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SKOOLREËLS EN REGULASIES 

 
 
 
Die Gedragskode van die Hoërskool Parel Vallei in ooreenstemming met die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet no. 108 van 1996) en die Suid-
Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996)(soos gewysig) streef daarna om die regte 
van die leerders as individue en as ‘n groep te handhaaf en te beskerm. 
 
Hierdie gedragskode is, in ooreenstemming met Artikel 8(1) van die Suid-Afrikaanse 
Skolewet, aanvaar deur die Beheerliggaam van die Hoërskool Parel Vallei na 
behoorlike oorlegpleging met die ouers, leerders en opvoeders van die skool soos 
hersien en goedgekeur deur die Skoolbeheerliggaam op 8 Junie 2011. 
 
Die gedragskode, in ooreenstemming met Artikel 1.8 van Kennisgewing 776 van 
1998, gepubliseer in die Staatskoerant van 15 Mei 1998, is van toepassing op die 
leerders nie slegs as hulle by die skool is nie, maar te alle tye en op alle plekke vir 
solank as wat die leerders by die skool ingeskryf  is.  In ooreenstemming met Artikel 
8(4) van die SA Skolewet (Wet 84 van 1996) is daar niks wat bevat is in die Wet wat 
‘n leerder vrystel van die verpligting om die gedragskode van die skool wat sodanige 
leerder bywoon, na te kom nie.  Ingevolge die Kode word dit van leerders verwag om 
die gesag van Opvoeders, Prefekte en die Verteenwoordigende Raad van Leerders 
te gehoorsaam. 
 
Die skool is saamgestel uit ‘n verskeidenheid/aantal kulture en die Gedragskode is 
daarop gemik om hierdie unieke karakter te bevorder en te beskerm.  Dit poog om ‘n 
houding van wedersydse respek, verdraagsaamheid en versoening tussen leerders 
onderling en teenoor opvoeders en ander volwassenes in diens van die skool te 
vestig en te handhaaf. 
 
In ooreenstemming met die Missie van die skool, wil die Gedragskode die ideale 
atmosfeer skep waarin elke leerder die reg en die geleentheid het om te leer en om 
sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel. 
 
Die Kode wil graag ‘n lewenshouding kweek wat gekenmerk word deur selfdissipline, 
voorbeeldige gedrag en ‘n strewe na volwassenheid. 
 
In ooreenstemming met die gees van hierdie Gedragskode word dit van elke leerder 
verwag om homself/haarself te gedra op ‘n wyse wat die welsyn en beeld van die 
skool, sowel as die selfbeeld van elke leerder, sal bevorder. 
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Gedrag en optrede van leerders 

 
‘n Leerder mag nie skuldig wees aan die volgende nie: 

 pligsversuim;  ongehoorsaamheid, rebelsheid, ontwrigting van klasse of die 
skoolprogram, vandalisme, diefstel, oneerlikhied, leuentaal, aanrandings, 
boeliery, intimidasie, rassisme, bakleiery, onbehoorlike dade, stokkiesdraaiery, 
minagting of ondermyning van gesag; 

 taalgebruik of gedrag wat volgens die skoolhoof van so ‘n aard is dat dit die 
morele en etiese standaarde, dissipline of sosiale welsyn binne die skool 
bedreig,  

 enige gedragsvorm wat as afkeurenswaardig deur die skoolhoof bestempel 
word,  

 enige verbreking van die wet wat kan lei tot ‘n konfrontasie met die gereg, 
minagting van die nasionale simbole van die RSA (vlag en volkslied) en die 
skool se simbole (skoolvlag en skoollied);   

 enige gedragvorm wat die skool se naam in oneer bring; rook of die gebruik 
van dwelmmiddels, alkohol of vlugtige stowwe (bv. petrol of verdunner) op die 
skoolgrond of in die publiek (in burgerdrag of skooldrag of by skoolfunksies);  

 deelname aan of bevordering van satanisme;   

 om in besit te wees van een van die volgende:  vuurhoutjies, sigaretaanstekers, 
sigarette, verdowingsmiddels, alkohol, pornografiese leesstof/foto’s/video’s, 
vuurwapens, messe, speelgoed, klappers en stowwe wat beserings kan 
veroorsaak. 

 Fisieke kontak tussen leerders word nie toegelaat nie. 
 

Skool- en klasbywoning 
 
Ouers of voogde, leerders, onderwysers en Skoolbeheerliggaamlede is gesamentlik 
verantwoordelik om te verseker dat alle leerders skool bywoon. 
 
1. Skoolure word op die webwerf gepubliseer, asook in die eerste nuusbrief van 

die jaar, en word van tyd tot tyd aangepas.  Alle leerders moet by die skool 
aankom voor die amptelike begintyd. 

2. ‘n Leerder wat laat by die skool aankom moet by die Leerderaangeleenthede-
kantoor rapporteer sodat sy of haar naam opgeskryf kan word, en daarna sal 
hy of sy ‘n groen strokie ontvang wat die leerder weer in die stelsel sal toelaat. 

