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Deel 1  

  

Etiekkode  
  
Ek verbind my plegtig tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, en ek 

onderneem om die reg en die regstelsel te respekteer, te onderhou en te bevorder.  

  

Ek verbind my daartoe om:  

  
• hierdie gedragskode en al die reëls en regulasies van Hugenote Hoërskool getrou 

na te kom;  

• hoë morele en etiese standaarde te handhaaf;  

• daarna te streef dat my optrede altyd verantwoordelik en ter bevordering van die 

skool se goeie naam sal wees;  

• my skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding te doen; en  

• die nodig hoflikheid en respek teenoor alle personeel, medeleerders en besoekers 

te betoon.  

  
Ek onderwerp my aan enige dissiplinêre maatreël indien ek sou versuim om enige 

bepaling of maatreël in die skool se gedragskode na te kom.  

  

Waardes  
  

Hugenote Hoërskool is daartoe verbind om te funksioneer as ‘n waardegedrewe eerder as 

‘n reëlgedrewe skool.  Ons glo dat, as die leerders en onderwysers hulle verbind tot die 

skool se kernwaardes, sal die korrekte gedrag outomaties daaruit voortvloei.  Dit bring 

mee dat die klem eerder val op die versterking en uitleef van die korrekte waardes, as die 

fokus op wat nie gedoen moet word nie. Die gedragskode het dus ten doel om uiteindelik 

die skool se kernwaardes tuis te bring en te onderhou is ‘n vereiste vir sukses, prestasie 

en ‘n gelukkige skoolgemeenskap.  

  

Die bestaande waardes van Hugenote Hoërskool is soos volg:                                                            
 

Respek  

  

Respek vra vir my trots op myself en my optrede te wees en alle mense om my se 

waardigheid te erken en hul standpunte te respekteer.  Ek moet besef dat elke mens ‘n 

unieke individu is by wie ek iets kan leer.  Dit beteken ook dat ek my skool en ander se 

eiendom bewaar.  

  

Lojaliteit  

  

Lojaliteit beteken date k ‘n passie het vir my skool en die mense om my.  Dit vra my om 

positief teenoor my skool te wees en aktief mee te werk om die skool ‘n beter plek te 

maak.  Ons kan dinge bevraagteken en van mekaar verskil, solank ons dit doen op ‘n 

manier wat ander se waardigheid respekteer.  
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Integriteit  

  

Integriteit beteken dat ek betroubaar en opreg moet wees.  Dit vra van my om altyd die 

regte ding te doen, sonder om vergoeding te verwag.  

  

Uitnemendheid  

  

Uitnemendheid beteken dat ek alles wat ek doen, goed sal doen.  Dit is die ingesteldheid 

om alle take, al is dit hoe moeilik, te voltooi.  Dit vra my om my take met die nodige 

energie en entoesiasme aan te pak.  

  

Toewyding  

  

Toewyding beteken dat ek alles wat ek aanpak met oorgawe sal doen met alle kennis en 

vaardighede tot my beskikking.  

  

Volharding  

  

Dit beteken dat ek nooit sal tou opgooi nie.  Ek sal aanhou om alles te gee wat ek het om 

‘n taak suksesvol af te handel.  

    
Selfverwesenliking  

  

Dit beteken dat ek myself, met al my eienaardighede, moet aanvaar.  Dit vra van my om 

gelukkig te wees met wie ek is en om te weet wat vir my belangrik is.  Dit beteken dat ek 

my nie konstant met ander moet vergelyk nie en trots moet wees op die individu wat ek is.  

  

Samelewing  

  

Dit beteken dat ek besef dat ek deel is van ‘n groter wêreld.  Ek het ‘n verantwoordelikheid 

teenoor my gemeenskap, my land en my omgewing.  Ek moet bewus wees van en 

betrokke raak by kulturele, sport, rekreasie, akademiese, sosiale- en omgewingskwessies.  

Hoewel die wêreld ‘n groot plek is, kan ek steeds ‘n verskil maak.  

  

  

  

GETEKEN TE …………….………. OP HIERDIE ……. DAG VAN ……….……….20….  

  

  

  

…………………………..  

LEERDER  
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Deel 2  
  

Gedrag- en Etiekkode  
  

1.  INLEIDING  

  

Hierdie dokument is die gedragskode van Hugenote Hoërskool, soos die beheerliggaam 

dit op 1 November 2016 goedgekeur het.  Die gedragskode is opgestel in 

ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die  

Skolewet”); die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; Riglyne vir  

Gedragskode vir Leerders (Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 

Mei 1998); die Regulasies met betrekking tot Apparate vir Dwelmtoetsing en die  

Prosedure wat gevolg moet word (GK 1140 in Staatskoerant 31417 van 19 September  

2008); Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (GK 1040 in Staatskoerant 

22754 van Oktober 2001, soos gewysig) en toepaslike provinsiale wetgewing.  

