryf of aan enige ander mede-leerder van my 
eie of ‘n ander skool beskikbaar sal stel nie. 

19) Om aan geen dobbelaktiwiteite 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. 

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

21) Daar rus ’n aanmeldingsplig op elke leerder van enige oortreding wat deur ’n 
leerder opgemerk word. Dit kan skriftelik of in persoon gedoen word. 

 
11.2.4  Bedagsaamheid  

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

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

2) Alle personeellede as meerderes beskou en met die nodige respek behandel.  
Dieselfde respek te betoon aan Leierleerders en skolierpatrollie as personeellede 
en ingelyks moet leierleerders respek betoon teenoor hulle mede-leerders. 

3) Personeellede of enige volwasse persoon te alle tye beleefd te groet. 
4) Geen opvoeder, personeellid. leerderleier of volwassene aanspreek met sy/haar 

hande in hulle sakke nie.  
5) Alle redelike instruksies wat deur die skoolhoof, opvoeders en leerderleiers aan 

hulle gegee word, stiptelik en gewillig sal uitvoer en na te kom. 
6) Dat hulle mekaar met respek sal behandel en skinder/skinderstories te alle tye 

vermy.  
7) 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. 

8) 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. 

9) Woordewisselings/argumente/gevegte wat by die skool ontstaan het, nie na skool 
(in of uit skooldrag) voortsit nie, maar eerder die griewe prosedure sal volg. 

10) Nie in die saal te praat tensy toestemming daarvoor verleen is nie. 
11) Tydens ‘n saalbyeenkoms/optrede/vertoning stil sit en die saal eers aan die einde 

van die optrede te verlaat.  
12) Om die Faktotum en algemene diens-assistente te alle tye te respekteer. 
13) Alle omsendbriewe, kennisgewings en ander briewe en notas van die skool en die 

SBL aan hulle ouers te oorhandig en die ontvangserkenningskeurstrokies stiptelik 
terug te bring en aan hull klasvoogde te besorg. 

14) Omsendbriewe, toetse en rapporte aan hulle ouers te oorhandig wat deur ouer(s) 
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of voogde onderteken moet word en aan die klasvoog terug te besorg. 
 
11.2.5 Eerlikheidsbeleid 
 Daar word van elke leerder van die skool verwag om aan die skool se eerlikheidsbeleid 

te voldoen ten opsigte van sy/haar werk en nie hom/haarself as iemand anders voor te 
doen as enige ander persoon 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: 
1) Jou eie werk te doen en te voltooi en betyds in te handig. 
2) Om enige verwysingsbronne van watter aard ookaal te vermeld. 
3) Om jou oë op jou eie werk te hou. 
4) Om te help en nie te kopieër nie. 
5) Om nie ander se werk af te skryf en voor te gee dis jou eie onder enige 

omstandighede nie. 
6) Nie van enige ongeoorloofde/ontoelaatbare hulpmiddel, nota’s van enige aard op 

enige oppervlak en enige ander elektroniese toestel gebuik te maak tydens enige 
toets, eksamen en ander assessering gebruik te maak nie. 

7) Om elektroniese bronne met integriteit te gebruik en nie van “sny en plak” metodes 
[“cut and paste”] gebruik te maak nie. 

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

 
11.2.6 Akkommodering van godsdienstige en/of kulturele gebruike van leerders 
 

1) Praktyke, gedrag of verpligtinge wat verband hou met die kernwaardes en oortuigings 
van 'n erkende godsdiens en/of kultuur van 'n leerder en welke praktyke, gedrag of 
verpligtinge in konflik is met enige reël vervat in hierdie Gedragskode kan 
geakkommodeer word met 'n toestemming tot 'n redelike afwyking van hierdie 
Gedragskode deur die skool se beheerliggaam op skriftelike aansoek aan die skool 
beheerliggaam. 

2) Die leerder, bygestaan deur sy/haar ouer/s, moet aansoek doen vir 'n redelike afwyking 
van die standaard skoolreëls indien sodanige reëls in konflik is met of inbreuk maak op 
enige godsdienstige en/of kulturele regte van die leerder. 

3) Sodanige aansoek moet op skrif gerig word aan die skool se beheerliggaam en moet 
die volgende besonderhede en/of inligting insluit: 

i. 'n redelike interpretasie van die godsdienstige en/of tradisionele regte wat na 

mening van die leerder en sy/haar ouers deur 'n reël in die skool se gedragskode 

ingeperk word sowel as 'n voorstel van hoe die reëls aangevul kan word of by 

goedkeuring van die skool se beheerliggaam geakkommodeer kan word; 

ii. die spesifieke reël/s in die skool se gedragskode wat inbreuk maak op die leerder 

se godsdienstige en/of tradisionele praktyke, soos vervat in die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika; 

iii. 'n brief van 'n godsdienstige/tradisionele leier, wat die volgende bevestig: 

a) die bestaan van so 'n godsdienstige en/of tradisionele praktyk, gedrag of 
verpligting; 

b) of sodanige godsdienstige en/of tradisionele praktyk of gedrag vrywillig of 
verpligtend van aard is; 

c) of die betrokke kulturele of godsdienstige gemeenskap dit ag dat sodanige 
praktyk ‘n vrystelling van skoolreëls regverdig; en 

d) dat die leerder aan so 'n godsdienstige en/of tradisionele groep behoort en 
aktief deelneem aan sy praktyke, gedrag of verpligtinge. 

4) By ontvangs van die bogenoemde skriftelike aansoek, sal die skool se beheerliggaam 
die aansoek om afwyking en/of vrystelling van enige bepaling van die skool se 
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gedragskode met die nodige erns en verantwoordelikheid oorweeg, inaggenome die 
volgende: 

i. die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika; 
ii. toepaslike wetgewing en beleidsdokumente; 
iii. betrokke beslissings deur howe; 
iv. of sodanige godsdienstige en/of tradisionele praktyk of gedrag vrywillig of 

verpligtend is; 
v. of die betrokke kulturele of godsdienstige gemeenskap dit ag dat sodanige 

praktyk ‘n vrystelling van skoolreëls regverdig;  
vi. die omvang van die vrystelling en/of afwyking vereis (m.a.w. hoe groot afwyking 

van die gewone skoolreëls); en 
vii. die effek van die toestaan van die vrystelling en/of afwyking op die bereiking van 

'n "gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing, toegewy aan die 
verbetering en instandhouding van die kwaliteit van die leerproses"; 

5) die leerder en sy/haar ouers binne 30 skool dae skriftelik in kennis stel van sy besluit. 

 
11.2.7 Privaatheid / Vertroulikheid 

1) Die skool/BL sal die privaatheid van ‘n klaer, die individu (s) teen wie ‘n klag ingedien 

word, en die getuies soveel as moontlik respekteer en beskerm, in ooreenstemming 

met die wetlike verpligtinge van die skool om ondersoeke in te stel, toepaslike stappe 

te neem en te voldoen aan enige blootlegging en/of openbaarmakingsverpligtinge 

ingevolge die gedragskode. Alle rekords (papier en elektronie) wat gegenereer word en 

dissiplinêre verhore wat gehou word onder die bepalings van die gedragsode en 

verwante wetgewing en beleide en reëls en die administratiewe prosedures daarvoor, 

sal as vertroulik bewaar word in die mate wat dit wetlik toegelaat word. 

11.2.8 Rapportering en Aanmelding van oortredings van die Gedragskode deur 
 Leerders 

1) Daar  word van elke leerder redelikerwys verwag word om verantwoordelik te wees vir 
sy/haar eie gedrag.  Daarom word daar van alle leerders verwag om onmiddellik 
oortredings van die gedragskode deur enige leerder aan te meld by 'n opvoeder, 
berader / maatskaplike werker, die hoof/adjunk-hoof, dissiplinehoof of ander 
aangewese persoon. 

2) Enige leerder wat 'n leerder opmerk wat 'n wapen, alkohol of onwettige stof op 
skooleiendom of by 'n skoolfunksie/aktiwiteit besit, moet hierdie inligting onmiddellik aan 
'n opvoeder, die hoof, enige opvoeder of enige ander volwassene wat hulle op die 
skoolterrein kan vertrou, rapporteer. 

 
11.2.9 Skoolkennisgewings, Omsendbriewe en Enige Ander Skriftelike Kommunikasie 

1) Elke leerder moet enige kennisgewing aan ouers/wettige voogde wat deur die 
Beheerliggaam, die hoof, die administratiewe personeel of enige opvoeder aan hulle 
uitgereik is, oorhandig. Net so moet elke leerder dadelik enige terugstrokie of 
ontvangsbevestiging wat deur sy/haar ouer/wettige voog voltooi moet word, 
onmiddellik aan sy/haar registeropvoeder terugbesorg. 

 
11.2.10 Skooldokumente 

1) Geen leerder mag ‘n dokument wat aan die skool uitgereik is en/of uitgereik is, 

verander nie. Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot, skoolverslae, kwitansies vir 

gelde wat aan die skool betaal is, borglyste, briewe op die skool se briefhoof, ens. 

11.2.11 Rapporte 
1) Elke leerder ontvang 'n Rapport na elke kwartaal. Ouers sal per SMS of ander 

elektroniese kommunikasie ingelig word oor die uitreiking van rapporte. 
 
11.3 Ontwikkeling van Leerders se Talente 
 
11.3.1 Elke leerder onderneem om getrou en na die beste van hul vermoë: 

1) Tuiswerk te doen. 
2) Te leer vir eksamens en toetse. 
3) Om indien dit moontlik, is ten volle deel te neem aan alle sport, kultuur en ander 
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aktiwiteite by die skool. 
4) Tot eer van God, hul ouers en die skool te presteer. 

 
11.3.2 Deelname Aan Die Skoolprogram / Aktiwiteite 

1) 'n Leerder neem deel aan die opvoedkundige kurrikulum soos voorgeskryf deur die 
Gautengse onderwysdepartement, tensy vrystelling verleen is. 

2) Skoolaktiwiteite bied ekstra geleenthede vir leerders om spesiale belangstellings na te 
streef wat bydra tot hul liggaamlike, geestelike en emosionele welstand. Dit is van 
sekondêre belang in verhouding tot die formele onderrigprogram. Die buite kurrikulê 
program ondersteun die opvoedkundige onderrigprogram om leerders ekstra 
geleenthede vir groei en ontwikkeling te bied. 

3) Alle reëls rakende leerdergedrag en leerderdissipline is ook van betrekking tot alle 
skoolaktiwiteite. 

4) Wanneer 'n leerder by 'n buitekurrikulêre skoolaktiwiteit aangesluit het, moet hy/sy sy/ 
haar verpligtinge nakom en sy/haar verantwoordelikhede in die verband nakom. 

5) As ‘n leerder van die skool wat deelneem aan 'n sport / buitemuurse aktiwiteit wat 
deur die skool aangebied word, is die leerder se eerste lojaliteit teenoor sy / haar 
skool. 

6) Deelname aan enige skoolaktiwiteit is 'n voorreg en is nie 'n reg nie, en enige leerder 
wat die Kode, skoolreëls of enige ander verwante beleid oortree, kan verbied word om 
deel te neem aan enige aktiwiteit en enige toekenning en/of erekleure wat verwerf 
word, kan verbeur word of enige leiersposisie in die skool herroep word. 

7) Die skool verwag dat alle leerderdeelnemers en alle toeskouers by die skool, op ‘n 
gepaste wyse tydens die aktiwiteite sal optree. 

8) Leerders sal onderworpe wees aan dissiplinêre aksies en sanksies vir wangedrag of 
vir onvanpaste, onwettige of onsportiewe gedrag tydens hierdie aktiwiteite of gebeure. 

 
11.3.3 Gedrag van Leerders Buite die Skoolterrein 

1) Geen leerder van die skool mag die skool in diskrediet bring deur enige 
onbehoorlike gedrag in enige openbare plek of by enige ander skool nie. 

2) Geen leerder van die skool mag die skool in diskrediet bring deur enige 
onbehoorlike gedrag tydens enige skoolaktiwiteit op die skoolterrein in terme van 
die gedragsode en skoolreëls, hetsy in of buite die skooldrag nie. 

3) Leerders wat voor of na skool wag vir vervoer, moet dit op 'n ordelike manier 
doen. 

4)  Leerders wat van busse / vervoer gebruik, moet optree volgens die instruksies 
van die bestuurder of die persoon wat amptelik in beheer is van die voertuig. 

5) Leerders moet die reëls van die pad nakom as hulle buite die skool wag. 
 
11.3.4 “Loco Parentis”- Verantwoordelikhede Van Opvoeders en Ander Skool-
 personeel 

1) Die verantwoordelikhede van “Loco Parentis” teenoor alle leerders verminder 
onmiddellik by die uitgang van die skoolterrein, tensy dit in die sorg van 'n amptelik 
aangestelde persoon namens die skool is. (Sport / kulturele en ander amptelike 
skoolgeleenthede, tensy 'n kwytskelding / vrywaring van die in locus parentis plig deur 
die ouer/voog onderteken is.) 

2) Geen leerder mag  na-ure op die skoolterrein wees tensy hy / sy aan 'n amptelike 
skoolaktiwiteit deelneem nie. Die skool sal slegs 30 min nadat die skool vir die dag klaar 
is, verantwoordelikheid aanvaar vir enige leerder. 

3) Skool se hekke word van Maandae tot Vrydae om 07H15 oopgesluit en word weer van 
Maandae tot Donderdae om 15H30 gesluit, Vrydae word die hekke om  14H00 gesluit.  
 

11.4. Algemene Voorskrifte 
 
11.4.1 Skoolreëls en Klaskamerreëls 

1) 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. 

2) Elke opvoeder het ook bepaalde reëls wat geld vir sy/haar klaskamer wat daar 
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gestel is vir die veiligheid van leerders en om ‘n positiewe leeromgewing te 

bewerkstellig wat aanvullend tot die gedragskode is. 

11.5 Sanksies 
 Sanksies moet wettig, regverdig en billik wees. 
 
11.6 Rehabilitasie en Intervensieprogramme vir Leerders 

1) Die skool aanvaar dat daar ’n verantwoordelikheid rus op die skoolhoof en/of sy 

gematigdes om te poog om leerders te rehabiliteer wat skuldig is aan ernstige 

wangedrag soos rasisteiese gedrag, seksuele teistering, substansie misbruik, 

rook, aanranding, boeliegedrag, immorele dade, kuberboelie laster van ander, 

diefstal en ander optredes 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. 

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. 

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 DH. 

4) Wetlike Aspekte - Alle wetlike bepalings rakende die kode en wangedrag, asook 

amptelike beleid, moet deurgaans deur die skool en elkeen wat met die 

toepassing daarvan gemoeid is, nagekom word. 

11.7  Klassifikasie van Sanksies en Regstellende Optredes 
 

1) Berisping/ernstige vermaning - vir die meeste oortredings is ’n mondelinge 
en/of skriftelike waarskuwing, berisping of ernstige vermaning gewoonlik 
voldoende.  

2) 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. 

3) Leerders wat aanhoudend gedragsprobleme openbaar of enige slagoffers van 
die gevolge van ongeoorloofde gedrag sal na die goedunke en na oorlegpleging 
van die prinispaal met ouers verwys word vir die nodige berading en 
ondersteuning. 

4) 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. 

5) Skorsing beteken dat ‘n leerder uit die skool uitgesluit word vir ‘n sekere tydperk 
soos deur die Dissiplinêre Komitee aan beveel en deur die Beheerligaam 
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 volge binne sewe dae na 
skorsing van die leerder(s). Indien dissiplinêre optrede nie binne die tydperk van 
7 (sewe) dae plaasvind nie moet die beheerliggaam die toestemming van die 
Departmentshoof van die Gauteng Onderwys Department verkry om die tydperk 
van skorsing te verleng met nog sewe dae. (Artikel 9(1A) en (1B) van die 
Skolewet. 