3. As ‘n leerder nie gereeld skool bywoon nie, sal die betrokke graadhoof die 
afwesigheid van sodanige leerder aan die skoolhoof en die ouers rapporteer. 

4. Geen leerder word toegelaat om die skoolgrond gedurende skoolure, pouses 
ingesluit, te verlaat sonder ‘n brief van die ouer of voog waarin toestemming vir 
die vrystelling van die kind verleen word of met toestemming van die Skoolhoof/ 
Adjunkhoof/Graadhoof.  ‘n Uitgangskaartjie moet van die LA-kantoor verkry 
word. 

5. ‘n Afwesigheidsbrief van die ouer of voog moet die afwesigheid van ‘n leerder 
dek. 

6. As ‘n leerder vir drie (3) dae of langer afwesig is, moet sodanige afwesigheid 
deur ‘n brief van ‘n mediese dokter, tradisionele dokter of geregistreerde 
kruiedokter ondersteun word. 
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7. As ‘n leerder afwesig is vir ‘n formele eksamen, toets of taak, moet die 
afwesigheid met ‘n brief van ‘n mediese dokter, tradisionele dokter of 
geregistreerde kruiedokter bevestig word. 

8. Daar word van ouers en leerders verwag om alles in hul vermoë te doen om 
buite-afsprake gedurende skoolure te vermy. 

9. As ‘n leerder gedurende skoolure ongesteld raak, moet dit by die LA-kantoor 
aangemeld word, van  waar die nodige reëlings getref sal word. 

10. Stokkiesdraaiery word verbied en sal gestraf word. 
11. ‘n Leerder wat ‘n klas gedurende ‘n les verlaat, moet ‘n geskrewe 

toestemmingsbriefie van die onderwyser in beheer kry. 
12. Tydelike besoekers aan die skool word nie toegelaat nie.  Alle besoekers moet 

by die voorste kantoor aanmeld sodat hulle ‘n besoekerskaartjie kan ontvang.  
Tydelike besoekers wat nie in besit van sodanige kaartjie is nie, sal gevra word 
om die skoolgrond te verlaat. 

13. Leerders word verplig om godsdienstige seremonies of onderrig by te woon, en 
moet deelneem aan Lewensoriëntering, behalwe as vrystelling daarvan van die 
Skoolhoof verkry is. 

14. Leerders mag nie die kleedkamers of hul sluitkaste gedurende klastyd besoek 
sonder toestemming nie. 

15. Klaswisseling moet vinnig, doeltreffend en op ‘n ordelike manier geskied.  Die 
kortste roete tussen klasse moet gevolg word. 

16. Orde moet te alle tyd dwarsdeur die skool gehandhaaf word. 
17. Leerders moet die Gedragskode raadpleeg en respekteer ten opsigte van 

klasgedrag en die toestande wat in die laboratoriums geld, respekteer. 
 
Klasgedrag 
 
Daar word van elke leerder verwag om: 
 
1. stiptelik te wees: 

 Leerders moet betyds by ‘n klas opdaag sodat hulle gereed kan wees as 
die lesing begin.  Om laat te kom is onbedagsaam – dit ontwrig die pogings 
van leerders en onderwysers. 

 Leerders moet wat hulle benodig, uit hulle tasse haal sodra hulle by die 
bank of tafel kom.  Dit bewys hul volwassenheid, verantwoordelikheid en 
selfmotivering. 

2. voorbereid te wees: 

 Leerders moet klas toe bring wat nodig is, insluitende boeke, 
skryfbehoeftes en die nodige skryfgereedskap, asook die voltooide 
huiswerk.  Dit is belangrik om gereed te wees om te leer en om by te dra tot 
die les. 

3. respek te betoon: 

 Leerders moet opstaan as ‘n volwassene die vertrek binnekom.  Dit word 
gedoen om respek te betoon aan die betrokke volwassene.  Die leerders 
moet wag op die besoeker of hul onderwyser om toestemming te gee dat 
hulle mag sit. 

 Leerders moet hul onderwyser aan die begin en einde van elke les groet. 

 Leerders moet hul onderwyser en hul maats respekteer deur nie te praat 
terwyl die onderwyser besig is om te praat nie.  As leerders ‘n bydrae tot 
die les wil maak, moet hul hande opsteek en vir die onderwyser wag om hul 
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toe te laat om te praat.  Leerders moet aandag gee aan hul maats se 
bydraes en hul beurt afwag om te praat. 

 Leerders mag nie hul boeke wegpak totdat die onderwyser aangedui het 
dat die les afgehandel is, omdat oppak altyd die lesing ontwrig en 
onbedagsaam is teenoor onderwysers en medeleerders. 

 Leerders moet die eiendom van die skool en van hul medeleerders 
respekteer.  Hulle mag nie op banke skryf, drukspykers verwyder, die 
bordkryt sonder toestemming gebruik nie, aan die truprojektor, rekenaar of 
rekenaarprojektor peuter nie. ‘n Leerder mag nie iets sonder toestemming 
leen nie. 