  

2.  DOEL  

  

Hoewel die Staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dit 

aangevul word met die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik 

opvoeders, leerders en ouers.  Hierdie gedragskode is bedoel om sodanige toewyding en 

verbintenis te bevorder en staan in diens van die Etiese kode van die skool.  

  

Die doel van hierdie gedragskode is om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing 

te vestig wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die 

leerproses.  

  

Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.  

  

Leerders en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings 

daarvan vergewis.  Sodra leerders by die skool/koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe 

aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom.  Indien leerders die gedragskode 

oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerders teen hulle 

opgetree word.  
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HUGENOTE HET ‘N VISIE VIR ELKE LEERDER  

  
HUGENOTE HOËRSKOOL ONTSLUIT DIE TOEKOMS  

 

HIERDIE VISIE WORD IN DIE VOLGENDE MISSIEVERKLARING UITEENGESIT.  

HUGENOTE HOËRSKOOL POOG OM AL SY LEERDERS TE ONDERSTEUN:  

  
• OM HUL VOLLE AKADEMIESE, FISIESE EN FISIOLOGIESE POTENSIAAL TE 

ONTWIKKEL   

• EN OM HULLE DUS DIE VOORDEEL TE GEE OM ‘N POSITIEWE VERSKIL IN 

DIE SAMELEWING TE MAAK.   

  
‘n Hugenote leerder respekteer ander en sy/haar omgewing  

• ‘n Hugenote leerder weet dat respek op self-respek en ‘n begrip van 

verantwoordelikheid berus.  

• Sy/haar gedrag getuig te alle tye van hoflikheid, welwillendheid en eerlikheid 

teenoor volwassenes en medeleerders.  

• Hy/sy onderskryf en respekteer die nasionale simbole en die waardes soos vervat 

in die Godsdiensbeleid van Hugenote Hoërskool. 

  
Respek en eerlikheid is twee waardes wat baie hoog geag word deur ‘n ware Hugenoter.  

  
‘n Hugenote leerder ontwikkel self-dissipline gebaseer op ‘n innerlike 

waardesisteem.  

• ‘n Hugenote leerder streef na ‘n leefstyl waarin tugtiging en die oplê van straf 

oorbodig is, want innerlike waardes bestuur sy/haar gedrag.  

• Hy/sy besef dat norme, voorskrifte en dissiplinêre reëls daar is om hierdie doel te 

bevorder.  

• Al sou die basis of verwysingsraamwerk van ‘n Hugenote leerder en sy/haar ouers 

verskil van dié van die skool, sal hy/sy, hom/haar onderwerp aan die reëls en 

verwagtinge van die skool.  

Verantwoordelikheid en toerekenbaarheid, sowel as selfbeheer en selfdissipline is 

waardes waarna ‘n ware Hugenoter streef om deel te maak van sy/haar perspektief   

 

‘n Hugenoter maak erns met die akademie/sport/kultuur.  

• Akademiese uitnemendheid vorm ‘n hoeksteen van die Hugenote-ideaal.  

• Daarom probeer elke Hugenoter sy/haar akademiese potensiaal verwesenlik 

deurdat hy/sy vir homself/haarself persoonlike uitdagings stel.  

• Deur middel van pligsgetrouheid en hardwerkendheid probeer hy/sy sy/haar 

doelwitte bereik.  

• So aanvaar hy/sy verantwoordelikheid vir sy/haar eie sukses  

• ‘n Hugenoter ontneem nooit sy/haar medeleerlinge se reg tot vrye en ongestoorde 

onderrig weens ontwrigtende gedrag nie.  

  
‘n Ware Hugenoter weet dat hy/sy die hoogste sport slegs kan bereik deur die waardes 

van verantwoordelikheid, deursettingsvermoë, lojaliteit en stiptelikheid uit te leef.  
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3.  ALGEMENE REËLS  

  
3.1  Leerders sal hulle te alle tye as goeie ambassadeurs van die skool en   

ooreenkomstig die etiekkode van die skool gedra.  

  

3.2  Terwyl leerders in die skool se drag of enige gedeelte daarvan geklee is wat 

voldoende is om hulle in die oë van die publiek met die skool te verbind, of terwyl 

leerders die skool verteenwoordig, hetsy direk of indirek, hetsy as deelnemers, 

ondersteuners, helpers, toeskouers of andersins, sal hulle hulself van enige 

gedrag weerhou wat die skool, personeel of hul medeleerders in ‘n slegte lig kan 

stel.  

  

3.3   In hul wisselwerking met die skoolhoof, adjunkskoolhoof, opvoeders en ander 

skoolpersoneel, moet leerder te alle tye die nodige hoflikheid en respek betoon en 

hulle weerhou van optrede wat op oneerbiedigheid of opstandigheid neerkom.  