6) Die beheerliggaam kan ‘n leerder na skuldigbevinding  van ernstige wangedrag 
deur die Dissiplinêre Komitee skors vir ‘n typerk van sewe dae  of ’n aanbeveling 
maak aan die Departmentshoof van die Gauteng Onderwys Department vir die 
permanente uitsetting van die leerder uit die skool. (Artikel 9 (1C)(a) en (b). 
Indien die Departmentshoof van die Gauteng Onderwys Department teen 
permanente uitsetting van die leerder(s) besluit, moet ’n alternatiewe geskikte 
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sanskie opgelê word. (Artikel 9(8),(9),(10) van die Skolewet). 
7) Indien sulke leerders die skool wil besoek gedurende die tydperk van skorsing, 

moet hulle eers die skriftelike toestemming van die skoolhoof verkry. 
8) 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. 

9) ‘n Leerder kan vir twee redes geskors word: 
i. As ‘n korrektiewe maatreël vir wangedrag (nie langer as vyf skool dae 

nie). 
ii. 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 een week wees). 

10) Uitsetting – 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. 

11) Slegs die Departementshoof  van die Gautengse Departement van Onderwys 
neem ’n besluit om ’n leerder permanent uit die skool te sit. 

12) Uitsetting kan slegs plaasvind nadat ’n leerder, ná ’n regverdige verhoor aan 
ernstige wangedrag, skuldig bevind is. 

13) 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. 

14) 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 leierskapbalkies ander regalia in die geval 
van ’n leerder wat ’n leierspos beklee het en enige ander erekleure wat vir 
ander sport, kultuur en/of akademeise prestasies behaal is. Die skool kan ook 
’n rekening aan die ouers lewer vir handboeke wat nie terugbesorg word nie. 

15) Indien daar enige skade of verliese van en aan skooleiendom is wat in die 
besit van sodanige leerder is of was, 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. 

16) Leerders kan ook as deel van ’n sanksie beveel word om aan ’n rehabilitasie 
program of inligtingsprogram mee te maak in die geval van verbode middels 
en ander wandade wat met intimidasie, boelie en teistering verband hou. 

17)  Wegneem/verbeur van regte/voorregte en deelname aan skoolaktiwiteite 
buite kurrikulêre aktiwiteite Die skoolhoof of die beheerliggaam mag enige 
regte, voorregte en verantwoord-elikhede van ’n leerder vir ’n spesifieke 
tydperk of op ’n permanente basis vir die res van ’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 isolasie opvoeding sal ontvang. 

18) Verbeuring/wegneem van ’n leierspos, ander verantwoordelikheid, ere-
kleure 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 ere-kleure of toekenning, op te skort of verbeurd verklaar 
en die leerder opdrag te gee om sy/haar leiersbalkie en ander kentekens en 
regalia in te handig by die skoolhoof of sy gemagtigde. 

19) Skriftelike verskoning – Die Dissiplinêre Komitee of die skoolhoof mag van ’n 
leerder vereis om ’n skriftelike verskoning oor sy/haar gedrag by die skoolhoof 
in te dien teenoor ’n opvoeder en ander mede-leerders wat benadeel is te na 
gekom is deur ’n leerder se optrede. 
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20) Ouer-opvoeder onderhoud – Om ’n leerder so ver as moontlik te beskerm 
sal daarvan 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 ouer-betrokkenheid sal help en 
bydra om te verseker dat die kind op ’n aanvaarbare dissiplinêre standaard 
kom. 

 
 11.8 Onvanpaslike Gedrag van Ongewenste/Onbehoorlike Intieme   
  Toenadering, Onwelvoeglike Ontbloting van Enige Ledemate en/of Enige 
  Ander Vorme Van Onwelvoeglike Aanraking en Immorele Gedrag  

1) Nabye fisiese aanraking/kontak is onvanpas vir leerders in enige opvoedkundige 

aktiwiteite/mileu wat enige seksuele ondertone kan hê of as sodanige geinterpreteer 

kan word en wat as onaanvaarbaar beskou kan word.   
2) Leerders moet hulle hande vir hulself hou. Leerders mag nie by enige vorm van 

ongewenste toenadering betrokke wees soos soenery, onvangtoepaslike omhelsing, 

arms om die skouers of middel of ander liggaamsdeel, op mekaar se skote sit nie, op 

bene sit nie, hande vas hou of aanraking van enige liggaamsdeel op enige wyse of 

enige ander immorele/onwelvoeglike/onbetaamlike gedrag, spraak, bewegings met 

enige liggaamsdeel wat die norme van goeie smaak of gedrag wat deur die skool as 

onaanvaarbaar beskou word oorskrei. 
3) Geen enkele leerder of ‘n groep leerders of enige twee leerders van watter 

geslag ookal, mag enige daad pleeg of poog om dit te pleeg of deel neem 
aan enige daad en/of betrokke wees by enige onaanvaarbare immorele, 
onwelvoeglike, ontoepaslike, onbetaamlike of enige onwettige dade of 
gedrag in die openbaar en/of onvantoepaslike toenadering in enige vorm op 
enige openbare plek, op die skoolgronde binne of buite sig van ander en/of 
weg van die skoolgronde tydens enige skoolaktiwiteit of skool ondersteunde 
aktiwiteit op enige skoolvervoermiddel, binne of buite skoolure, in of uit 
skooluniform of waar enige leerders as leerders van die skool geidentifiseer 
kan word, of waar enige ander leerders van die skool of enige ander skool 
of lede van die publiek betrokke/teenwoordig is, pleeg nie. Dit sluit in enige 
vorm van seksuele teistering. -geweld of enige vorm seksuele gedrag/daad, 
waar ‘n ander toestemming verleen het al dan nie. 

4) 'n Leerder sal en mag nie homself/haarself op enige onwelvoeglike manier aan 'n 

ander persoon ontbloot nie.  

5) ‘n Leerder sal nie ‘n daad pleeg wat ‘n ander persoon op enige wyse ontbloot 
nie. 

6) ‘n Leerder sal nie deelneem of veroorsaak dat ‘n ander leerder by ‘n daad 
van geweld en/of seksuele tesitering of enige verwante daad betrokke is nie. 

7) Geen leerder mag by "afspraak"-geweld ("dating violence")/-argument betrokke 

wees of pleeg of sodoende enige vorm van onsedelike of onsedelike ontbloting/ 

blootstelling of onwelvoeglike 'n taal of gedrag veroorsaak of betrokke wees nie. 

8) Geen leerder mag betrokke wees by enige onvanpaste fisiese, 
gesugereerde, seksuele gedrag, seksuele teistering nie, insluitend 
grappies, opmerkings, skinderstories, onvanpaslike gebare of onwelkome 
liggaamlike gedrag of onvanpaslike aanraking of liggaamlike kontak van 
enige aard/vorm nie. 

9) Leerders mag nie aan enige vorm van seksuele aktiwiteite deelneem of 'n 
daad wat seksueel van enige aard/aktiwiteit wat as vertolk kan word, op die 
skoolterrein of tydens of tydens enige skoolgeborgde aktiwteite, voor, 
gedurende en / of na skoolure nie of in of uit skooldrag en/of waar hy/sy as 
‘n leerder van die skool geidentifiseer kan word. 

10) Geen leerder mag homself/haarself of enige intieme liggaamsdele ontbloot of dit 

aan enige ander leerder  ontbloot nie en/of veroorsaak deur 'n ander persoon se 

klere te verwyder of klere op of af te trek op enige manier vas te hou om sodanige 

onsedelike blootstelling te veroorsaak nie. 
11) Leerders mag nie aan enige konsensuele seksuele dade en of tyeistering 

in enige vorm deelneem op die skoolterrein of tydens of tydens enige 
skoolaktiwiteit op of buite die skoolterrein nie. “Konsensueel” beteken dat 
alle partye gewillige deelnemers aan ‘n daad is. 
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12) Openbare naaktheid / halwe naaktheid wat as ongewens of onvanpas 
beskou kan word, deur enige leerder word nêrens op die skoolterrein of op 
sosiale media toegelaat of tydens enige skoolaktiwiteit in of uit 
skooluniform, voor skool, gedurende skool of na skool toegelaat nie. 

13) Geen leerder of 'n groep leerders mag enige daad van seksuele 
molestering, geweld, teistering, boelie, afpersing, intimidasie of enige 
pogings daartoe op skooleiendom, skoolvervoer of tydens enige 
skoolgeborgde geleenthede, op of buite die skoolterrein, binne of buite die 
skoolure, onderneem nie of in of uit skooldrag of op enige plek waar die 
leerder geïdentifiseer kan word as leerder van die skool pleeg nie. 

14) Indien enige sodanige gedrag  soos hierbo genoem, onder die skool se 
aandag kom mag die skool enige stappe na goeddunke neem. 

 
11.9 Verbode en Ontoelaatbare Items/Voorwerpe 

1) Leerders mag nie die volgende items/lewende diere/insekte/reptiele saam bring 
skool toe of dit in hulle besit hê voor, tydens en na skool-ure op die skoolterrein, 
by die skool of tydens enige skoolaktiwiteit nie of in die koshuis hê 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 weggedoen word daarmee: 

i. Kougom. 
ii. Presstick. 
iii. Tippex en ander soortgelyke korreksie vloeistowwe. 
iv. Naelak van enige aard. 
v. Areosols van enige aard/haar sproei. 
vi. Gom en ander vloeibare gomsoorte in buise of blikke nie wat nie deel is van 

die skool se voorgekrewe skryfbehoefte items nie. 
vii. Laserwysers/liggies (“lazers”) van enige aard. 
viii. Glashouers van enige aard. 
ix. Enige aerosols en soortgelyke houers wat enige stowwe/chemikalieë bevat. 
x. 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. 

xi. Ketties. 
xii. Enige chemikalieë. 
xiii. Springtoue en enige ander tou, koord en/of elektriese koord. 
xiv. Plofbare toestelle insluitende enige vuurwerk. 
xv. Sintetiese dwelmmiddels 
xvi. Vuurhoutjies en/of sigaretaanstekers.  
xvii. Speelgoed-rewolwers of enige replikas van vuurwapens/gevaarlike 

wapens/voorwerpe. 
xviii. “BB” gewere of enige voorwerp wat projektiele van enige aard kan skiet, 
xix. Klappers en/of enige ander vuurwerke. 
xx. Nie te veel geld nie. 

2) Die voorwerpe wat gekonfiskeer word sal vernietig word of na diskresie van die 
skoolhoof weggedoen word daarmee na afloop van enige dis.siplinêre stappe. 

3) Die volgende items mag  slegs net met die toestemming van die skoolhoof of sy 
gemagtigde skool toe gebring word onderworpe aan voorwaardes wat deur die hoof 
gestel word: 
i. Enige soort speelgoed. 

ii. Elektroniese speletjies. 

iii. Elektroniese apparaat, radio’s, “walkmans”, bandspelers, stereospelers, 

laserskyfspelers enige elektroniese apparaat wat musiek speel en/of die 

vermoë het om videos of ander elektroniese opnames te speel. 

iv. Sellulêre telefone van enige aard en/of elektroniese tablette en ander digitale 

toestelle. 

v. Kameras. 

vi. Juwele en ander waardevolle items. 

vii. Troeteldiere/insekte. 
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11.10 Deursoeking en Beslaglegging (Sien ook artikel 8A van die Skolewet, en ander 
verwante beleide van die skool) 
1) Ewekansige deursoeking en beslaglegging, vir dwelmmiddels en gevaarlike 

voorwerpe: 

2) Niemand mag 'n gevaarlike voorwerp of 'n onwettige dwelmmiddel, medikasie van 

enige aard of enige middel wat toksies is of ‘n chemikalieë is op die skoolperseel 

inbring of sodanige voorwerp of dwelmmiddel op die skoolperseel, of tydens enige 

skoolaktiwiteit, in sy of haar besit hê nie, tensy die skoolhoof dit vir wettige 

opvoedkundige doeleindes gemagtig het. 

3) 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/voorwerp deursoek, indien 'n regverdige en redelike 

vermoede vasgestel is: 

i. Dat 'n gevaarlike voorwerp of 'n onwettige dwelmmiddel op die skoolperseel of 

tydens 'n skoolaktiwiteit gevind kan word: of 

ii. Dat een of meer leerders op 'n skoolperseel of tydens 'n skoolaktiwiteit 

gevaarlike voorwerpe of onwettige dwelmiddels in hulle besit het. 

iii. Die skoolhoof mag ook die SAPS versoek om ter enige tyd indien daar ‘n 

redelike vermoede bestaan daarvoor, om 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. 

4) Die genoemde deursoeking mag gedoen word slegs na inagneming van al die 
tersaaklike faktore, insluitende: 

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

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

iii. Alle tersaaklike bewyse wat ontvang is ofvermoedens wat bestaan. 
5) Wanneer 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. 

6) Indien daar ‘n redelike vermoede of voldoende inligting bestaan dat gesteelde 

goedere/eiendom, gevaarlike wapens, vuurwapen of voorwerpe wat ander kan 

beseer, verbode middels/voorwerpe, dwelms of ‘n 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 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.   

7) 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 deursoeking. 

8) 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. 

9) Indien ‘n leerder ‘n pet, hoed of ander hoofdeksel/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 hoofdeksel neem en deursoek. 

Die persoon wat die deursoekking doen mag aan die leerder se hare vat en voel of 
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daar enige voorwerp daarin versteek is. Dit moet egter op ‘n menswaardige wyse 

geskied.  

10) 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 leeg maak 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 seker maak dat dit heeltemal uitgepak en leeg is. 

11) Deursoeking en beslaglegging van leerders se eiendom soos hierbo beskryf, mag 

in die geval van dogters slegs onderneem word deur ‘n vroulike opvoeder behoorlik 

skriftelik daartoe gemagtig deur die skoolhoof, en in die geval van seuns ‘n manlike 

opvoeder wat behoorlik daartoe  skriftelik gemagtig is deur die skoolhoof. ‘n Tweede 

opvoeder of volwassene van dieselfde geslag moet teenwoordig wees om as getuie 

op te tree dat die proses ingevolge die voorskrifte soos hier genoem, plaasvind en 

dat dit op ‘n menswaardige manier geskied. 

12) Indien ‘n verbode item by ‘n leerder opgemerk word het die skoolhoof en/of sy 

gemagtigde (s) die reg om die item by ‘n leerder af te neem en sal dit slegs aan die 

leerder se ouers oorhandig word of vernietig word, indien die oortreding van ‘n 

minder ernstige aard is. Dit moet in die verbode item register aangeteken word. 

13) 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 mag dit aan die polisie as ‘n bewysstuk 

oorhandig word en foto’s daarvan wat as bewys kan dien by ’n dissiplinêre verhoor 

geneem word en op die skool se rekenaarstelselafgelaai word vir bewaring en 

gerugsteun word. As dit nie ’n gevaarlike wapen/onwettige middel is nie sal dit 

verbeurd verklaar word en mag dit deur die skool vernietig word en so aangeteken 

word in die verbode item register aangeteken word. Geen persoon mag dit in besit 

neem nie. 

14) Enige gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmmiddel waarop daar beslag gelê is, 

moet: 

i. Duidelik en korrek gemerk word met volle besonderhede, insluitende- 
a) die naam van leerder in wie se besit dit gevind is 
b) die tyd en datum van deursoeking en beslaglegging  
c)  'n voorvalverwysingsnommer  
d) die naam van persoon wat die leerder deursoek het 
e) die naam van die getuie  
f) enige ander besonderhede wat nodig kan wees om die item en 

voorval/insident te identifiseer. 
g) 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 No. 51 van 1977). 

15) Indien die SAPD die gevaarlike voonverp of onwettige dwelmmiddel nie 

dadelik by die  skool kan afhaal nie, moet die skoolhoof of sy of haar 

gedelegeerde. 

16) Die gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmiddel na die naaste polisiestasie 

neem. 

17) Die gevaarlike voorwerp of onwettige dwelmiddel aan die polisie oorhandig om 

daaroor te beskik ingevolge artikel 31 van die Strafproseswet, 1977 (Wet No. 

51 van 1977). 