 Leerders moet die klaskamers netjies en skoon hou.  Vuilgoed en stukkies 
papier moet in die vullisdrom of die herwinningsdrom respektiewelik 
geplaas word, nie onder die bank of op die vloer nie.  Niemand hou 
daarvan om in ‘n vuil of onnet omgewing te werk nie. 

4. om verantwoordelik te wees: 

 Leerders behoort in die eerste plek verantwoordelikheid vir hulself en hul 
eie gedrag te aanvaar, en daarna hul medeleerders aan te moedig om 
dieselfde te doen. 

5. om onderskragend te wees: 

 Leerders behoort alles in hulle vermoë te doen om almal in hul klas 
gelukkig en welkom te laat voel, en moet altyd gewillig wees om hul 
vriendekring uit te brei om seker te maak niemand voel uitgesluit nie. 

 Leerders behoort, met die toestemming van die onderwyser, aanbied om 
enige iemand te help wat dalk probleme met die werk mag ondervind. 

 
Hoflikheid en algemene gedrag 

 
1. ‘n Leerder sal leerders in gesagsposisies respekteer.  ‘n Leerder in ‘n 

gesagsposisie sal hom of haar op so ‘n manier gedra wat pas by iemand in ‘n 
gesagsposisie.  Hy of sy sal die regte van ander leerders respekteer en sal nie 
die gesag aan hom/haar toegken deur sy/haar posisie, misbruik nie. 

2. Alle leerders het die reg tot ‘n opvoeding vry van inmenging, intimidasie en/of 
fisiese mishandeling.  Die leerder sal die eiendom en veiligheid van ander 
leerders respekteer.  Om ander leerders te dreig of met hulle te baklei, word 
verbied. 

3. Enige daad wat ‘n ander leerder se kultuur, ras of godsdiens verkleineer, 
verlaag of verneder, word verbied. 

4. Verkleinerende, diskriminerende of rassistiese taalgebruik is verbode. 
5. Die opsetlike beskadiging, vandalisering of die verwaarlosing van 

skooleiendom en die eiendom van ander, deur daarop te skryf of fisiese 
beskadiging, word verbied.  Diefstal van skool- en private eiendom word 
verbied. 

6. Alle rommel moet in vuilgoeddromme, herwinningsdromme of snippermandjies 
geplaas word. 

7. Leerders sal die opdragte van die personeel gehoorsaam. 
8. Leerders moet opsystaan vir personeellede en leerdrraadslede en opstaan as 

hulle deur bogenoemde persone aangespreek word. 
9. Leerders moet die personeel (insluitende die administratiewe personeel en 

skoonmakers) en besoekers groet en hul hulp aanbied waar dit toepaslik is. 
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10. ‘n Gegil, geskreeu, gefluit, gesis en vuiltaal word verbied. 

 
Algemene gedrag:  Trappe, gange 
 
1. Beweging tussen klasse moet flink en onbelemmerd plaasvind.  Rondhangery 

op die trappe of in die gange word verbied.  Leerders en onderwysers moet 
altyd links hou as hulle deur die skool beweeg. 

2. Leerders moet beleefdheid betoon teenoor verbygangers deur buite hul 
klaskamers in ‘n ry te wag. 

3. ‘n Gehang oor balkonne en ander maniere van verkeerobstruksies word 
verbied. 

4. Leerders mag klaskamers voor skool, gedurende pousetyd en na skool slegs 
met die uitdruklike toestemming van ‘n personeellid gebruik. 

5. ‘n Gehardloop in die gange of op trappe word verbied. 
6. ‘n Etery en drinkery gedurende lesings word verbied. 
7. Kougom kou is streng verbode. 
 

Algemene gedrag:  Toilette en kleedkamers 

 
1. Rondhangery in die kleedkamers en toilette is streng verbode. 
2. ‘n Leerder mag slegs in ‘n noodgeval ‘n toilet gedurende klastyd besoek. 

 

Saalbyeenkoms 

 
1. Die waardigheid van saalbyeenkomste moet gerespekteer word. 
2. Daar moet absolute stilte wees as die saalbyeenkoms begin. 
3. Volle skooluniform, skoolbaadjies  ingesluit, is verpligtend gedurende 

saalbyeenkoms op ‘n Maandag en by formele geleenthede. 
4. ‘n Leerder sonder ‘n skoolbaadjie sal nie in die saal toegelaat word nie. 
 

Skooluniform en algemene voorkoms 

 
1. Daar word van leerders verwag om die amptelike skooluniform te dra, en om te 

alle tye netjies en ordelik te wees. 
2. Geen bykomstighede tot die skooluniform, wat nie in ooreenstemming met die 

reëls is nie, sal toegelaat word nie. 
3. Slegs leerders wat aansoek gedoen het, die toepaslike ondersteunende 

dokumente voorgelê het en die nodige toestemming van die graadhoof of 
adjunkhoof of skoolhoof of die skoolbeheerliggaam verkry het, mag afwyk van 
die amptelike uniform. 

4. By geleenthede wat die dra van informele klere/slenterdrag toelaat, moet 
leerders netjiese, fatsoenlike klere dra.  Stranddrag, styfpassende klere, 
deurskynende en/of uitlokkende klere word nie toegelaat nie.  Hare, skoene en 
bykomstighede moet te alle tye netjies wees. 

5. Geen onnatuurlike kleur van hare of eksotiese haarstyle word toegelaat nie.. 
6. Skoolbaadjies moet skoon wees en nie enige vermiste knope hê nie; en moet 

altyd as buite-kledingstuk gedra word. 
7. Truie moet netjies pas.  Hulle moet nie uitgerek of vergroot wees nie.  Om 

uitrekking te verhoed mag die moue nie tot oor die elmboë opgestoot word nie, 
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en die hande mag nie in die teenoorgestelde moue ingesteek wees nie.  Truie 
word nie in rompies of broeke ingesteek nie.  Langmoutruie word nie as buite-
kledingstuk toegelaat nie.  Kortmoutruie word as buite-kledingstuk toegelaat. 

 
Algemeen 
 
1. Alle kledingstukke moet behoorlik met die leerder se naam gemerk word. 
2. ‘n Leerder in die publiek, byvoorbeeld op straat, moet altyd die volledig 

skooluniform dra. 
3. As ‘n leerder ‘n kledingstuk dra wat nie deel vorm van die skooluniform nie, 

moet ‘n verduidelikende, gedateerde en ondertekende brief van die ouer/voog 
aan die graadhoof voor of gedurende die registerperiode van dieselfde dag 
voorgelê word. 

4. Slegs skoollapelwapens of lapelwapens van ‘n erkende jeug- of 
kultuurorganisasie, soos goedgekeur deur die bestuurspan, mag op die 
skoolbaadjie gedra word. 

5. Geen kopbande mag gedra word nie. 
6. Die oorgaan van winteruniform na someruniform sal na die diskressie van die 

skoolhoof toegelaat word. 
7. Persoonlike higiëne is noodsaaklik te alle tye. 
 
Seuns 
 
1. Slegs voorgeskrewe broeke mag gedra word.  Hulle moet nie te styfpassend of 

te wyd wees nie. 
2. Slegs voorgeskrewe grys sokkies mag gedra word. 
3. Slegs swart, skooltipe skoene word toegelaat en dit moet gepoets wees. 
4. Langmouhemde moet tot by die kraag toegeknoop wees, en dasse mag nie los 

gedra word nie. 
5. Kortmouhemde moet die skoolwapen op die sak hê.  Dit word sonder ‘n das 

gedra en mag as ‘n buite-kledingstuk in die somer gedra word. 
6. Gordels moet grys of swart wees, met ‘n eenvoudige gespe, en moet deel van 

die uniform wees. 
7. Gedrukte of gekleurde T-hemde mag nie onder skoolhemde gedra word nie. 
8. Hare moet aan die skoolreëls voldoen.  Sien gepubliseerde diagram. 
9. Hare moet te alle tye netjies en goedversorg wees.  Geen uiterste style word 

toegelaat nie. 
10. Geen juweliersware mag gedra word nie.  Dit sluit oorringe en ander 

plaasvervangers in. 
11. Alle seuns moet skoongeskeer wees.  Wangbaarde mag nie verby die 

middeloor strek nie. 
 
Dogters 
 
1. Slegs voorgeskrewe langbroeke en hemde moet gedurende die winter gedra 

word. 
2. Die voorgeskrewe skoolrompie moet die voorgeskrewe lengte wees (‘n 

maksimum van 4 vingers bokant die knie.) 
3. Onderklere moet nie sigbaar onder die klere wees nie. 
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4. Slegs eenvoudige wit t-hemde, frokkies en onderhemde word toegelaat, en dit 
mag nie sigbaar wees nie. 

5. Slegs voorgeskrewe skoolskoene van die veter- of skoenbalkie-tipe word 
toegelaat en hulle moet altyd gepoets wees. 

6. Slegs swart kouse mag gedra word.  Dit mag nie geleer wees nie.  Geen 
gekleurde sokkies mag oor of onder hierdie kouse gedra word nie. 

7. Meisies mag een eenvoudige goue- of silwer knoppie of oorring in die onderste 
deel van die oorlel dra. 

8. Leerders mag geen stuk juweliersware, behalwe ‘n horlosie, dra nie.  Dogters 
mag nie halssnoere, kettings, armbande, of ringe dra nie. 

9. Geen grimering word toegelaat nie.  Naelpolitoer of die die kleur van hare in ‘n 
onnatuurlike skakering word verbied.  Slegs kleurlose naellak word toegelaat. 