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

19) Deursoekings en beslagleggings waarby wettige buite 
persone/wetstoepassingsagentskappe (nie-skool), wettige snuffelhonde en/of 
opsporingstoestelle betrokke is, word toegelaat en sal gedoen word waar 
toepaslik deur die skoolowerhede. 
 
 
 



Streef en Stry   Bladsy 23 van 54 

 

11.11 Veilige Bewaring van Gekonfiskeerde Items en Items waarop Beslag Gelê is 
 

1) Sodra onwettige items wat aan 'n leerder  behoort of in die leerder se besit gevind 
word of in die leerder se besit / tas / toesluitkas gevind is, moet dit gefotografeer of 
met video afgeneem word  met toepaslike kommentaar.  

2) Dit moet dan in 'n koevert of houer geplaas word en met die leerder se naam, graad, 
beskrywing van die voorwerp en datum van beslaglegging gemerk word en in die 
beslagleggingsregister aangeteken  word  warby die leerder moet teken end an  in die 
skool se instapkluis bewaar word. 

3) Alle redelike stappe sal getref word om te verseker dat die berging van sodanige 
items veilig is, maar alle gekonfiskeerde items word op die leerder se risiko in die kluis 
geplaas en die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlies of skade van enige 
aard nie aangesien dit is 'n onwettige item beskou word of ‘n item wat teenstrydig met 
die skool se gedragskode en reëls gebruik is of aangewend is. 

4) Sommige items sal die skool hanteer in terme van die voorsiening van die SASW en 
verwante wetgewing en regulasies, en die skool sal altyd spesialisadvies inwin, 
byvoorbeeld vermoedelike onwettige dwelms en voorwerpe / voorwerpe wat as 
wapens gebruik kan word.  

5) Die skool is daartoe verbind om in samewerking met die polisie en ander 
spesialiswetstoepassing en ander regeringsinstansies saam te werk om sulke 
aangeleenthede te dek. Die skool sal nie huiwer om toegang tot spesialis-
ondersteuning en advies te verkry as daar 'n voorval is wat sodanige ingryping 
regverdig nie. 

6) Items  wat oorweeg kan word vir beslaglegging, sluit onder meer die items wat nie hier 
gelys is nie, en: 

i. enige voorwerp wat 'n bedreiging vir ander inhou: byvoorbeeld 'n laserpen wat 

gebruik word om ander leerders of personeel se aandag af te lei; 

ii. enige item / voorwerp / stof wat 'n bedreiging vir die goeie orde vir leer en 

onderrig in die skool is; 

iii. enige item strydig met die skoolklere / kleredrag en voorkomsreëls is; 

iv. enige item wat 'n gesondheids- of veiligheidsbedreiging inhou vir enige 

persoon; 

v. enige item wat strydig is met die skool se etos, gedragskode en reëls en/of wat 

onwettig is vir enige leerder om ingevolge wetgewing en/of die gemenereg in 

sy/haar besit te wees. 

11.12 Monitering van Leerders en Ander Persone dmv GTK 
1) Die skool mag die  hele skoolterrein en alle geboue en lokale (binneruimte van 

kleedkamers uitgesluit)  heeltyd moniteer deur middel van GTK. 

2) Die kameras word hoofsaaklik aangebring om enige vorm van ongewenste of 

ongedissiplineerde gedrag so ver 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. 

3) Die skool is daarop geregtig om alle leerderaktiwiteite by die skool, op enige plek 

op die skoolterrein,  enige fasiliteit, voertuig of perseel en/of fasiliteite van kliënte 

van die skool te moniteer, daarom mag daar nie met veiligheidskameras/GTK 

installasies gepeuter word nie of die lyn van sig gewysig word sonder die hoof se 

toestemming nie. 

4) Monitering mag uitgevoer word deur persoonlike waarneming, toesighoudings 

toerusting, GTK toesig.  

5) Daar word spesifiek opgeteken dat die leerders daarvan in kennis gestel is en 

bewus is daarvan dat sulke monitering plaasvind. 

6) Alle monitering ingevolge die gedragskode en verwante beleide is noodsaaklik en 

noodsaaklik vir die bedryfsvereistes van die skool en om die skool se te beskerm 

teen onregmatige optredes/aktiwiteite, verliese, diefstal en enige ander vorm van 

skade.  

7) Enige beeldmateriaal, klankopname, inligting of getuienis of dokumente wat deur 
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die skool verkry of verkry is deur toesig oor aktiwiteite, kan gebruik word as 
getuienis teen enige leerder in enige verrigtinge, hetsy intern in die skool of in 
enige tribunaal, forum of hof, maar  dit sal vertroulik bly en mag nie aan 'n 
buiteparty en of selfs aan enige ouer/leerder vrygestel word sonder 'n hofbevel of 
’n polisie lasbrief nie. 

 
11.13 Ontwrigting Van Klasse / Skoolaktiwiteite en die Opvoedkundige Proses Deur 
 Enige Leerder 
 

1) Die basiese reël is dat geen leerder die skoollewe op enige manier mag ontwrig nie 
(geweld, geweld van enige aard, geraas, geluide maak, onbuigsaamheid, 
onbeleefdheid, om ongeskik te wees, te skree, op 'n tafel te slaan, dwang, bedreiging, 
intimidasie, vrees, passiewe weerstand, ens.) en/of opsetlik die ontwrigting of 
belemmering van enige funksie van die skool te veroorsaak, en hy/sy mag ook nie aan 
sodanige optrede deelneem indien dit redelikerwys dat beskou kan word dat sodanige  
optrede ontwrigting of belemmering van die opvoedkundige proses in die skool kan 
wees.  

2) Vir die doeleindes van die gedragskode is 'n ontwrigtende leerder 'n leerder wat die 
opvoedingsproses wesenlik ontwrig of die gesag van enige opvoeder oor die 
klaskamer wesenlik belemmer of uitdaag. 'n Wesenlike ontwrigting van die 
opvoedingsproses of wesentlike inmenging met die gesag van 'n opvoeder vind plaas 
wanneer 'n leerder 'n aanhoudende onwilligheid toon om aan die opvoeder se 
voorskrifte te voldoen of herhaaldelik die opvoeder se gedragsreëls oortree. Gedrag 
word ook as wanordelik / ontwrigtend beskou as 'n opvoeder verhoed word om 'n 
aktiwiteit of les te begin of die les moet staak om die ontwrigting aan te spreek. 

3) 'n Leerder mag nie en sal nie aktief of passief 'n ander leerder of groep leerders 
aanmoedig, onderskraag en / of andersins aanmoedig om die reëls wat in hierdie 
gedragskode vervat is, te oortree nie. 

4) Hy / sy sal ook nie ander leerders / persone / personeellede aanmoedig om aan 
sodanige optrede deel te neem met die doel om sodanige ontwrigting of belemmering 
te veroorsaak nie.  

5) Geen leerder mag voortdurend geluide maak of sing, dreig, uitdrukkings maak in 
enige taal of op enige ander manier optree om die opvoeder se vermoë te beïnvloed 
en / of sy / haar vermoë om die klas in 'n wettige wyse te onderrig nie. 

6) Geen leerder mag die wettige missiestelling, visiestelling, proses of funksie van die 
skool op enige manier ontwrig of poog om dit te ontwrig deur geweld, intimidasie, 
afpersong, geraas, dwang, bedreiging, teistering, vrees, passiewe weerstand, 
tegnologie, selfone, slimfone, digitale toestelle, internet of enige ander gedrag, of 
betrokke raak by enige sodanige optrede wat die ontwrigting of belemmering van 
sodanige proses of funksie ontwrig of enige skoolwerknemer belemmer of sy of haar 
pligte uit te voer nie. 

7) Geen leerder mag die menswaardigheid van 'n ander persoon aantas nie, wat insluit 
die maak van vals of onbevooroordeelde verklarings of voorstellings oor 'n individu of 
'n identifiseerbare groep individue wat die reputasie van die persoon of die 
identifiseerbare groep benadeel deur dit te ontwrig. 

8) Geen leerder mag aanstoot neem of probeer om dreigende geweld teen 'n ander 
persoon aan te spoor of aan te hits as gevolg van sy of haar ras, godsdiens, geslag, 
gestremdheid en/of seksuele oriëntasie op enige manier en/of op enige sosiale media 
platform nie. 

9) Geen leerder mag betrokke raak by enige vorm van dreigende gedrag of dit nou op 'n 
ander persoon gerig is of nie, wat 'n redelike persoon sou meen dat dit skade kan 
veroorsaak vir leerders, skoolpersoneel of skooleiendom nie. 

10) Geen leerder mag die sameroeping of voortgesette funksionering van die skool, klas 
of enige skoolaktiwiteit of van enige wettige vergadering of vergadering van die skool 
verhoed of probeer om dit deur enige fisieke handeling te voorkom nie. 

11) Geen leerder mag deelneem aan enige gedrag wat plaasvind buite die normale 
skooldag of buite die skooleiendom wat 'n direkte en onmiddellike negatiewe 
uitwerking op die dissipline of opvoedingsproses of die effektiwiteit van die skool het 
nie of 'n impak het op die prestasie of dissipline van enige skool leerder. Sulke gedrag 
sal daartoe lei dat  dissiplinêre stappe teen sodanige leerder geneem word. Die 
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skoolhoof of die SBL kan sulke aangeleenthede na ‘n wetstoepassingsagentskap 
verwys vir ondersoek en vervolging en mag in sekere gevalle kriminele klagtes en / of 
aanklagtes aanhangig maak as die leerder se optrede krimineel van aard is. 

12) Geen leerder mag opsetlik en / of met voorbedagte rade, veroorsaak of optree op so 
'n manier dat dit 'n vals brandalarm, vals noodgeval of 'n brandalarm en / of 
bombedreiging veroorsaak nie. 

13) Geen leerder of groep leerders mag in ‘n sameswering  betrokke wees  om ander 
leerders of persone aan te moedig, aan te hits, inlig of aanraai om enige van die 
voorafgaande paragrawe van hierdie reëls of enige ander reël van hierdie 
gedragskode te oortree met behulp van enige medium en enige manier van 
kommunikasie op enige wyse nie. 

14) Geen leerder mag betrokke raak en/of deelneem aan of probeer om 'n staking / 
arbeidskwessie van enige werknemer of groep werknemers van die skool te beïnvloed 
of te ondsersteun nie. 

 
11.14 Gedrag in Klaskamers, Saal en Skoolaktiwiteite 
 

Leerders is verantwoordelik om in die klaskamer, saal en op die skoolterrein : 
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 te teister en intimideer nie. 
4) Nie die klaskamer of enige skool aktiwiteit te verlaat sonder die toestemming  van 

die opvoeder nie en die toestemmingsbord van die opvoeder moet in s y/haar besit 
wees. 

5) Die korrekte skooldrag aan te hê. 
6) Die asblikke en ander vullishouers te gebruik en rommelstrooing te vermy. 
7) Skoolboeke, teksboeke, hulle skooluniform en ander eiendom van hom-/haarself en 

die skool op te pas en nie te verniel of op enige wyse te beskadig en/of te 
vandaliseer nie. 

8) Betyds voor die aanvang daarvan, by die skool, ‘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 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) Nie tydens ‘n les rond te loop of voorwerpe aan te gee, rondgooi of spoeg nie. 
13) 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.  

14) Basiese hoflikheid soos om te groet, asook "asseblief" en "dankie" te alle tye  
 aan die dag te lê .  

15) Nie in die klaskamer sonder toestemming te eet of drink nie. 
16) Gevaarlike speletjies en optrede waar mense beseer kan word of eiendom 

 beskadig kan word, te speel of mee te maak nie. 
17) 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. 

18) Gereeld die kennisgewingbord na te gaan vir belangrike aankondigings. 
19) Net balspele, albasters 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. 

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

21) Die mediasentrum en rekenaarsentrums op ‘n verantwoordelike wyse te betree 
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 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 media opvoeder aan te 
 meld en die skade te vergoed of sodanige boeke te vervang of met 
 soortgelyke boeke te vervang. 

22) Nie medikasie te gebruik of te neem sonder toesig nie, behalwe in die geval 
 van chroniese medisyne, asma en suikersiekte en dan moet ouers die skool 
 inlig ten opsigte van sulke toestande. 

23) Nie handel te dryf, te dobbel, pamflette uit te deel of aan fondsinsamelings-
 aktiwiteite sonder die toestemming van die skoolhoof te onderneem nie. 

24) Sodra leerders arriveer moet hulle sonder versuim die skoolterrein betree. 

25) Leerders word slegs toegelaat in voorgeskrewe areas tydens skoolure. 

26) 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 todat die ouer 

die kind by die klaskamer kom haal en hulle saam die  skoolterrein verlaat. Geen 

leerling mag buite gewone skoolure op die terrein ronddrentel nie. 

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

28) Nie skoolterrein gedurende skooltyd verlaat sonder die skoolhoof of sy 

gemagtigde se toestemming nie. 

29) Leerders mag nie op die skryfborde skryf sonder die toestemming van ‘n 

opvoeder nie. 

30) Leerders mag nie met die brandblussers of enige brandtoerusting peuter of 

daarmee speel nie. 

31) Leerders mag nie digitale toestelle/ selfoon/elektroniese/smart watches/”trackers”/ 

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 klank 

opname maak nie of oproepe maak en/of ontvang nie. 

 
11.15 Gange, Stoepe en Trappe 
 

1) Leerders mag stilweg gesels, maar ontwrigtende gedrag, sowel as skree en fluit  en 

nader geluide maak is ontoelaatbaar.  

2) Leerders mag nie tydens pouses,voor en na skool die stoepe of trappe blokkeer nie 

en moet vinnig en rustig uit die skoolgeboue beweeg.  

3) Leerders hou links. Leerders wat voor ‘n klas wag moet TEEN die muur wag.  

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

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

6) Leerders mag nie digitale toestelle/ selfoon/elektroniese/smart watches/”trackers”/ 
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 klank 
opname maak nie of oproepe maak en/of ontvang nie.  

7) 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. 
 

11.16 Kleedkamers 
 

1) Kleedkamers moet te alle tye so skoon en netjies gehou word. 
2) Leerders mag nie in die kleedkamers en toilette rook, onwettige middels hin neem 

of daarmee handel dryf aan ander beskikbaar stel, speel, leeglê, stokkiesdraai, 
wegkruip, eet, koeldrank drink, saamdrom, lees, huiswerk of ander skoolwerk 
doen, afskryfwerk of enige ander wandade pleeg nie. 

3) Krane sal toegemaak word as leerders klaar hulle hande gewas het of water 
gedrink het. 

4) Toiletpapier mag net gebruik word waarvoor dit bestem is.  
5) Elke leerder het die reg op privaatheid wanneer hy/sy die kleedkamer besoek en 
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mag gebruik maak van die toilethokkies indien hy/sy dit verkies.  
6) Slegs een leerder op ‘n slag word in ‘n toilethokkie toegelaat. 
7) Leerders mag slegs die kleedkamers betree wat vir hulle aangedui is. So sal 

senior leerders gebruik maak van die fasiliteite aan hulle toegeken en die junior 
leerders van die fasiliteite aan hulle toegeken so ook die geslagte aan wie toilette 
toegeken is. Geen seun in dogters toilete en omgekeerd. Opvoeders en ander 
personeel wat spesifiek deur die skoolhoof en of sy gemagtigde aangewys is sal 
die reg hê om ter enige tyd die kleedkamers van leerders te betree om inspeksie 
te doen. 

8) Gedurende amptelike klastyd (pouses uitgesluit) mag leerders slegs, nadat hulle 
toestemming verkry het van die opvoeder in bevel van die klas of ‘n ander skool 
aktiwiteit die kleedkamer besoek waarna hulle so gou as moontlik sal terugkeer na 
die klaskamer of aktiwiteit. Daar mag nie meer as een leerder op ’n slag toegelaat 
word om ’n klas te verlaat nie en moet dan die nodige toestemmingsbriefie hê. 

9) Alle oortredings wat in die gedragskode asook Skedule 1 en 2 van Algemene 
Kennisgewing 6903 van 2000 soos gewysig, aangeteken is, is van toepassing in 
die kleedkamers. 