10. Hare moet te alle tye skoon, netjies en goedversorg wees. 
11. Lang hare moet teruggebind word met wit, swart of donderblou linte of 

rubberrekkies. 
12. Slegs wit, donkerblou, of swart, silwer of goue knippies sonder versierings mag 

gebruik word om hare vas te maak. 
13. Hare mag nie oor die winkbroue of die kante van die gesig hang nie. 
 

Buitemuurse aktiwiteite 

 
1. Dit word verwag van leerders om deel te neem aan ten minste een 

kultuuraktiwiteit en ook aan een winter- en een somersport.  Vir ‘n versoek vir ‘n 
uitsondering op hierdie reël , moet daar skriftelik aansoek gedoen word by die 
Skoolhoof. 

2. As dit vir ‘n leerder onmoontlik is om ‘n buitemuurse aktiwiteit waartoe hy of sy 
homself/haarself verbind het, by te woon, moet die leerder hom/haar persoonlik 
by die betrokke opvoeder gaan verskoon. 

3. As dit vir ‘n leerder, as ‘n lid van ‘n span wat deelneem aan ‘n kompetisie of ‘n 
wedstryd, op grond van onvoorsiene omstandighede, onmoontlik is om deel te 
neem, moet die betrokke opvoeder so gou as moontlik ingelig word. 

4. ‘n Leerder mag nie ‘n ander skool in ‘n wedstryd of kompetisie verteenwoordig 
nie, of deelneem aan die buitemuurse aktiwiteite van ‘n ander skool nie. 

5. ‘n Leerder moet te alle tye die korrekte etiket wat pas by ‘n aktiwiteit, toepas. 
6. As ‘n leerder homself of haarself tot ‘n aktiwiteit verbind het, sal hy of sy verplig 

wees om die reëls en verpligtinge verbonde aan die aktiwiteit na te kom. 
7. Betrokkenheid by ‘n spesifieke aktiwiteit sal die hele seisoen vir die duur van 

die aktiwiteit geld. 
8. Die toepaslike toerusting of uniform moet na die oefeninge en ligawedstryde 

gedra word. 
9. Leerders wat na ‘n wegwedstryd reis, moet in volle skooluniform reis, behalwe 

waar ander reëlings deur die betrokke opvoeder getref is. 
 

Fietse, motorfietse en voertuie 

 
1. Enige voertuie moet met uiterste versigtigheid op die skoolgrond gery of 

bestuur word, en ‘n spoedgrens van 15 km/h moet nagekom word. 
2. Fietse moet gesluit wees en mag slegs in die fietsloods en nie teen mure, 

bome, bosse of pilare geplaas word nie. 
3. Motorfietse moet in die toegewyste area parkeer. 
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4. Vierwielvoertuie moet slegs in die parkeerarea buite die skoolgronde parkeer. 
5. Alle leerders parkeer hul voertuie, insluitende fietse en motorfietse, op of buite 

die skoolgrond op eie risiko. 
6. Leerders mag nie aan fietse, motorfietse of voertuie, wat op enige plek op of 

buite die skoolgrond geparkeer is, raak, daarteen leun of daarmee lol nie. 
7. Leerders mag nie afgelaai of opgelaai word op die skoolgrond nie.  Hulle moet 

buite die skoolhek af- of opgelaai word. 
 

Kosbaarhede en persoonlike besittings 
 
1. Die skool kan nie verantwoordelik gehou word vir diefstal of skade aan 

persoonlike besittings op die skoolgrond nie, byvoorbeels selfone, sakke, 
boeke, klere, fietse, ens. 

2. Leerders moet nie selfone, groot bedrae geld of ander waardevolle besittings 
skool toe bring nie.  (Verwys na die selfoonbeleid) 

3. Leerders mag nie rekenaarspeletjies, iPod’s, oorfone of soortgelyke 
elektroniese apparaat skool toe bring nie. 

4. Reëlings moet met die opvoeder in beheer van buitemuurse bedrywighede 
getref word vir die beveiliging van waardevolle artikels in sulke gevalle. 

 

Skooleiendom, paaie en gronde 
 
1. Breekskade aan enige skooleiendom moet dadelik aan ‘n onderwyser of een 

van die sekretaresses gerapporteer word. 
2. Alle skooleiendom moet met respek behandel word. 
3. Leerders mag nie op die interne paaie of op sypaadjies of paadjies rondom die 

skool ronddwaal nie. 
4. Die skoolgebou en gronde is buite perke na normale skoolure tensy dit gebruik 

word vir buitemuurse aktiwiteite onder die toesig van ‘n opvoeder of afrigter. 
5. Oortreders loop die risiko om vervolg te word as hulle oor naweke en 

gedurende vakansies die skoolgebou, gronde en sportfasiliteite gebruik. 
 
Beperkte areas: 
 
Die volgende areas is buite perke: 
 
1. Die personeelkamer, personeelkamer-voorportaal, onderwyserwerkkamers, 

fotostaatkamer, graadhoofkantore, administrasiekantore en hul gange, tensy 
die leerder deur ‘n opvoeder weens amptelike sake na hierdie area gestuur is. 