10) Geen digitale toestelle/ selfoon/elektroniese/smart watches/”trackers”/ ander 
toestel(le) mag in die kleedkamers aangeskakel en gebruik word vir enige 
doeleindes nie. (In hierdie verband sien ook die skool se selfoonbeleid). 

11) Dit word van leerders verwag om alle oortredings en ongeoorloofde optredes wat 
in die kleedkamers plaasvind of enige gebreke, onveilige en onhigiëniese 
toestande of vuil toestande aan te meld by enige opvoeder of die kantoor. 
Sodanige leerder se identiteit sal te alle tye beskerm word. 

12) Toiletpaper moet aangevul word, indien dit ontbreek deur dit by die kantoor aan te  
meld. 

13) Die skool mag die ingange tot die kleedkamers deur middel van GKT te moniteer. 
14) Geen ongewenste voorwerpe word in die toilette, wasbakke of urinale weggegooi 

nie. 
15) Handdoeke en seep word gelaat waar dit gekry is op die relings en by die 

wasbakke. 
16) Tasse, klere van enige aard en sakke mag nie tydens oefeninge in die 

kleedkamers gelaat word nie. 
 

11.17 Speelgrond/Skoolterrein 
 

1) Leerders sal net speel en beweeg in die gebiede wat daarvoor aangewys is. 
2) Geen leerder sal naby of tussen geparkeerde voertuie speel of daar byeenkom 

nie. 
3) Geen klippe, stokke of ander voorwerpe mag gegooi word nie. Balspele is beperk 

tot die sportveldindien toesetemming daarvoor deur die hoof verleen is. 
4) Niemand mag oor die heinings en/of die hekke om die skool of die heinings voor 

die paviljoen en dakke van die parkeergebiede en ander afdakke klim of daarop 
sit, loop, staan of swaai nie. 

5) Springtoue sal nie gegooi word nie. Ander leerders sal ook nie met springtoue 
geslaan of daarmee vasgebind word nie. Dit mag ook nie om leerders se nekke 
gedraai word nie. 

6) Speletjies waar leerders laag geloop word of onderstebo gestamp word of met die 
skouer of ander liggaamsdeel bygedam word en/of gepooitjie word is 
ontoelaatbaar. 

7) Die bome en plante mag nie gebreek, uitgetrek of versteur word nie. Blomme mag 
slegs met die toestemming van ‘n opvoeder gepluk word.  

8) Beproeingstelsels en - koppe mag nie uitgetrek word of beskadig word of 
aangeraak word nie. 

9) Balle mag nie teen die gebou geslaan, geskop of gegooi word nie. 
10) Niemand behalwe die gemagtigde persone mag enige elektriese installasies of 

sluitkaste of skakelaars wat op die skool terrein voorkom, aan en af sit nie.  
11) Die skoolterrein en speelgrond is daar vir al die leerders se plesier en ‘n gees van 

verdraagsaamheid en samewerking word van alle leerders verwag. 
12) Na afloop van die amptelike skooldag sal leerders slegs die skoolgrond betree 
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indien hulle ingeskrewe lede van die Naskoolsentrum is of aan amptelike buite 
kurrikulêre aktiwiteite deelneem of toeskouers is by amptelike wedstryde of 
detensieklasse of ander amptelikeskoolaktiwiteite onder volwasse toesig 
moet/mag bywoon. Na afloop van die aktiwiteit of wedstryd sal alle leerders die 
skoolterrein verlaat of terugkeer na die naskoolsentrum. Leerders wat nie 
ingeskrewe lede van die naskoolsentrum is nie en wie se ouers hulle eers later 
kan kom haal of vir wie vervoer eers later opdaag sal by die naskoolsentrum vir 
die nodige toesig aanmeld na afloop van hulle oefeninge en aktiwiteite en sal nie 
op die skoolgrond ronddrentel nie. 

13) Geen leerder word na-ure op die skoolterrein sonder volwasse toesig toegelaat 
nie. 

 
11.18 Elektriese Installasies / Laboratoriumtoerusting/Klanktoerusting 
 

1) Leerders mag nie met muurproppe, skakelborde of enige ander elektriese of GTK 
installasies peuter nie. Hulle mag nie elektriese kassies op die skoolterrein 
oopmaak en die skakelaars of elektriese aansluitings gebruik of daarmee peuter 
nie 

2) 'n Leerder mag nie peuter aan ligskakelaars, enige ander elektriese toerusting of 
waaiers, of die gaskrane en ander laboratoriumtoerusting of enige ander 
toerusting/chemikalieë wat in die laboratoriums gebruik word nie. As hierdie reël 
oortree word, sal die skool nie verantwoordelik gehou word vir skade of beserings 
nie. 

3)  Leerders mag nie selfone/digitale teostelle laai by 'n elektriese aansluiting sonder 
die toestemming van 'n opvoeder in beheer van 'n klas nie. 

4) Leerders mag nie aan enige klanktoerusting raak of dit verstel nie. 

 
11.19 Die Siekekamer 
 

1) Die siekekamer is 'n tydelike wagarea vir 'n leerder wat gedurende die skooldag 
ernstig siek word. Leerders is nie geregtig om hierdie kamer vir enige ander doel 
te gebruik nie. 

2) Die prosedure vir leerders wat siek word, is soos volg: 
i. Die leerder mag slegs van ‘n opvoeder ‘n Siek Aanvaardingstrokie (SAS) 

ontvang. 

ii. Die strokie moet aan die skoolsekretaresse gegee word wat die leerder sal 

toelaat om vir hoogstens twee periodes te gaan lê en/of ouers te skakel om die 

leerder by die skool te kom haal. 

3)  Ouers moet daarop let die die skool geen mediese diens lewer nie en slegs 

noodhulp aan ‘n beseerde leerder sal lewer en die nodige mediese ondersteuning 

sal ontbied. 

11.20 Brandtoerusting 
 
 Brandtoerusting is buite perke en dit word as 'n ernstige oortreding beskou as 
 daarmee sonder ‘n wettige rede gepeuter word. 
 
11.21 Satanisme, Heksery en “Toordery” 
 

1) Die praktyke word streng op die skoolterrein of tydens enige skoolaktiwiteit of buite 

die skoolterrein verbied.  

2) Besit of verspreiding van enige artikels, literatuur oor die onderwerp, asook 

afpersing, intimidasie, viktimisasie, aanranding of dreigemente van aanranding en 

enige werwing van ander leerders en of enige ander persoon, sal onder geen 

omstandighede geduld word nie en is ‘n oortreding avn die skool se gedragskode. 
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11.22 Beoefening van Tradisionele Medisyne en Verwante Aktiwiteite 
 
 Die beofening van bogenoemde deur enige leerder te eniger tyd op die skoolterrein of 
 tydens enige skoolaktiwiteit op of buite die skoolterrein, sonder die toestemming van 
 die SBL, word nie toegelaat nie, dit sluit in die verskaffing van enige stof aan enige 
 leerder om in te asem, te eet, te verbruik, in te neem, te snuif of gebruik op enige 
 ander manier in of op hul liggame aan te wend. 

 
11.23 Fietse 
 

1) Leerders wat met fietse skool toe kom sal alle verkeerstekens en –wette  en die 
skolierpatrollie gehoorsaam. 

2) Fietse sal nie op die skoolterrein gery word nie. Leerder(s) sal sodra hulle die 
skoolterrein betree van die fiets afklim en dit na die fietsloods stoot waar dit vir die 
duur van die skooldag geberg sal word.  

3) Sodra fietse geparkeer en gesluit is in die beskikbare fietsrame, moet dié gebied 
dadelik verlaat word. 

4) Geen fietse mag op die sportvelde of onmiddellike omgewing ry nie.  
5) Slotte moet te alle tye gesluit wees. 
6) Alle leerders wat na die skool per fiets kom sal veiligheidshelms dra soos deur die 

verkeersregulasies voorgeskryf is. 
7) Geen leerder mag die fietsloods betree en met ander se fietse peuter, dit 

beskadig of sonder toestemming  van enige eienaar van ’n fiets enige fiets of 
toerusting gebruik nie. 

 
11.24 Skooluitstappies en –Toere  
 

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

1) Die skool se gedragskode is van toepassing tydens alle uitstappies/ 

toere/skoolfunksies/skoolaktiwiteite en ander veiligheidsreëlings soos bepaal deur 

die opvoeder in bevel  en/of die volwasse persoon wat ’n betrokke aktiwteit 

aanbied. 

 
11.25 Mediasentrum 
 

1) Mediaboeke moet betyds teruggehandig word. 
2) Mediaboeke moet opgepas en binne twee weke teruggehandig word. 
3) Alle media word op die voorgeskrewe wyse uitgeneem. 
4) Die reels wat geld in die mediasentrum moet deur alle leerdersnagekom word. 

 
11.26 Buitekurrikulêre Aktiwiteite  
 

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. 

2) Swak taalgebruik, opmerkings en vuilspel is ontoelaatbaar. 
3) Skeidsregters moet met respek behandel word.  
4) Skeidsregters se beslissings word nie in twyfel getrek nie. 
5) Spelers moet geklee wees soos bepaal deur die afrigter. 
6) Met wegwedstryde word leerders vervoer soos gereël deur die afrigter.  Leerders 

mag nie alternatiewe reëlings tref sonder die toestemming van die afrigter nie. 
7) ‘n Skoolsweetpak word oor sportdrag gedra indien nodig. 

 
11.28 Rekenaarsentrums 
  
       Geen leerder mag sonder die toesig van 'n opvoeder in die sentrums werk nie. 

1) Die klasbeleid aangaande die gebruik van rekenaars moet eerbiedig word om 
ontsegging van die gebruik te voorkom. 
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11.29 Verbode Gebiede/Beperkte Toegang 
 

1) Die volgende lokale en plekke is verbode terrein tensy leerders wettige redes het 

om daar te wees: 

i. Skoolgange, die saal en klaskamers is verbode gebiede gedurende 

pouses,voor skool en na skool tensy omder die toesig van ’n opvoeder ander 

verantwoordelike volwasse persoon 

ii. Die skoolkantoor. 

iii. Swembad 

iv. Die personeelkamer is uitsluitlik vir volwassenes. Geen leerders word hier 

toegelaat sonder toestemming nie. 

v. Geen leerder sal onregmatig in besit wees van enige sleutel en/of 

slotkombinasie/ alarmkode wat toegang bied tot enige skooleiendom/perseel, 

vervoermiddel en/of fasiliteit nie. Hulle mag ook nie sodanige sleutels laat 

dupliseer of die kodes aan ander leerders of enige ander persoon bekend 

maak nie. 

11.30  Eiendom en Skooltoerusting  
 

1) Opvoeders se lessenaars en ander eiendom is privaat en niks mag verwyder, 

gebruik of aangeraak word, sonder hulle toestemming nie. 

2) Leerders moet die motorvoertuie van opvoeders en ander lede van die publiek wat 

op die terrein geparkeer is uit los, en nie daarteen te leun, daaragter te speel, 

tussen voertuie deurbeweeg nie of dit beskadig nie. 

3) Geen toerusting, opvoedingsmateriaal ensovoorts mag uit klaskamers of ander 

lokale sonder die toestemming van ‘n opvoeder of ‘n personeellid verwyder of 

gebruik word nie. 

4) Geen leerder mag sonder die toestemming van ‘n ander medeleerder in sy/haar 

tas, sak, kledingstukke, sluitkassie of ander houer kyk, die inhoud daarvan uithaal, 

eet, drink, steel, gebruik, dra, beskadig, wegneem, leen, verkoop, verruil, 

wegsteek, vernietig of verduister nie. 

5) Geen leerder mag sonder die toestemming van ‘n ander medeleerder sy/haar 

eiendom eet, drink, gebruik, beskadig, wegneem, leen, verkoop, verruil, wegsteek, 

vernietig of verduister nie. 

6) Kledingstukke, skoene en of ander eiendom van leerders wat op die terrein gevind 

word moet by die kantoor vir veilige bewaring ingehandig word. 

7) Alle kledingstukke, tasse en sakke moet met leerders se name gemerk wees. 

8) Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige eiendom van watter aard 

ookal van ’n leerder nie. 

11.31  Siekekamer  
 

1) Indien ‘n leerder aanmeld dat hulle siek/beseer is, sal die sekretaresse in oorleg 

met die skoolhoof, adjunk-hoof of departementshoof, indien nodig, besluit oor 

watter optrede gevolg sal word. Geen leerder mag self hulle ouer(s) skakel om 

hulle te kom haal vir enige siekte toestand nie. 

2) ‘n Leerder mag slegs in uitsonderlike gevalle tydens die aflê van ’n toets in die 

siekekamer wees. Geen leerders mag ’n leerder in die siekekamer besoek nie. 

3) Sou ‘n leerder ‘n dokter moet spreek of huis toe 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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11.32 Webblaaie/Sosiale Elektroniese Platforms 
 

1) Alle leerders, net soos enige ander persoon, is verbonde aan die wet op die gebruik 

van openbare elketroniese sosiale platforms en -forums.  

2) 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, Snapchat, Wattsapp, SMS’e epos, Youtube en enige ander soortgelyke 

webblaaie en elektroniese kommunikasie platforms.  

3) Leerders kan vervolg word as hulle enige negatiewe, afbrekende of inkriminerende 

aantygings, visuele beelde, klankopnames, boodskappe en/o skestekste 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. 

4) Leerders mag geen persoon opneem in engige digitale formaat op die skoolterrein 
en/of in die klaskamer en/of enige skoolaktiwiteit en/of dit op enige sosiale platform 
plaas nie. 

 
11.33 Algemene Orde 
 

1) Aanvangs en sluitingstye - Die skool se hekke word om 07:15 oopgesluit en 
word gesluit om 07H45. Geen laatkommers sal ingelaat word nie a.g.v. Covid 19 
regulasies. Die hekke word weer om15:00 oopgesluit en om 15H30 gesluit. 

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

i. In die oggend - Wanneer die klok lui, tree leerders  aan by klasse 
ii. Pouses: 

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

b) Leerdersmag nie gedurende pouses in die klaskamers wees of op die stoepe 
hardloop nie. 

c) Leerders word nie tussen die motors toegelaat nie. 
d) Geen selfone mag gebruik word nie. 

 
3) Na pouses: 

i. Leerders gaan tree direk by hulle klasse waar hulle moet wees soos  op die 
rooster aangedui. 

4) Saal besoeke: 
i. Leerders beweeg vinnig en stil na en in die saal. 
ii. Leerders mag nie in die saal praat of eet terwyl aktiwiteite plaasvind nie. 
iii. Geen leerder mag sonder 'n opvoederr of afrigter in die saal wees nie. 

 
5) Klaswisseling (Klaswisseling geskied stil, vinnig en ordelik): 

i. As die klok lui aan die einde van ‘n periode, tree leerders ordelik in opdrag van 
die opvoeder aan by hulle banke. Die opvoeder beweeg eerste uit en kyk of 
daar nie alreeds ‘n groep kinders voor die klas verby beweeg nie. Die klas 
beweeg uit op die instruksie van die opvoeder. 

ii. Met die op- of afstap van die stoepe word altyd links, teen die muur of 
trapreëlings gehou. Geen hardlopery en spelery word op die stoepe en trappe 
toegelaat nie. Leerders beweeg in ordelike rye na die volgende klas.  Die 
wagwoord is - hou links dus stap leerders aan die linkerkant met hulle tasse in 
hul regterhand of op die rug, maar nie oor die skouer gedra nie. 

iii. Die klasleier stap voor en die onderleier agter. Daar mag altyd slegs twee rye 
in die gang beweeg. Seuns en dogters stap deurmekaar in een ry soos hulle 
die klas verlaat.  

iv. Leerders tree stil aan voor elke volgende klas aan. 
v. 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. 
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vi. Leerders moet so gou moontlik die gange en stoepe ontruim voor skool, 
gedurende pouse en na skool. 
 

6) Dagsluiting 
 

i. Die klok word gelui vyf minute voor die amptelike afsluitingstyd van die skool. 
ii. In die dié tyd word daar afkondigings deurgegee en  daar word afgesluit. 

 
7) Afwesighede. 

  

1) Indien ‘n leerder afwesig was, moet ‘n brief deur die ouer/voog geskryf word, 

waarin  die rede vir afwesigheid gemeld word. Die leerder bring die brief, die 

eerste dag na  afwesigheid, saam skool toe, gerig aan die registeropvoeder. 

Onnodige, herhaalde  afwesigheid sonder ‘n rede kan lei tot ‘n onderseok deur 

die skool.  

2) Indien ’n leerder afwesig is tydens ’n registerperiode sal die ouer per sms in 

kennis  gestel word. 

3) ‘n Doktersbrief is verpligtend, indien ‘n toets, eksamen/mondeling gemis word. 

Daarsonder sal ‘n nulpunt toegeken word.  

4) Die skoolhoof/’n opvoeder behou die reg om navraag te doen na die rede vir 

afwesigheid, veral na ‘n afwesigheid van drie agtereenvolgende dae, indien die 

skool nie in kennis gestel is  van die rede van die afwesigheid nie. Indien die 

skool nie in kennis gestel word nie,  sal die registeropvoeder telefonies kontak 

maak met die ouer of die skool  

5) Indien ‘n leerder nie ‘n sportoefening of buitemuurse aktiwiteit kan  bywoon nie, 

word daar van hom/haar verwag om homself/haarself vroegtydig by die 

betrokke opvoeder te verskoon sodat ‘n plaasvervanger in sy/haar plek 

aangewys kan word. 

6) Daar word van leerders word verwag om hulle sport-, kultuur- en ander 

buitemuurse verantwoordelikhede na te kom.  

7) Dit is die plig van elke leerder om enige agterstallige werk in te haal, wat hy/sy 

tydens  afwesigheid gemis het.  

8) Afwesigheid van ‘n leerder die dag voor of op die dag van ‘n skoolaktiwiteit, 

diskwalifiseer ‘n leerder tot deelname aan die wedstryd/funksie. 

 

9) Akademiese Vordering 

 

i. Ouers sal gereeld versoek word om elke week sy/haar kind se boeke 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. 

ii. Huiswerk kan die volgende insluit - taakopdragte, voltooiing van uitstaande 

werk, hersiening, insluitende die opsomming van werkstukke en die 

memorisering daarvan vir doeleindes van toetse en die instandhouding van 

werkboeke. ‘n Huiswerkrooster word elke Maandag aan elke leerder in die 

seniorfase uitgedeel of op ‘n ander gepaste wyse bekend gemaak. Op die 

rooster word leerders se huiswerk vir die betrokke week aangedui. Dit is 

die verantwoordelikheid van ’n leerder, indien hy/sy op ’n Maandag of die 

eerste skooldag van ’n week afwesig is, om ’n huiswerkopdragvel by die 

opvoeder te bekom. 

iii. Die maksimum inspanning word te alle tye van leerders en veral leerders in 
die Senior Primêre Fase verwag. Die volgende moet as onaanvaarbaar 
geag word: 
a) Slordige, agterlosige werk 
b) Tuiswerk onvoltooid of nie gedoen nie 
c) Nie leer vir toetse nie 
d) Vergeet boeke tuis 
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e) Verloor boeke 
f) Beskadig boeke 
g) Laat inhandiging van werk 
h) Afskryf van ander leerders se werk 
i) Gee nie aandag in die klas nie 
j) Steur ander leerders in die klas 
k) Minagting van en/of parmantigheid teenoor ‘n opvoeder. 

 
 
11.34 Leerders Se Regte Tydens Enige Dissiplinêre Proses. 
 
 Indien ‘n leerder van ‘n ernstige oortreding aangekla word  wat lei tot ’n dissiplinêre 

verhoor het hy/sy die reg: 
1) Om voor die Dissiplinêre Komitee te verskyn om sy/haar saak te stel gedurende 

dissiplinêre verrigtinge bygestaan te word deur ’n volwasse persoon. 
2) Om ’n skriftelike verklaring vooraf af te lê by die hoof/dissipline hoof/adjunkhoof 

indien dit ’n seniorleerder is. 
3) Om in voldoende besonderhede van die beskuldiging/aanklag verwittig te word en 

dat die klagte soos vervat in die klagstaat, aan hom/haar deur die 
adjunkhoof/dissipline hoof/skoolhoof te verduidelik word sodat hy/sy die klagte en 
ten volle te verstaan voor die dissiplinêre verhoor ’n aanvang neem en/of die 
leerder se skorsing (indien van toepassing) in beginin afwagting van die verhoor. 

4) Om skriftelik ingelig te word van die datum tyd en plek van die dissiplinêre 
verhoor. 

5) Om deur die skoolhoof of sy gemagtigde oor sy of haar regte ingelig te word 
ingevolge die gedragskode in die teenwoordigheid van ’n ouer ander volwasse 
persoon van sy/haar keuse. 

6) Genoeg tyd te hê om ‘n verweer voor te berei, word maar nie langer as 7 skooldae 
nie. 

7) ’n Snelle proses sonder enige onredelike vertragings. 
8) Dat die besonderhede wat  in die verhoor opnebaar gemaak word uiters vertroulik 

sal wees en die verhoor in camera sal plaasvind. 
9) Om getuies te roep en getuies tydens die verrigtinge te ondervra en om bygestaan 

te word deur ‘n een of albei van sy of haar ouers of voog of ’n ander volwasse 
persoon wat deur die ouer(s) daartoe skriftelik gemagtig is indien die klag van so 
‘n aard is dat dit mag lei tot skorsing, met dien verstande dat geen ander persoon 
die leerder mag verteenwoordig nie, tensy die beheerliggaam geregverdige betoog 
kan lewer waarom die saak moet voortgaan in die afwesigheid van die ouer(s) of 
’n persoon deur die ouers gemagtig. (Sien artikel 8(6) van die Skolewet) 

10) Om onskuldig geag te word, te swyg, en nie gedurende verrigtinge te getuig of 
verklarings te maak nie.  

11) Om nie self-inkriminerende getuienis af te lê of verklarings te maak nie.  
12) Om getuies te roep en getuies te ondervra. 
13) Om van die uitslag van die bevindinge van die dissiplinêre komitee op skrif 

voorsien te word asook van die sanksie en die redes vir die sanksie opgelê. 
14) Om appèl aan te teken by die voorsitter van die beheerliggaam/Appélkomitee van 

die SBL en daarna by die Departementshoof  na skuldigbevinding, indien die klag 
van so ‘n aard is dat dit tot skorsing gelei het, moet die appèl ingevolge die 
regulasies wat deur die Gauteng Departement van Onderwys uitgereik is, geskied. 

15) Om te versoek dat een of albei ouers of voog of ’n persoon deur die ouers 
gemagtig, teenwoordig mag wees om die proses te monitor tydens die verhoor 

16) Ingeslyks en omgekeerd het ‘n verontregde party ook dieselfde regte. 
 
11.35   Voor die Dissiplinêre Verhoor en Verhoorprosedures 
 
 Die aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s) se aandag word op die volgende 
 gevestig: 

1) Dat die aangeklaagde leerder geskors word van bywoning van die skool tot en met 
die tot en met die datum van die verhoor en mag/hy/sy nie sonder die direkte 
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toestemming van die skoolhoof die skoolterrein of enige lokaal op die skoolterrein 
betree nie en ook nie kommunikeer met enige leerder nie. 

2) Die aangeklaagde leerder is geregtig om op eie onkoste tydens die verrigtinge 
deur sy/haar ouer(s) of voog (of ŉ ander volwassene van sy/haar keuse) 
bygestaan te word tydens die dissiplinêre verhoor.  

3) Die aangeklaagde leerder is daarop geregtig om getuies téén hom/haar te 
ondervra tydens die dissiplinêre verhoor. 

4) Die aangeklaagde leerder is daarop geregtig om self te getuig en getuies te roep 
om namens hom/haar te getuig en bewyse aan die komitee voor te lê, tydens die 
dissiplinêre verhoor.  

5) Omdat die dissiplinêre komitee se verrigtinge ‘n adminstratiewe tribunaal is, is die 
aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s)/verteenwoordiger nie gerigtig daarop om 
van enige bewysstuk oor die saak teen hom/haar voor die dissiplinêre komitee 
voorsien te word nie. 

6) Dit is die aangeklaagde  leerder en sy/haar ouer(s) verantwoordelikheid om toe te 
sien dat getuies wat hy/sy wil roep, by die  tydens die dissiplinêre verhoor se 
verrigtinge teenwoordig is en teenwoordig bly vir solank as wat hulle 
teenwoordigheid vereis word.   

7) Die aangeklaagde leerder sal daarop geregtig wees om die komitee oor enige 
aangeleentheid met betrekking tot die verrigtinge toe te spreek, om getuienis te 
versagting voor die oplegging van ‘n sanksie aan die komitee voor te lê en die 
dissiplinêre komitee daaroor toe te spreek.  

8) Indien die aangeklaagde leerder en/of sy/haar ouer(s)/verteenwoordiger versuim 
om die verrigtinge by te woon of tot die afhandeling  van die verhoor teenwoordig 
te bly, en sonder goeie rede (waarvan die finale beslissing by die komitee berus) 
versoek dat die verhoor gestaak word en op ‘n latere datum hervat word,  sal die 
dissiplinêre verhoor in die afwesigheid van die aangeklaagde leerder en/of sy haar 
ouers/verteenwoordiger voortgesit en afgehandel word en sal dit nie die 
verrigtinge en besluite van die dissiplinêre verhoor ongeldig maak nie.   

9) Die aangeklaagde leerder moet die dissiplinêre verhoor in die korrekte skooldrag 
by woon. 

10) Indien nodig, is die aangeklaagde leerder geregtig op ‘n tolk maar dan moet die 
skoolhoof [verkieslik] 72 uur voor die aanvang van die verhoor dienooreenkomstig 
in kennis gestel te word sodat ‘n tolk gereël kan word. 

11) Die voorsitter van die komitee mag binne 5 skooldae op ‘n datum en tyd soos 
ooreen gekom met die aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s)/ verteenwoordiger 
na afloop van die verhoor, die bevindinge van die komitee op skrif, met redes vir 
die uitspraak, bekend maak  aan die skool en die aangeklaagde leerder en sy haar 
our(s)/verteenwoordiger. Indien die aangeklaagde leerder skuldig bevind word sal 
die sanksie wat aan die aangeklaagde leerder opgelê word, dan ook bekend 
gemaak. 

12) Die aangeklaagde leerder is geregtig om binne 5 skooldae  na ontvangs van die 
uitspraak van die komitee, appél aan te teken by die interne appél komitee van die 
beheerliggaam nadat die bevindings van die dissiplinêre komitee aan hom/haar 
bekend gemaak is. 

13) Die verrigtinge van die dissiplinêre verhoor sal elektronies opgeneem word en ook 
genotuleer word. 

14) Die aangeklaagde leerder word hiermee in kennis gestel dat ‘n aanbevole sanksie 
van tydelike skorsing en/of permanente uitsetting aan hom/haar deur die 
dissiplinêre komitee opgelê kan word. 

15) Die aangeklaagde leerder het nie ‘n outomatiese reg op regsverteen-woordiging of 
om deur ‘n regsverteenwoordiger te vergesel te word nie. Indien aangeklaagde 
leerder en/of sy/haar ouers versoek dat die aangeklaagde leerder deur ‘n 
regsverteenwoordiger vergesel moet word, word  moet die ouer dan buite die 
verhoor bly, maar die versoek is onderhewig aan ‘n finale beslissing van die 
voorsitter van die dissiplinêre verhoor. 

16) Dit is nie nodig vir die dissiplinêre komitee om bo alle twyfel en met absolute 
sekerheid te bewys dat ‘n aangeklaagde leerder skuldig van ’n oortreding is nie. 
Dit is nie ‘n hofsaak of kriminele ondersoek nie en hoef daar slegs op ‘n balans 
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van waarskynlikheid bewys deur die dissiplinêre komitee bevind word dat die 
aangeklaagde leerder skuldig is van die beweerde wangedrag/ oortreding. 

17) Die prosedure van die dissiplinêre verhoor sal deur die voorsitter van die 
dissiplinêre komitee voor die aanvang van die verhoor aan alle teenwoordiges 
verduidelik word. 

18) Indien die aangeklaagde verdere beweerde wangedrag begaan nadat die 
klagstaat uitgereik is, kan die ander beweerde wangedrag in ‘n addsionele 
klagstaat by die bestaande beweerde klagtes bygevoeg word en/of as 
verswarende omstandighede in ag geneem word deur die dissiplinêre komitee. 

19) Die voorsitter van die Dissiplinêre Komitee en die  hoof sal verseker dat alle partye 
in die dissiplinêre proses menswaardig en met die nodige respek behandel word. 

20) Geen vorm van uitbuiting, intimidasie, teistering en afdreiging van enige party of 
getuie of die beskuldigde voor, tydens en na afloop van die verhoor mag voorkom 
nie. Indien dit ‘n volwasse persoon of ouer is het die voorsitter van die Dissiplinêre 
Komitee of die skoolhoof die reg om sodanige persoon die skoolterrein en sitting 
tydens die verrigtinge te belet of die verrigtinge te verdaag sodat die saak met die 
persoon bespreek kan word en hy/sy daarop gewys kan word dat hulle optrede nie 
in belang van enige persoon betrokke by die verrigtinge is nie. 

21) Ingevolge artikel 8(6) van SASW  moet 'n Leerder moet by dissiplinêre verrigtinge 

deur sy of haar ouer of 'n persoon deur die ouer aangewys vergesel word, tensy 

afdoende redes deur die beheerliggaam aangevoer kan word vir die voortsetting 

van die verrigtinge in die afwesigheid van die ouer of die persoon deur die ouer 

aangewys. Geen ander persone behalwe bogenoemde mag die leerder vergesel 

nie. 

22) Die ouderdom en die verstandelike vlak van ontwikkeling van dieaangeklaagde 

leerder en ander leerders betrokke kan in ag geneem word gedurende die proses  

11.36 Toepaslike Wetgewing Vir Die Hou Van Dissiplinêre Verhore In Die Skool. 
 

1) Die beheer van ‘n openbare skool is gesetel in die skool beheerliggaam (artikel 

16(1) van die SA Skolewet, 1996 (SASW). 'n Beheerliggaam staan in 'n 

vertrouensposisie teenoor die skool (artikel16 (2) van die SASW). Behoudens die 

SASW en enige toepaslike provinsiale wet, moet die professionele bestuur van 'n 

openbare skool deur die skoolhoof onder die gesag van die Departementshoof 

onderneem word (artikel 16(3) van die SASW). Behoudens enige toepaslike 

provinsiale wet, moet 'n beheerliggaam van 'n openbare skool 'n gedragskode vir 

leerders aanvaar ná oorleg met die leerders, ouers en opvoeders van die skool 

(artikel 8(1) van die SASW). So 'n genoemde gedragskode moet daarop gemik 

wees om 'n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing wat toegewy is aan 

die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses, te vestig 

(artikel 8(2) van die SASW). Die skool se gedragskode moet bepalings van 'n 

behoorlike regsproses [adminstratiewe proses] omskryf om die belange van ‘n 

aangeklaagde leerder en enige ander party wat by dissiplinêre verrigtinge 

betrokke is, te beskerm.  Verder moet die gedragskode ook voorsiening maak vir 

ondersteuningsmaatreëls of strukture vir berading vir 'n leerder wat by dissiplinêre 

verrigtinge betrokke is. (Artikel 8(5)(a) en (b) van die SASW). Ingevolge artikel 8(4) 

van die SASW  stel geen bepaling van  die SASW 'n leerder vry van die verpligting 

om die gedragskode van die skool wat deur sodanige leerder bygewoon word, na 

te kom nie. 