2. Die voorportaal, tensy leerders een van die sekretaresses moet spreek. 
3. Die hoofingang mag nie deur leerders gebruik word om die skool binne te kom 

of om die skoolgebou te verlaat nie. 
4. Die forum, die skoolsaal en die sportsaal mag slegs onder toesig van ‘n 

opvoeder of ‘n afrigter gebruik word. 
5. Ledbury en die skoonmakerskwartiere. 
6. Areas waar eksamens geskryf word. 
7. Areas waar voertuie geparkeer word. 
8. Al die areas soos aangedui op die aangehegte grondplan van die skoolgebou 

en gronde. 
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9. Geen balspeletjies word gedurende skoolure naby die skoolgebou toegelaat 
nie.  Balspeletjies word gedurende speeltye slegs op die hokkie- en rugbyvelde 
toegelaat. 

 
BEHEER EN DISSIPLINE VAN LEERDERS 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Dissiplinêre stappe mag teen ‘n leerder wat die Gedragskode oortree, geneem 

word. 
1.2 ‘n Opvoeder het dieselfde regte ingevolge die Gedragskode as ‘n ouer om ‘n 

leerder wat die skool bywoon, gedurende enige klas, skoolfunksie, 
skooluitstappie en skoolverwante aktiwiteit, te beheer en te dissiplineer. 

1.3 Elke opvoeder is te alle tye verantwoordelik vir dissipline by die skool en by 
skoolverwante aktiwiteite.  Opvoeders het volle gesag en die 
verantwoordelikheid om die gedrag van leerders te korrigeer wanneer so ‘n 
korreksie nodig is by die skool.  Korrektiewe maatreëls kan ernstiger word vir 
herhaalde oortredings. 

1.4 Die bestuur en opvoeders het die reg, ooreenkomstig die beginsels en gees 
van die gedragskode om reëls mondelings aan te kondig op ‘n ad hoc-basis of 
andersins, soos genoodsaak deur omstandighede. 

 
2. Dissiplinêre prosedure en straf 
 
2.1 ‘n Onderskeid word getref tussen mindere oortredings, ernstige oortredings 

(wat kan lei tot skorsing en/of uitsetting) en akademiese oortredings. 
2.2 In die geval van mindere oortredings, kan korrektiewe maatstawwe, soos in 

par. 13 beoog, toegepas word.  Hierdie maatstawwe kan een of meer van die 
volgende insluit, maar is nie hiertoe beperk nie: 
‘n mondelingse waarskuwing van of ‘n skriftelike teregwysing deur ‘n opvoeder 
of ‘n skoolhoof; gekontroleerde skoolwerk wat sal bydra tot die leerder se 
vordering op skool of die verbetering van die skoolomgewing, op voorwaarde 
dat die ouers betyds ingelig word en die veiligheid van die kind verseker is; die 
uitvoer van take wat die beledigde persoon sal help;  

 
3. Detensie 
 
3.1 Opvoeders mag leerders vir kleiner oortredings op detensie plaas slegs met 

goedkeuring van die graadhoof. 
3.2 Die graadhoof voltooi die detensiebrief en oorhandig dit aan die leerder om huis 

toe te neem.  ‘n Afskrif van die brief word aan die sekretaresse wat die 
detensie-administrasie behartig, oorhandig. 

3.3 Detensie vind gewoonlik op ‘n Vrydag vanaf 13:45 tot 15:45 plaas. 
3.4 Saterdagdetensie vind plaas vanaf 08:00 tot 11:00. 
3.5 Detensie vir wangedrag en akademiese ekstra huiswerk-klasse kan geskei 

word. 
3.6 Detensie vir herhaalde of ernstige wangedrag of herhaalde akademiese 

versuim kan uitgebrei word na ‘n Saterdag en kan fisiese arbeid of take insluit. 
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4. Ernstige oortredings, wat ook beskryf kan word as ernstige wangedrag 
(Regulasie 2(1) van PN 372 van die Buitengewone Provinsiale Gazette (Wes 
Kaap) gedateer 31/10/1997), sal op die volgende manier hanteer word: 

 
4.1 Die skoolhoof en opvoeders betrokke sal die saak ondersoek en verseker dat, 

ooreenkomstig die Wet, dit geklassifiseer word as ‘n ernstige oortreding en dat 
die leerder die skuldige party is. 

4.2 Indien die skoolhoof besluit dat die saak ernstig is en die betrokke leerder 
skuldig is, word ‘n spesiale vergadering met die beheerliggaam belê om die 
saak te bespreek. 

4.3 Die ouers van die leerder sal skriftelik van die oortreding in kennis gestel word, 
en van die datum wanneer die vergadering met die beheerliggaam sal 
plaasvind.  ‘n Minimum kennisgewingperiode van vyf werksdae word vereis.  
Ouers mag versoek dat die datum vorentoe verskuif word. 