 

11.37 Die Audi-Alterem Partem Reël  

 

1) Die disssiplinêre verhoorproses is daar om die korrekte feite vas te stel deurdie 

toepassing van die audi alterem partem reël. Die voorsitter van die Dissiplinêre 

Komitee en die skoolhoof of sy gemagtigde moet sorg dra dat die audi-alterem 

partem reël (dit is die reg van alle partye om aangehoor te word) tydens alle 

dissiplinêre optredes eerbiedig word en dat die regte van alle partye erken, 

beskerm en eerbiedig word. 
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11.38 Kollektiewe Misdrywe en die Dissiplinêre Verhoor 
 
  -  Die dissiplinêre optrede soos in hierdie en verwante beleide en gedragsreëls van    

 die skool omskryf, is hoofsaaklik van toepassing op op individulele leerders.  
1) Bewerings van misdrywe of oortreding van die gedragskode en –reëls deur ‘n 

groep of groepe leerders waar soortgelyke oortredings begaan is vorm deel 

van kollektiewe of gesamentlike misdrywe. 

2) Kollektiewe misdryf/misdrywe mag op ‘n kollektiewe basis hanteer word. ‘n 

Enkele ondersoek en dissiplinêre verhoor mag gehou word onderhewig aan 

die beginsels hierbo vermeld, en mag deur die skool se dissiplinêre komitee 

binne konteks aangepas waar dit nodig mag blyk. 

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 te aan te bied waarom hulle saak verskil van die 

ander leerders in die groep of groepe. 

4) Die skool behou die reg voor om individuele of kollektiewe gedragsprosedures 

toe te pas waar dit onder omstandighede as gepas geag word. 

11.39 Die Dissiplinêre Verhoorproses 
 

1) Kennisgewing/Klagstaat van die verhoor 

i. Die aanklaer stel ŉ klagstaat op, en die ouers en leerder ontvang skriftelik 

kennis van die klag en die plek, datum en tyd van die verhoor. Hierdie reëlings 

word deur die disspline hoof/adjunkhoof/ondersoeker in oorleg met die 

dissiplinêre komitee getref. 

ii. Die klagstaat moet genoegsame inligting en besonderhede oor die datum, plek 

en aard van die beweerde oortreding(s) uiteensit sodat die leerder(s) die 

besonderhede van die aanklag(te)van die beweerde wangedrag wat die 

aangeklaagde leerder blykbaar gepleeg het, teen hom/haar verstaan, die 

besondere insidente kan identifiseer, sodat hy/sy in ‘n posisie is om op die 

klagtens tydens die verhoor te antwoord en hom/haarself te kan verdedig. 

iii. Indien die aangeklaagde leerder en/of sy/haar ouer(s) weier om ontvangs te 

erken en vir die klagstaat te teken, moet die getuie en die persoon wat die 

klagstaat aan die aangeklaagde leerder en/of sy/haar ouer(s) oorhandig, op die 

afskrif van die klagstaat die tyd en datum skriftelik aanteken en daarby teken 

met hulle name daarby, wat beteken dat die klagstaat aan die leerder en/of 

sy/haar ouer(s) oorhandig is/getoon is en dat hy/sy weier om daarvoor te teken 

of dit in ontvangs te neem.  

iv. Minstens vyf skooldae moet tussen die oorhandiging van die kennisgewing en 

die verhoor verloop. 

v. Dit is aanvaarbaar dat briewe en kennisgewings óók aan ouers en leerders per 

epos en/of per faks bedien word indien briewe/kennisgewings nie op ‘n ander 

manier bedien kan word nie. 

vi. Ingevolge artikel 9 van Die Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996)en die 

regulasies soos uitgevaardig deur die Gauteng Departement van Onderwys, 

staan die proses van tydelike skorsing van ’n aangeklaagde leerder totdat ’n 

verhoor plaasvind, onder die beheer van die skoolhoof. 

2) Die aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s) se aandag moet op die volgende  

aspekte rondom die saak gevestig word tydens die oorhandiging van die klagstaat 

of die ouer-onderhou daaroor: 

i. Dat die aangeklaagde leerder geskors mag word van bywoning van die skool 
tot en met die tot en met die datum van die verhoor en mag/hy/sy nie sonder 
die direkte toestemming van die skoolhoof die skoolterrein of enige lokaal op 
die skoolterrein betree nie en ook nie kommunikeer met enige leerder nie. 
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ii. Die aangeklaagde leerder is geregtig om op eie onkoste tydens die verrigtinge 
deur sy/haar ouer(s) of voog (of ŉ ander volwassene van sy/haar keuse) 
bygestaan te word tydens die dissiplinêre verhoor.  

iii. Die aangeklaagde leerder en/of sy haar ouer/die persoon wat hom/haar 
vergesel, is daarop geregtig om getuies téén hom/haar te ondervra tydens die 
dissiplinêre verhoor. 

iv. Die aangeklaagde leerder en/of sy haar ouer/die persoon wat hom/haar 
vergesel, is daarop geregtig om self te getuig en getuies te roep om namens 
hom/haar te getuig en bewyse aan die komitee voor te lê, tydens die 
dissiplinêre verhoor.  

v. Omdat die dissiplinêre komitee se verrigtinge ‘n adminstratiewe tribunaal is, is 
die aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s)/verteenwoordiger nie gerigtig 
daarop om vooraf van enige bewysstuk oor die saak teen hom/haar voor die 
dissiplinêre komitee voorsien te word nie, slegs die klagstaat/kennisgewing 
van die verhoor. 

vi. Dit is die aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s) se verantwoordelikheid om 
toe te sien dat getuies wat hy/sy wil roep, by die  tydens die dissiplinêre 
verhoor se verrigtinge teenwoordig is en teenwoordig bly vir solank as wat 
hulle teenwoordigheid vereis word.   

vii. Die aangeklaagde leerder en/of sy haar ouer/die persoon wat hom/haar 
vergesel, sal daarop geregtig wees om die komitee oor enige aangeleentheid 
met betrekking tot die verrigtinge toe te spreek, om getuienis te versagting 
voor die oplegging van ‘n sanksie aan die komitee voor te lê en die dissiplinêre 
komitee daaroor toe te spreek.  

viii. Indien die aangeklaagde leerder en/of sy/haar ouer(s)/verteenwoordiger 
versuim om die verrigtinge by te woon of tot die afhandeling  van die verhoor 
teenwoordig te bly, en sonder goeie rede (waarvan die finale beslissing by die 
komitee berus) versoek dat die verhoor gestaak word en op ‘n latere datum 
hervat word, sal die dissiplinêre verhoor in die afwesigheid van die 
aangeklaagde leerder en/of sy haar ouers/verteenwoordiger voortgesit en 
afgehandel word en sal dit nie die verrigtinge en besluite van die dissiplinêre 
verhoor ongeldig maak nie.   

ix. Die aangeklaagde leerder moet die dissiplinêre verhoor in die korrekte 
skooldrag by woon. 

x. Indien nodig, is die aangeklaagde leerder geregtig op ‘n tolk maar dan moet 
die skoolhoof [verkieslik] 72 uur voor die aanvang van die verhoor 
dienooreenkomstig in kennis gestel te word sodat ‘n tolk gereël kan word. 

xi. Die voorsitter van die komitee mag binne 5 skooldae op ‘n datum en tyd soos 
ooreen gekom met die aangeklaagde leerder en sy/haar ouer(s)/ 
verteenwoordiger na afloop van die verhoor, die bevindinge van die komitee 
op skrif, met redes vir die uitspraak, bekend maak  aan die skool en die 
aangeklaagde leerder en sy haar our(s)/verteenwoordiger. Indien die 
aangeklaagde leerder skuldig bevind word sal die sanksie wat aan die 
aangeklaagde leerder opgelê word, dan ook bekend gemaak. 

xii. Die aangeklaagde leerder is geregtig om binne 5 skooldae  na ontvangs van 
die uitspraak van die komitee, appél aan te teken by die interne appél komitee 
van die beheerliggaam nadat die bevindings van die dissiplinêre komitee aan 
hom/haar bekend gemaak is. 

xiii. Die verrigtinge van die dissiplinêre verhoor sal elektronies opgeneem word en 
ook genotuleer word. 

xiv. Die aangeklaagde leerder mag in kennis gestel word dat ‘n aanbevole sanksie 
van tydelike skorsing en/of permanente uitsetting aan hom/haar deur die 
dissiplinêre komitee opgelê kan word. 

xv. Die aangeklaagde leerder het nie ‘n outomatiese reg op 
regsverteenwoordiging of om deur ‘n regsverteenwoordiger te vergesel te word 
nie. Indien aangeklaagde leerder en/of sy/haar ouers versoek dat die 
aangeklaagde leerder deur ‘n regsverteenwoordiger vergesel moet word, word  
moet die ouer dan buite die verhoor bly, maar die versoek is onderhewig aan 
‘n finale beslissing van die voorsitter van die dissiplinêre verhoor. 
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xvi. Dit is nie nodig vir die dissiplinêre komitee om bo alle twyfel en met absolute 
sekerheid te bewys dat ‘n aangeklaagde leerder skuldig van ’n oortreding is 
nie. Dit is nie ‘n hofsaak of kriminele ondersoek nie en hoef daar slegs op ‘n 
balans van waarskynlikheid bewys deur die dissiplinêre komitee bevind word 
dat die aangeklaagde leerder skuldig is van die beweerde wangedrag/ 
oortreding. 

xvii. Die prosedure van die dissiplinêre verhoor sal deur die voorsitter van die 
dissiplinêre komitee voor die aanvang van die verhoor aan alle teenwoordiges 
verduidelik word. 

xviii. Indien die aangeklaagde verdere beweerde wangedrag begaan nadat die 
klagstaat uitgereik is, kan die ander beweerde wangedrag in ‘n addsionele 
klagstaat by die bestaande beweerde klagtes bygevoeg word en/of as 
verswarende omstandighede in ag geneem word deur die dissiplinêre komitee. 

3) Indien die aangeklaagde leerder en/of sy/haar ouers of voog en/of 

verteenwoordiger ondanks behoorlike kennisgewing  sonder enige geldige rede 

afwesig is, kan die verhoor in hul afwesigheid voortgaan en mag die Dissiplinêre 

Komitee ‘n besluit neem oor skuldigbevinding en/of ‘n gepaste sanksie. 

4) Die aangeklaagde leerder en die aanklaer  sal ŉ geleentheid gebied word 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. 

11.40  Samestelling/Aanstelling van die Dissiplinêre Komitee en Bevoegdhede. 
 

1) Die beheerliggaam stel die dissiplinêre komitee aan. Die voorsitter van die komitee 

moet ŉ lid van die beheerliggaam wees of ‘n gekoöpteerde lid wat kwalifiseer om ‘n 

lid  of gekoöpteerde lid van die SBL en/of sy komitees te wees.  

2) 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 sanksiemaatreël en die aanbeveling van uitsetting by die 

DH.  

3) Hierdie oordrag van bevoegdheid belet egter nie die beheerliggaam om sodanige 

bevoegdhede self uit te oefen nie. ‘n Besluit van die Dissiplinêre komitee word dus 

geag ‘n besluit van die SBL te wees.  

4) Die Dissiplinêre Komitee mag slegs die gesag uitoefen waarvoor dit saamgestel is 

binne die raamwerk van die skool se beleide en die wetgewing wat op die skool van 

betrekking is. Die magte van die komitee mag nie vir bedekte redes gebruik word 

nie.  

5) Die Dissiplinêre Komitee is ‘n administratiewe tribunaal  met die uiteindelike 

oogmerk van opvoeding en rehabilitasie van leerders en die verrigtinge vind plaas 

ingevolge die administratiewe reg en is nie ‘n “mini hofsaak” nie.   

6) In die algemeen is administratiewe tribunale nie gebonde aan die “streng” 

bewysreëls soos nodig in howe nie, en kan hulle spoedig ‘n besluit neem met 

inagneming van die bewyse en  getuienis wat aan hulle voorgehou word. Maar die 

minimum standaarde van bewyse moet nagekom word as geregtigheid moet 

geskied want administratiewe tribunale is onderhewig aan die reël van ‘n oorwig 

van waarskynlikhede nadat alle getuienis in ag geneem is.  

7) Alle dissiplinêre verhore en die dissiplinêre prosesse van die skool moet geskied 

ingevolge die beginsels van administratiewe geregtigheid. Sentraal tot die 

dissiplinêre verhoor is die finale besluit wat die komitee moet neem binne die wetlike 

raamwerk van hulle taakopdrag wat voortspruit uit verskeie stukke wetgewing wat 

die  dissplinêre proses van die skool reël.  
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11.41 Rekord van die Verhoor en Elektroniese Opnames van die Verrigtinge. 
 

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 is nie ‘n lid van die 

dissiplinêre komitee nie. 

2) Die verhoor mag opgeneem word in klank en beeld maar waar nodig moet die 

gesigte van die aangeklaagde leerders en ander getuies nie gewys word nie. Die 

elektroniese rekord moet gerugsteun word indien daar enige verdere hofsake 

en/of handelinge en navrae van die Departement of ander partye mag wees.  

3) Die komitee mag van telefoniese oproepe gebruik maak waar getuies nie 

beskikbaar is om in persoon te getuig nie en/of waar ‘n tussenganger gebruik  word 

deur ‘n getuie om sy/haar identiteit te beskerm of weens ander redes wat deur die 

komitee as legitieme redes aanvaar word. 

4) Die komitee mag van videokonferensie/skyping oproepe gebruik maak waar 

getuies nie beskikbaar is om in persoon te getuig nie en/of waar ‘n tussenganger 

gebruik word deur ‘n getuie om sy/haar identiteit te beskerm of weens ander redes 

wat deur die komitee as legitieme redes aanvaar word. 

5) Die aangeklaalde leerder/leerder wat as ‘n getuie geroep wor moet deur ‘n ander 

volwasse persoon vergesel word na die verhoor 

 

11.42 Aanstelling van ’n Tussenganger vir Leerdergetuies Tydens ’n Verhoor. 

 

1) Indien enige dissiplinêre verrigtinge hangend is voor die Dissiplinêre Komittee en 

dit blyk dat enige getuie onder die ouderdom van 18 aan oormatige geestelike 

stres of lyding sal blootstel indien hy/sy voor die Komitee sou getuig, mag die 

beheerliggaam of die komitee, indien dit haalbaar is, ’n bevoegde persoon aanwys 

om as tussenganger op te tree en deur bemiddeling van die tussenganger sy/haar 

getuienis te lewer.   

2) Geen ondervraging en/of kruisondervarging van sodanige getuie mag direk  

gedoen word nie maar moet deur die bemiddeling van die tussenganger geskied.  

3) Indien die beheerliggaam of die komitee ’n tussenganger aanwys, mag die 

beheerliggam of komitee opdrag gee dat die getuie sy/haar getuienis lewer by 

enige plek wat: 

i. Informeel ingerig is om die getuie op sy/haar gemak te plaas. 

ii. Op so manier ingerig is dat enige persoon wie se teenwoordigheid die getuie 

mag ontstel, buite sig en hoorafstand is van die getuie. 

iii. Die beheerliggaam en/of komitee in enige ander persoon wie se 

teenwoordigheid nodig is vir die verrigtinge in staat stel om die getuie en/of 

tussenganger te kan hoor deur middel van die gebruik van enige elektroniese 

of ander toerusting gedurende die aflegging van die getuie se getuienis (Artikel 

8(9) van die Skolewet). 

11.43 ŉ Pleit-en-vonnis-ooreenkoms. 
 

1) Die aangeklaagde leerder kan die dissiplinêre prosedure verkort deur ŉ pleit-en-

vonnis-ooreenkoms met die aanklaer te sluit. Sodanige ooreenkoms moet deur die 

dissiplinêre komitee bekragtig word alvorens dit afdwingbaar is en sanksie 

uitspreek. 

11.44 Ondersteuning, Advies, Berading, Sielkundige/maatskaplike verslag van ‘n 
 aangeklaagde leerder. 
 

1) Leerders 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 
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opvoeder nie die leerder by die dissiplinêre verhoor mag vergesel tensy die ouer 

van die leerder die opvoeder daartoe magtig nie. 

2) Die voorsitter van Dissiplinêre Komitee of die skoolhoof het die reg om ‘n 

sielkundige evaluering of maatskaplike evaluering van ‘n leerder aan te vra 

voordat straf of sanksie toegewys word. 

3) Die Voorsitter van die Appélkomitee het ook die reg om ‘n sielkundige evaluering 

of maatskaplike evaluering aan te vra oor ’n aangeklaagde leerder indien so ’n 

verslag nie deur die persone hierbo genoem aangevra en oorweeg is nie.  

11.45  Die Verhoor moet Billik en Regverdig Wees. 
 

1) Die verhoor moet billik en regverdig wees, en sal volgens die voorskrifte en 
prosedure  van die toepaslike provinsiale wetgewing geskied. Die aanklaer en 
leerder (of die leerder se ouer/persoon wat hom/haar vergesel, indien van 
toepassing) moet die geleentheid gegun word om die leerder se saak te stel, kan 
vrae aan getuies stel, kan getuies roep, en kan dokumente en bewyse wat op die 
saak betrekking het, ondersoek of voorlê binne die adminstratiewe tribunaal 
stelsel. 

11.46 Die Aanklaer/Getuienisleier van die Skool. 
 

1) Die aanklaer van die skool sal self ook geregtig wees om getuies te roep, 
bykomende getuies of getuienis aan te vra, vrae aan getuies te stel, en kan 
dokumente en bewyse wat op die saak betrekking het, ondersoek of voorlê binne 
die  adminstratiewe tribunaal stelsel. 

 
11.47 Die verhoor geskied In Camera. 
 

1) Die hele vehoor se verrigting is hoogs vertroulik en geskied in camera en geen 

persoon wat nie by die verhoor betrokke is nie sal toegelaat word nie. Nadat 

getuies ondervra is word hulle verskoon en moet die voorsitter hom/haar vermaan 

dat hy/sy geen persoon mag inlig oor die vrae wat gestel is, enige bewyse wat 

voorgelê is of enige getuienis wat gelewer is nie. 

11.48 Verdere Ondersoeke deur die Komitee Gelas. 
 
 Die Dissiplinêre Komitee mag enige aspek wat betrekking het op die saak verder laat 
 ondersoek wat billikheid en regverdigheid kan bevorder. 
 
 
11.49 Finale Bevindings van die Komitee. 
 

1) Nadat die getuienis aangehoor is, neem die komitee ŉ besluit oor die leerder se 

skuld of onskuld. Gebasseer op die waarskynlikheidsbeginsel. 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.  

2) Die komitee moet binne skooldae sy bevindings op skrif bekend maak aan die 

leerder en sy/haar ouers. 

3) Faktore wat in ag geneem moet word by oorweging van die mees toepaslike 

sanksie: 

i. Ouderdom 
ii. Houding t.o.v. skoolwerk en medeleerders. 
iii. Dissiplinêre rekord en bereidheid tot verandering. 
iv. Die leerder se redes vir die oortreding. 
v. Die leerder se berou en gewilligheid om die oortreding reg te stel. (Alhoewel 

hierdie aspek ‘n subjektiewe siening van die dissiplinêre komitee mag wees). 
vi. Tipe oortreding en die omvang daarvan. 
vii. Relevante omstandighede. 
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viii. Die effek/impak wat die oortreding op ander [se lewens en omstandighede] 
gehad het. 

ix. Die frekwensie/herhalende aard van die oortredings. 
x. Die omvang van skade en verlies veroorsaak deur die [aangeklaagde] 

leerder(s) se optrede. 
xi. Die belange van al die ander leerders in die skoolgemeenskap vs die belange 

van die aangeklaagde leerder. 
 

11.50 Wangedrag Ingevolge Kennisgewing 6903 van 2000, soos Gewysig 
1) Skedule 1 Oortreding: ‘n Leerder sal skuldig wees aan baie ernstige of werklike 

ernstige wangedrag indien hy of sy, opsetlik en sonder regverdige verskoning- 
a) die onderrig- of leerproses in 'n klas ernstig bedreig, ontwrig of frustreer; 
b) aan ‘n sameswering deelneem om die behoorlike funksionering van die skool deur 

middel van kollektiewe optrede te ontwrig; 
c) die menswaardigheid van ‘n personeellid, ‘n ander leerder of persoon beledig of 

belaster wat rassistiese opmerkings inlsuit; 
d) in besit is van enige toets- of eksamenmateriaal of dit versprei wat enige ander 

persoon in staat mag stel om ‘n onregverdige voordeel in ‘n toets of eksamen te 
verky; 

e) in ‘n toets of eksamen of enige andervorm van assessering soos take/opdragte, 
kul; 

f) onwelvoeglik in die openbaar optree; 
g) enige ander persoon seksueel teister; 
h) in besit van enige pornografiese materiaal gevind word, of sodanige materiaal 

verspei; 
i) onder die invloed of van alkohol verkeer of in besit is daarvan. 

 
2) Skedule 2 Oortredings: ‘n Leerder sal aan baie ernstige of werklik ernstige 

wangedrag skuldig bevind word indien hy of sy- 
a) Skuldig bevind word aan wangedrag soos in Skedule 1 genoem word of nadat hy 

of sy by twee vorige geleenthede aan dieselfde of soortgelyke wangedrag skuldig 
bevind is. 

b) Versuim om aan 'n bestraffing of opskorting as korrektiewe maatreël te voldoen; of  
c) opsetlik en sonder regverdige verskoning- 

i. Enige dokument of handtekening vervals tot die werklike of potensiële nadeel van 
die skool. 

ii. handel dryf met enige toets- of eksamenvraestel of enige toets- of 
eksamenmateriaal. 

iii. probeer om enige persoon om te koop of probeer omkoop ten opsigte van enige 
toets of eksamen om homself of haarself of ‘n ander persoon om 'n onregverdige 
voordeel daardeur verkry. 

iv. bedrog pleeg; 
v. diefstal pleeg, of andersins oneerlik optree tot nadeel van ‘n ander persoon; 
vi. in besit is, die gebruik  van enige dwelmiddel of enige ander ontoelaatbare 

dwelms of as gevolg van sigbare bewyse van die besit, gebruik of 
beskikbaarstelling daarvan; 

vii. in besit van enige gevaarlike wapen; 
viii. Enige ander persoon aanrand of dreig om iemand aan te rand, 
ix. enige persoon as gyselaar aanhou. 
x. enige persoon vermoor.  
xi. enige persoon verkrag, of in enige seksuele daad betrokke is wat as ’n oortreding 

van die wet is;  
xii. enige eiendom kwaadwillig beskadig. 

 
11.51 Oortredings Wat Nie Spesifiek Omskryf Is Nie. 
  
 Die Beheerliggaam en/of die skoolhoof en/of sy gemagtigde behou die reg voor om 

dissiplinêre stappe teen enige leerder te neem waar die oortreding nie spesifiek in die 
gedragkode genoem word nie en wat daarop gemik is om die goeie orde, dissipline en 
die opvoedingsproses in die skool omver te werp. 
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11.52 Kroniese Oortreders En Ernstige Oortredings Van Die Gedragskode En/Of 

Kriminele Oortredings. 
 

1) In gevalle waar ‘n leerder baie en/of werklike ernstige of aanhoudend oortredings van 

‘n minder ernstige aard begaan, sal ‘n ouer/opvoeder onderhoud gevoer word om die 

saak in die reine te stel en/of dissiplinêrte stappe neem wat nie die hou van ’n  

11.53 Skooldrag en Voorkoms (Sien ook die skool se Voorkoms en Dragbeleid) 
1) Elke leerder sal sorg dat hy/sy te alle tye en afhangende van die skoolaktiwiteit korrek 

geklee is vir die geleentheid en netjies en skoon is 

2) Elke leerder sal sorg dra dat hy of sy aan die vereistes voldoen wat betref voorkoms 

en die dra van bykomstighede. 

 
11.54 Verbode Middels  (Sien ook die skool se dwelmbeleid in hierdie verband) 

1) Die inname, gebruik, besit van, verberging, versteking en/of verspreiding, van die 

hand sit, ten toon stel en/of wys van verbode middels deur enige leerder aan enige 

ander leerder of persoon op die skoolterrein of tydens enige ander skoolaktiwiteit, 

tydens amptelike skoolure of in enige skool goedgekeurde vervoermiddel verbied. 

2) Verbode middels sluit in, maar is nie net beperk tot tabakprodukte, alkoholiese 

produkte en -vloeistowwe, anaboliese steroiede, gevaarlike beheerde medikasie 

en ander middels soos omskryf deur die wette van die land. 

3) Alle leerders van Hoërskool Carletonville sal aan hierdie voorskrif voldoen. 

11.55 VerklikkersAanmelding van Oortredings/Wangedrag (“Whistle Blowers”). 
 

1) Verklikkers/aanmelders se optrede kan voorkom dat ‘n leerder sy of haar se lewe in 

gevaar stel of in ‘n lae morele toestand verval of die skool se goeie naam en eer (en 

gevolglik die skoolgemeenskap) in party gevalle onherstelbare skade lei, wat eers na 

talle jare weer in ere herstel kan word. 

2) Indien ‘n verklikker se naam dus bekend raak, stel hy of sy hom of haar bloot aan 

intimidasie, teistering, afknouery endreigemente en selfs afkeur van opvoeders, ouers 

en verál die ouers van ‘oortreders’ wat verkla is. Daarom moet die identiteit van ’n 

verklikker ten alle koste beskerm en vertroulik gehou word. 

3) Vertroulikheid moet ten alle koste gehandhaaf word indien verklikkers met inligting na 

vore kom wat daarop dui dat ernstige oortredings of wandade gepleeg is of leerders 

beplan om ernstige oortredings te begaan of wandade te pleeg. 

4) Daarom is dit ‘n werklik ernstige oortreding indien iemand ‘n verklikker teister, dreig 

met enige aksie om sy/haar liggaam of goeie naam te skaad, intimideer, aan rand of 

beledig in enige opsig. 

5) Aan die ander kant moet die skoolhoof, opvoeders en leerderleiers daarteen waak dat 

wraakgierige en valse aantuigings nie deur verklikkers gemaak word wat daarop 

gemik is om enige leerder in ‘n swak lig te stel of om die verklikker se saak te 

bevoordeel indien hy of sy betrokke is by enige wangedrag ondersoek. Indien 

bewerings as ongegrond bewys is, is moet die verklikker dienooreenkomstig ingelig 

word en mag hy/sy addisionele getuienis anbied of roep om die bewerings te staaf of 

moet hy/sy gewaarsku word teen die aflegging van valse verklarings of bewerings. 

6) Alle sake wat deur verklikkers aanhanging gemaak word sal eers deur die skoolhoof 

of ’n ander persoon deur hom aangewys ondersoek word waarna ’n aanbeveling aan 

die beheerliggaam gemaak sal word indien die saak van so ’n ernstige aard is dat 

formele dissiplinêre verrigtinge ingestel moet word. 

7) In alle gevalle mag die verklikker deur sy/haar ouer of ’n ander volwasse persoon wat 

deur die ouer aangewys is bygestaan word veral as dit mag blyk dat die verklikker ’n 

ooggetuie was van ’n oortreding en sy haar verklaring daartoe kan lei dat sy/haar 

identeit rugbaar mag word en mag hy/sy deur ’n tussenganger getuig indien dit nodig 

mag blyk in terme van artikel 8(7) en (8) van die Skolewet. 
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11.57  Sellulêre Fone (Selfone) En Ander Elektroniese/Digiatale Apparate  (Saamgelees 
  met die selfoonbeleid) 
 

Hoërskool Carletonville is ’n selfoonvrye skool. Geen selfone, tablette of oorfone sal 
op skoolterrein toegelaat word nie. Indien leerder se foon wel gekonfiskeer word, 
word dit by die kantoor ingehandig vir veilige bewaring en moet deur ouer/s of Voog 
afgehaal word. ID moet voorgelê word. 
 

11.58 Dwelmtoetsing En Ingreepsvryetoetse Vir Onwettige  Dwelmmiddels Deur Die 
  Skool (Sien ook artikel 8A van die Skolewet en ander verwante regulasies soos  
  omskryf in die skool se dwelmbeleid en die skoolprotokol vir toetsing) 

1) Die toetsing sal geskied ingevolge die regulasies en die protokol daarvoor. 

2) Geen leerder mag weier om getoets te word of dit te probeer ontduik of die 

toetsing te vertraag nie. 

 Identifisering van ‘n leerder 
Geen leerder mag weier om hom-/haarself te identifiseer wanneer hy/sy  versoek 

word deur die skoolhoof, ‘n opvoeder, ‘n lid van die beheerliggaam en/of ‘n lid van die 

personeel om dit te doen nie 

  Ander Beleide Wat Deel Vorm van die Gedragskode 

Van tyd-tot-tyd sal die Beheerliggaam ander beleide uitvaardig wat deel vorm 
van die gedragskode. 
 

11.59 Bewaring, en bekendstelling van die Gedragskode 
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 
2) Die oorspronklike kopie wat deur die voorsitter onderteken is moet in die kluis 

bewaar word en 'n gewaarmerkte afskrif by die skool se regsverteenwoordiger. 
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 leerdersse dagboeke/in die skool se prospektus/ op die webwerf in pdf 
formaat wat nie afgelaai kan word nie, gepubliseer word   

 
11.60 Interpretasie    
 Enige meningsverskil rakende die interpretasie van enige deel van hierdie 
 gedragskode, sal finaal besleg word by wyse van 'n beslissing van twee derdes van 
 die stemgeregtigde lede van die skoolbeheerliggaam.    
 
12. KORT TITEL 
 Die beleid sal bekend staan as die gedragskode van die skool. 
 
13. WYSIGINGS EN HERSIENINGS. 
 

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

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

3) Kennisgewing van enige wysigings moet ten minste 14 werksdae voor ’n 
vergadering gegee word aan al die lede van die  beheerliggaam. 

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 appél  met skriftelike 
redes aan die BL verskaf.  

5) Die beheerliggaam moet redes aan die persoon wat appél aan teken  verskaf, 
indien dit nie slaag nie. 

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  kalender dae 
ontvang  is. 
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14.  GOEDKEURING 

 
 
 

Aanbeveel deur 
Hoof: (Naam) 

Mnr. D. Le Roux  
Handtekening 

 
 

Datum:  
Goedgekeur deur 
BL Voorsitter 
(Naam) 

Mnr. R. Martinez  
Handtekening: 

 

Datum:  
Verifikasie deur 
GDO: 
Distrik Direkteur 
(Naam) 

  
Handtekening : 

 
 

Datum van 
Verifikasie 

 

Gesertifiseer deur 
(Naam) 

 Handtekening:  
 

Date  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPTELIKE SKOOLSTEMPEL 
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GEDRAGSPUNTE 
 

 
ANDER SANKSIES / TUGSTAPPE WAT VIR KENNISGEWING 6903 SOOS GEWYSIG VIR 
SKEDULE 1 EN 2 OORTREDINGS TOEGEPAS WORD EN VIR VLAK1-4 OORTREDINGS 
VAN DIE GEDRAGSKODE EN REËLS: 

 

Inlees op die dissipline stelsel 

Ouers word in kennis gestel – dit kan telefonies of per brief of per sms wees 

Oueronderhoud waar nodig [leerder moet onderhoud ook bywoon] 

Berading van leerder   

Deurloping van Nie-Regerings- en/of Regeringsorganisasieprogram 

Detensie vir tot 10 ure  / gemeenskapsdiens 

Swartsakdiens / terreindiens vir EEN kwartaal 

Skriftelike waarskuwing 

Verwysing na In-skool uitsluiting 

Ontneming  van voorregte soos toere, spandeelname, bywoon van funksies /aktiwiteite, 
eksamenverlof, ens 

Ontneming van kleuretoekennings (prysuitdeling) of verkose posisie soos VLR, ens 
Permanent van aard. 