4.4 Die beheerliggaam of hul gedelegeerde dissiplinêre komitee moet die volgende 
prosedure gedurende die vergadering volg:  
- die beweerde oortreding en omstandighede rondom die insident moet 

deeglik ondersoek word; 
- die andi alteram partem-reël (luister na die ander kant) moet toegepas word;  
- die geleentheid moet vir beheerliggaamlede en die ouers en/of die 

regsverteenwoordiger van die betrokke leerder gegee word om die 
beskuldigdes rakende die insident te ondervra; 

- persone wat klagtes gelê het of getuienis verskaf het, moet die vergadering 
verlaat nadat hulle hul standpunte gestel het; 

- slegs lede van die beheerliggaam wat nie persoonlik betrokke by die saak is 
nie, moet toegelaat word om deel te neem aan die besluitnemingsproses 
teen die einde van die vergadering;  

- die prosedure, bespreking en uitkoms moet in besonderhede aangedui word 
in die notule; 

- indien dit die besluit van die beheerliggaam is om ‘n versoek aan die hoof 
van die WKOD te rig dat ‘n leerder uit die skool gesit word, moet die ouers 
onmiddellik skriftelik in kennis gestel word.   

4.5 ‘n Verklaring met redes vir die versoek moet voorsien word en binne 14 dae 
aan die hoof van die WKOD gestuur word.  Die volgende inligting moet ook 
ingesluit word; 

 ‘n uitgebreide verslag van die insident rondom die beweerde wangedrag, 
sowel as die redes vir die beheerliggaam se besluit; 

 die volledige notule (met vrae en antwoorde) van die vergadering waar 
die besluit geneem word; 

 enige ander skriftelike opmerkings van die leerder of die ouers of hul 
verteenwoordiger (dit kan ‘n regsverteenwoordiger wees) wat betrekking 
het op die insident. 

4.6 Die hoof van die WKOD sal binne 14 dae nadat hy die dokumente in (4.9) 
ontvang het, besluit of die leerder uit die skool gesit word of hertoegelaat word 
tot die skool.  Sodra die besluit geneem is, sal die beheerliggaam en die ouers 
dadelik in kennis gestel word.  Indien die hoof van die WKOD besluit om die 
leerder uit die skool te sit, en die ouers van daardie leerder (of die leerder) 
appelleer teen die besluit, moet dit gedoen word binne tien dae nadat hulle die 
skriftelike besluit ontvang het.  Die appél moet aan die Minister van Onderwys 
gerig word; sy besluit is finaal. 
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4.7 Indien die leerder, ouer of voog versuim om die dissiplinêre verhoor by te woon 
sonder ‘n goeie saak of ‘n goeie rede, sal die verrigtinge gehou word in sy of 
haar afwesigheid. 

 
5. Indien, na dissiplinêre stappe, ‘n leerder skuldig bevind word aan ernstige 

wangedrag, kan die beheerliggaam die vonnis, beskryf in paragraaf 2.2, oplê 
en daarbenewens ‘n leerder vir ‘n periode van nie meer as sewe (7) skooldae 
skors, of vir ‘n redelike periode wat nie een week oorskry nie, afhangende van 
‘n besluit deur die Hoof van die departement op die aanbeveling van die 
beheerliggaam, hetsy ‘n leerder uit die skool gesit moet word.  Indien 
dissiplinêre stappe nie binne sewe (7) skooldae na die skorsing van ‘n leerder 
uitgevoer word nie, moet die beheerliggaam die goedkeuring van die Hoof van 
die onderwysdepartement kry vir die verlenging van die skorsing van sodanige 
leerder. 

 
6. Oortredings wat kan lei tot sodanige skorsing (of selfs uitsetting) sluit die 

volgende in, maar is nie daartoe beperk nie: 
 
6.1 gedrag wat die veiligheid in gevaar stel en die regte van ander skend; 
6.2 besit, gebruik, oordra, of sigbare bewys van narkotiese of ongemagtigde 

dwelmmiddels, alkohol of bedwelmende middels van enige soort; 
6.3 bakleiery, aanranding of mishandeling; 
6.4 immorele gedrag of godslastering; 
6.5 uittarting van die gesag van die opvoeders en die leerderraad; 
6.6 skadelike graffiti, haatspraak, seksisme, rassisme; 
6.7 diefstal of besit van gesteelde goedere, insluitende toets- of eksamenvraestelle 

voordat die toetse of eksamens geskryf word; 
6.8 ongeoorloofde dade, vandalisme, of die vernietiging of skending van 

skooleiendom; 
6.9 oneerbiedigheid, aanstootlike gedrag en skeltaal gerig op opvoeders of ander 

skoolwerknemers of leerders; 
6.10 herhaalde oortredings van die skoolreëls of Gedragskode; 
6.11 kriminele en onderdrukkende gedrag soos verkragting en geslags-gebaseerde 

teistering; 
6.12 viktimisasie, afknouery en intimidasie van leerders; 
6.13 skending van eksamenreëls; 
6.14 die bewustelike verskaffing van vals inligting, of vervalste dokumentasie om 

onregverdige voordeel by die skool te trek. 
 