Oneerlikheid (akademies)  SAIC ondersoek en kan lei tot SAIC verhoor 

Beheerliggaam en GDO (waar van toepassing) word in kennis gestel    
Kan lei tot tydelike skorsing [verbod op leerder se bywoning van ‘n skool itv relevante 
wetgewing]. Kan lei tot uitsetting uit skool [permanente verbod op leerder se bywoning 
van die skool waarby hy/sy ingeskryf was, deur die Departementshoof, nadat die proses 
itv die relevante wetgewing gevolg is. 

Dissiplinêre Aksie word geneem kragtens Kennisgewing 6903 van 2000 en Algemene 
kennisgewing 2591 van 2001.   Dit behels ‘n volledige verhoor met getuienis en verslae 
wat gereël word soos omskryf in die Provinsiale Gazette No 144 van 2000.  [Verwys ook 
na riglyn dokument  “Alternatives to Corporal Punishment van 5 Okt. 2000 deur die GDE]         

Ander sanksies eiesoorting aan oortreding. 
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BYLAAG 2 

 
 

  

APPEAL TO THE MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL AFTER 
THE OUTCOME OF THE HOD 
A learner or representative may appeal against the following: 
Appeal against any finding of guilt by the Head of Department in respect of which a 
penalty of expulsion has been imposed. 
Appeal against a penalty of expulsion imposed by the Head of Department. 
Appeal against an order made by the Head of Department who has expelled a learner 
of compulsory school age and admits such learner to another school or centre of 
learning within the province. 
Appeal against an order made by the Head of Department who has expelled a learner 
of compulsory school age and requires that such learner attends counselling and 
procures regular progress reports in respect of such counselling. 
Please note such an appeal against any of these decisions must be lodged with the 
Member of the Executive Council within 14 days.  The notice of appeal together with 
the grounds for the appeal must be hand-delivered to the office of the Member of the 
Executive Council. 
 

 I.   DETAILS OF THE LEARNER 
 

 ________________________________________________________________  

NAME
 ________________________________________________________________ 
:
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  

AGE IN 
YEARS :
  __________________________________________________  

DATE OF 
BIRTH :
  __________________________________________________  

IDENTITY 
NO :
  __________________________________________________  

ADDRESS :
 
  __________________________________________________   

                                
________________________________________________________ 

(IF NOT LIVING WITH THE PERSON LODGING THE APPEAL)             
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POSTAL 
CODE :
  

II. DETAILS OF PERSON LODGING THE APPEAL (IF NOT THE LEARNER) 
 

NAME :
 
  

RELATION TO THE LEARNER (E.G. FATHER, MOTHER, GUARDIAN, 
CUSTODIAN OR PERSON RESPONSIBLE FOR THE EDUCATION OF THE 
LEARNER) 

 

ADDRESS : 

POSTAL CODE : 
TELEPHONE : 

NAME OF 
PRINCIPAL: 
 
  

 III. NATURE OF THE APPEAL 
 
 IN THE EVENT OF THE APPEAL LODGED IN TERMS OF IV (1) IV (2) IV (3) 
OR IV (4), BELOW THE REASONS FOR THE APPEAL ARE (PLEASE TICK IN 
THE APPROPRIATE BOX) 
 
1. AGAINST ANY OF FINDINGS OF GUILTY BY THE HEAD OF 

DEPARTMENT IN RESPECT OF WHICH A PENALTY OF 
EXPULSION HAS BEEN IMPOSED. 

 
2. AGAINST A PENALTY OF EXPULSION IMPOSED BY THE HEAD 

OF DEPARTMENT. 
 

3. AGAINST AN ORDER MADE BY THE HEAD OF DEPARTMENT 
WHO HAS EXPELLED A LEARNER OF COMPULSORY SCHOOL 
GOING AGE AND ADMITS SUCH LEARNER TO ANOTHER 
SCHOOL OR CENTRE OF LEARNING WITHIN THE PROVINCE. 

 
4. AGAINST AN ORDER MADE BY THE HEAD OF DEPARTMENT 

WHO HAS EXPELLED A LEARNER OF COMPULSORY SCHOOL 
AGE AND REQUIRES THAT SUCH LEARNER ATTENDS 
COUNSELLING AND PROCURES REGULAR PROGRESS 
REPORTS IN RESPECT OF SUCH COUNSELLING. 
 

 
IV. REASONS FOR THE APPEAL 
 
 IN THE EVENT OF AN APPEAL BEING LODGED IN TERMS OF IV (1), IV (2), 
IV (3) OR IV (4), THE REASONS FOR THE APPEAL ARE [PLEASE TICK IN THE 
APPROPRIATE BOX (ES)]: 
1. THE GOVERNING BODY OF THE SCHOOL DID NOT APPOINT A 

DISCIPLINARY COMMITTEE. 
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2. THE GOVERNING BODY OF THE SCHOOL DID NOT DESIGNATE 

ONE OF THE MEMBERS OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE AS 
CHAIRPERSON TO ADJUDICATE THE ALLEGATIONS OF 
SERIOUS MISCONDUCT. 

 
3. THE DISCIPLINARY COMMITTEE DID NOT COMPRISE THREE 

PERSONS WHO WERE EITHER MEMBERS OF THE GOVERNING 
BODY OR PERSONS WHO ARE ELIGIBLE TO BE ELECTED AS 
MEMBERS. 

 
 
4. THE CHAIRPERSON OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE WAS 

NOT A PARENT OR COMMUNITY MEMBER OF THE GOVERNING 
BODY. 

 
5. THE PRINCIPAL OF THE SCHOOL WAS A MEMBER OF THE 

DISCIPLINARY COMMITTEE. 
 

6. A LEARNER AT THE SCHOOL WAS A MEMBER OF THE 
DISCIPLINARY COMMITTEE. 

 
7. A MEMBER OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE HAD PERSONAL 

KNOWLEDGE OR INTEREST IN THE MATTER. 
 

8. AN EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER OF THE 
REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS WAS NOT PRESENT 
AT THE DISCIPLINARY HEARING, ALTHOUGH THIS WAS 
REQUESTED. 

 
9. THE LEARNER WAS NOT GIVEN AT LEAST FIVE SCHOOL DAYS 

WRITTEN NOTICE OF THE DISCIPLINARY HEARING. 
 
10. THE NOTICE OF THE DISCIPLINARY HEARING DID NOT CONTAIN 

SUFFICIENT PARTICULARS OF THE DATE, PLACE, TIME OR 
NATURE OF THE CHARGES TO ENABLE THE LEARNER TO 
IDENTIFY THE INCIDENT IN QUESTION AND TO RESPOND TO 
THE CHARGES. 

 
11. THE NOTICE OF THE DISCIPLINARY HEARING DID NOT INFORM 

THE LEARNER OF HIS OR HER RIGHTS. 
 

12. THE LEARNER WAS NOT GIVEN A COPY OF THE NOTICE OF THE 
DISCIPLINARY HEARING. 

 
13. A COPY OF THE NOTICE OF THE DISCIPLINARY HEARING WAS 

NOT DELIVERED TO THE PARENT. 
 
14. AT LEAST ONE OF THE PARENTS OF THE LEARNER, WHO IS 

YOUNGER THAN 18 YEARS OF AGE, DID NOT ACCOMPANY THE 
LEARNER AT THE DISCIPLINARY HEARING. 

 
15. AN INTERPRETER WAS NOT PRESENT AT THE DISCIPLINARY 

HEARING, ALTHOUGH REQUESTED BY THE LEARNER. 
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16. THE DISCIPLINARY COMMITTEE DID NOT KEEP A FULL AND 
ACCURATE RECORD OF THE PROCEEDINGS OF THE 
DISCIPLINARY HEARING. 

 
17. THE LEARNER WAS NOT ASKED TO PLEAD GUILTY OR NOT 

GUILTY TO THE CHARGE(S). 
 
18. THE LEARNER, OR HIS OR HER REPRESENTATIVE, WAS NOT 

PERMITTED TO QUESTION ANY WITNESS OR EXAMINE ANY 
EVIDENCE PRESENTED BY THE PROSECUTOR 

 
 
19. THE LEARNER, OR HIS OR HER REPRESENTATIVE, WAS NOT 

PERMITTED TO ADDRESS THE DISCIPLINARY COMMITTEE AS 
TO THE GUILTY CHARGE OR NOT GUILTY CHARGE OF THE 
LEARNER. 

 
20. THE LEARNER WAS NOT GIVEN A FAIR HEARING. 

 
 ADDITIONAL INFORMATION RELATING TO THE CHARGES SHOULD BE 
GIVEN IN THE SPACES BELOW. 

 
  ________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________  
 
  ________________________________________________________________  
 
  ________________________________________________________________  
 
  ________________________________________________________________  
 
  ________________________________________________________________  
  
IN THE EVENT OF AN APPEAL BEING LODGED IN TERMS OF IV (3), THE 
REASONS FOR THE APPEAL ARE (PLEASE TICK IN THE APPROPRIATE BOX): 
 
THE LEARNER IS NOT SATISFIED WITH THE SCHOOL RECORD OR CENTRE  
OF LEARNING WITHIN THE PROVINCE. 

 
 REASONS FOR THE DISSATISFACTION MUST BE GIVEN IN THE SPACES 
BELOW. 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ___ IN THE EVENT OF AN APPEAL BEING LODGED IN TERMS OF IV (4), THE 
REASONS FOR THE APPEAL ARE [PLEASE TICK IN THE APPROPRIATE BOX 
(ES)] 

 
1. THE LEARNER DOES NOT REQUIRE COUNSELLING. 

  
2. THE LEARNER DOES NOT FEEL THAT THE HEAD OF 

DEPARTMENT NEEDS TO PROCURE REGULAR PROGRESS 
REPORTS IN RESPECT OF SUCH COUNSELLING. 

  
REASONS MUST BE GIVEN IN THE SPACES BELOW. 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 
 
 
V. ADDITIONAL INFORMATION 
 PLEASE GIVE ANY ADDITIONAL INFORMATION WITH REGARD TO THIS 
APPEAL IN THE SPACES PROVIDED BELOW. 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________  
VI. DOCUMENTATION TO BE SUBMITTED 
 CERTIFIED COPIES OF ALL THE RELEVANT DOCUMENTATION AND 
CORRESPONDENCE MUST BE SUBMITTED WITH THIS APPEAL. 
VII. DECLARATION 
 
 I DECLARE THAT ALL THE INFORMATION SUPPLIED IN THIS DOCUMENT 
IS TRUE AND ACCURATE. 
 
______________________    _________________ 

      SIGNATURE                   DATE 
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VOORBEELD 
 
 
BYLAAG 3 – KENNISGEWING VAN VERHOOR EN KLAGSTAAT 
 
Briefhoof 
 

Datum 
 

Geagte ### 
 
I/S:   KENNISGEWING VAN DISSIPLINÊRE VERHOOR EN KLAGSTAAT 
LEERDER: ### 
GRAAD: ### 
OUDERDOM: ### 
 
U en die leerder word hiemee in kennis gestel en word versoek om voor die Dissiplinêre 
Komittee van die Beheerliggaam van ### te verskyn.  
 
1. Die besonderhede van die Dissiplinêre Verhoor is as volg:  

 
Plek: ### 
Datum: ### 
Tyd: ### 
 

2. Die leerder word aangekla van die volgende beweerde wangedrag:  
 
Klagte 1:  
### - ONTHOU ASB DAT DIE KLAGTE TEEN DIE LEERDER IDENTIFISEERBAAR MOET 
WEES. VERWYS ASB NA ‘N DATUM, TYD, PLEK EN GEDRAG TYDENS OORTREDING.  
Klagte 2:  
### - ens.  
 
3. Die leerder het die volgende regte tydens die Dissiplinêre Verhoor: 
 

1. Om verteenwoordig te word deur ‘n ouer/voog of enige volwassene van die leerder se 
keuse; 

2. Om regsadvies in te win rakende die Dissiplinêre Verhoor en om verteenwoordig te 
word deur ‘n regspraktisyn vir u eie koste. Skriftelike kennisgewing van u voorneme om 
'n regspraktisyn aan te stel, moet minstens 72 uur voor die geskeduleerde verhoor aan 
die skoolhoof oorhandig word; 

3. Om op u eie koste van 'n tolk gebruik te maak, aangesien die verhoor sal plaasvind in 
die taal van leer en onderrig van die skool; 

4. Om getuies te roep, getuies te kruisondervra en om te getuig. Let daarop dat u 
verantwoordelik is om toe te sien dat u getuies tydens die Dissiplinêre Verhoor 
teenwoordig is en dat minderjarige getuies deur hul ouers/voogde vergesel moet word. 

5. U het die reg om te swyg tydens die verrigtinge om uself nie te inkrimineer nie; 
6. U moet in korrekte skooldrag voor die dissiplinêre komitee verskyn. 

 
Neem asseblief kennis dat indien u versuim om die verhoor sonder 'n geldige rede of  
verskoning by te woon, die dissiplinêre verhoor in u afwesigheid kan voortduur. 
 
Die uwe 
___________________     _______________   
HOOF         SBL VERTEENWOORDIGER 
Datum: ### 
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ONTVANG DEUR LEERDER: _____________________  DATUM: _______________ 
           
 
ONTVANG DEUR OUER/VOOG: ___________________ DATUM: ____________ 

 
 

 B YLAAG 4 

SCHEMATIC EXPOSITION: MISCONDUCT PROCEDURE FOR 
LEARNERS AT PUBLIC SCHOOLS (SASA AND THE REGULATIONS)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISCONDUCT 

Principal initiates disciplinary action 
 Sufficient evidence 
 Best interests of school and its community 

 SGB appoints DC 
 DC comprises of 3 persons 

Precautionary suspension 
NB: SGB must hold disciplinary hearing    

within 7 days 

NOTICE OF HEARING 
1. Notice of at least five (5) school days to learner and parent 
2. Learner and parent must sign receipt of notice 
3. Notice must: 

 Describe nature of alleged misconduct, date and place 
 Indicate time, place and venue of hearing 
 Provide information on rights of learner 

 

   DISCIPLINARY HEARING 
 Interpreter is designated if necessary 
 DC keeps full and accurate record  
 Prosecutor sets out charge and presents case against learner 
 Chairperson asks learner to plead guilty or not guilty  

IF PLEADS GUILTY 
 Chairperson questions learner in order to 

satisfy DC that the learner is guilty 
 If it appears that the learner’s version 

materially differs from facts outlined by 
the prosecutor or if chairperson is not 
satisfied that the learner is guilty, the 
chairperson must enter a plea of not 
guilty 

 If dissatisfied that the learner is guilty, 
DC must find the learner guilty 

IF PLEADS NOT GUILTY 
 Prosecutor leads evidence or call 

witnesses 
 Cross-examinations by learner (or 

representative) 
 Prosecutor cross-examines witness or 

examines evidence 
 DC cross-examines witness or examines 

evidence 
 Prosecutor, then learner or representatives 

addresses DC as to guilty or otherwise 
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 FINDING 

1. DC decides if learner is guilty or not guilty of misconduct 
2. DC informs learner of finding and reasons  
3. DC hears mitigating and aggravating circumstances  
4. DC decides on suitable sanction (suspension may be imposed for no longer than seven 

days) 
5. If DC decides learner should be expelled, a recommendation to that effect to HOD  
6. SGB may suspend learner, pending decision of HOD. 
7. HOD proclaims decision within fourteen days  
8. SGB sends Reminder to HOD to proclaim finding if not done within 14 days and may extend 

period of suspension of learner. 

NOT GUILTY 
GUILTY 

Lifting of suspension (if 
applicable) 

APPEAL 
1. Learner may appeal against 

 finding; or 
 sanction 

2. Must appeal within fourteen 
(14) days of receipt of finding 

3. Appeal must be directed to the 
MEC (or delegate) 

4. MEC decides on appeal 
 Uphold the appeal 
 Amend the sanction 
 Dismiss the appeal 

NO APPEAL 
Implementation of sanction. 

Implementation of: 
 Decision of disciplinary 

hearing; 
 

OR 
 

 Decision of appeal 
authority. 