7. ‘n Leerder sal uit die skool gesit word indien hy of sy enige van die volgende 

oortredings begaan, selfs al is dit ‘n eerste oortreding, tensy daar buitengewone 
omstandighede is wat die oplegging van ‘n ligter straf regverdig: 

 
7.1 diefstal; 
7.2 bomdreigemente; 
7.3 aanranding van ‘n ernstige aard of ‘n aanval gepleeg met ‘n gevaarlike wapen 

of objek; 
7.4 die besit van enige objek wat as gevaarlike wapen kan dien; 
7.5 seksuele oortredings; 
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7.6 die besit en/of handel in, of voorsien van, en/of positiewe toetsing vir, onwettige 
middels.  ‘n Positiewe toets sal genoegsame bewys wees; 

7.7 die besit van of afskiet van vuurwerke of enigiets anders wat ‘n traumatiese 
uitwerking op ‘n persoon mag hê. 

 
8. Pleitonderhandeling 
 

Ingevolge die Strafproseswet, (Seksie 105A, Artikel 51 van 1977), kan die 
vervolgingsgesag en die beskuldigde ‘n pleit- en vonnisooreenkoms aangaan.  
Dit is in wese ‘n pleitonderhandelingstelsel waar die beskuldigde bereid is om 
skuldig te pleit, die relevante bewerings te erken en ‘n vonnisooreenkoms met 
die Staat aan te gaan.  Die skriftelike ooreenkoms word dan aan die hof 
voorgelê wat moet verseker dat dit vrylik, vrywilliglik en sonder onbehoorlike 
beïnvloeding aangegaan is.  As die hof tevrede is dat die beskuldigde erken dat 
die bewerings in die aanklag geldig is en dat hy of sy skuldig is, word die 
beskuldigde skuldig gevind; tweedens, as die hof tevrede is dat die 
strafooreenkoms regverdig is, word dit deur die hof bekragtig. 

 

Geen getuienis word aangevoer nie en hierdie prosedure bevorder die 
finalisering van sake. 

 

 ‘n Soortgelyke prosedure sal gevolg word in gevalle waar die betrokke leerder 
skuldig pleit, die ouers saamwerk en uitsetting nie oorweeg word nie. 

 

Die pleit- en vonnisooreenkoms sal gekragtig word deur die skoolbeheer-
liggaam of gedelegeerde persoon (persone), voordat dit toegepas word. 

 

9. Loco Parentis 
 

9.1 Die skool is verplig om gedrag wat ‘n kriminele oortreding uitmaak na die SAPD 
te verwys vir verdere stappe. 

9.2 Indien ‘n leerder se gedrag ‘n bedreiging is vir hom- of haarself of vir ander 
leerders, behou die skool die reg om die nodige stappe te doen om 
behandeling of ‘n alternatiewe plasing vir die leerder te soek. 

9.3 Die skool behou die reg om ‘n leerder vir voorligting te verwys as sy of haar 
gedrag as sosiaal onaanvaarbaar geag word. 

9.4 Visentering/Deursoeking: 
Indien die skoolhoof of ‘n opvoeder redelike agterdog het, ondersteun deur 
genoegsame inligting, om te vermoed dat ‘n leerder iets op sy of haar lyf 
wegsteek, het hy of sy die wettige gesag om ‘n visentering van enige leerder uit 
te voer, vir die eiendom in besit van die leerder, vir ‘n gevaarlike wapen, 
vuurwapen, verdowingsmiddels, skadelike gevaarlike stowwe, gesteelde 
goedere, of pornografiese materiaal wat na die skooleiendom gebring is.  (‘n 
Deursoeking kan uitgevoer word ingevolge die volgende wette van algemene 
toepassing: 
Beheer of toegang tot Openbare Geboue en Voertuiewet, 1985, Wet No. 53 
van 1985;  Dwelm en Dwelmhandelwet 140 van 1992;  Wapen- en 
Ammunisiewet, 1969, Wet No. 75 van 1969;  Onderwyswette wysigingswet no. 
24 van 2005 en no. 31 van 2007; en Staatskoerantkennisgewing 1140 van 
2008.  Gedurende ‘n deursoeking sal die reg tot menswaardigheid gehandhaaf 
word en leerders sal agter geslote deure deursoek word deur persone van hul 
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eie geslag, in die teenwoordigheid van ten minste een ander persoon.  ‘n 
Rekord sal gehou word van die deursoekprosedure en die uitkoms daarvan. 
 
Al die bepalings wat betrekking het op dissiplinêre handelinge van toepassing 
op leerders soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse Skolewet  (no. 84 van 
1996), soos gewysig, is geïnkorporeer en ingesluit in hierdie Gedragskode. 

 