  

3.4  In hul wisselwerking met mekaar, moet leerders sovêr moontlik selfbeheersing 

aan die dag lê en wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon.  In die 

besonder moet leerders hulle weerhou van enige gedrag wat daarop gemik is om 

die fisiese, geestelike en morele welstand van enige ander leerder te skend, of 

wat daartoe kan aanleiding gee.  Enige seksuele of onbehoorlike fisiese kontak 

tussen leerders op die skoolterrein of enige ander plek waar hulle as leerders van 

die skool uitgeken kan word, is streng verbode.  

  

3.5  ‘n Opvoeder van die skool sal oor dieselfde regte as ‘n ouer beskik wat betref die 

beheer en dissipline van die leerder volgens die gedragskode, sowel gedurende 

die leerder se skoolbywoning as gedurende enige skoolaktiwiteit.  

  

3.6  Leerders mag nie in die klaskamer of saal eet of drink nie.  Die kou van kougom 

gedurende skoolaktiwiteite is verbode.  

  

3.7  Selfoongebruik gedurende skoolaktiwiteite is streng verbode.  Oproepe mag slegs 

in noodgevalle en met die toestemming van die skoolhoof gemaak word.  

  

3.8   In geval van ‘n redelike vermoede dat leerders hulself aan ‘n oortreding van 

hierdie gedragskode of die landswette skuldig gemaak het, het die skoolhoof of ‘n 

opvoeder die reg om sodanige leerders en/of die eiendom in hul besit vir enige 

gevaarlike wapens, gewere, dwelms of ander skadelike en gevaarlike middels, 

gesteelde goedere of pornografiese material te deursoek wat die leerders 

moontlik op die skoolterrein kon bring.  Sodanige leerders se menswaardigheid 

sal deurentyd gerespekteer word, en dus sal die deursoeking privaat, deur 

persone van dieselfde geslag, en in die teenwoordigheid van nog ‘n persoon 

geskied.  Die deursoekings proses en –uitkoms moet opgeteken word.  

  

3.9   Enige optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffendheid van die skool 

onbillik benadeel, sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode beskou word.  
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3.10   Skuldigbevinding deur ‘n hof aan ‘n strafregtelike oortreding sal as ‘n oortreding 

van hierdie gedragskode beskou word.  

  

3.11   Oortredings wat tot skorsing en/of uitsetting kan lei, sluit in, maar is nie beperk 

nie tot:  

  

3.11.1 optrede wat ander se veiligheid bedreig en wat die regte van ander skend;  

  

3.11.2 die besit, dreigement of gebruik van gevaarlike voorwerp;  

  

3.11.3 die besit, gebruik, handel dryf of visuele bewys van enige narkotiese of 

 onwettige dwelms, alkohol of enige ander onwettige stof;  

  

3.11.4 bakleiery, aanranding of mishandeling;  

  

3.11.5 onsedelike gedrag;  

  

3.11.6 die aanneem of voorhou van ‘n vals identiteit;  

  

3.11.7 enige vorm van haatspraak, seksisme, of rassisme;  

  

3.11.8 diefstal of die besit van gesteelde goedere, wat die diefstal of besit van toets- of 

eksamenvraestelle voor sodanige toets of eksamen insluit;  

  

3.11.9 onregmatige optrede teenoor en/of vandalisme, die vernietiging of beskadiging van 

skooleiendom wat die aanbring van graffiti sou insluit;   

  

 

3.11.10 oneerbiedigheid, aanstootlike gedrag en verbale mishandeling gerig teen 

opvoeders of ander skoolpersoneel of –leerders;  

  

3.11.11 herhaalde oortredings van skoolrëels of hierdie gedragskode;  

  

3.11.12 strafregtelike en onderdrukkende gedrag, soos verkragting en geslagsgebaseerde 

teistering;  

  

3.11.13 viktimisasie, afknouery en intimidasie van ander leerders;  

  

3.11.14 die oortreding van eksamenreëls; en  

  

3.11.15 opsetlike en bewuste verstrekking van vals inligting, of die vervalsing van 

dokumente, ten einde onbehoorlike voordeel te bekom.  
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4.  SKOOLRËELS  

  
4.1  Voorkoms van leerders  

  
  Die persoonlike voorkoms en kleredrag van ‘n leerder moet voldoen aan die    

  welvoeglikheidsnorme wat normaalweg in ons gemeenskap aanvaar word, en  

  volgens bestaande voorskrifte en reëls soos deur die skool bepaal.  

  
4.2  Gedrag en optrede van leerders  

  
4.2.1  Geen leerder mag op die skoolterrein of in die skoolgeboue rook nie; ook 

geensins iewers in klere wat die skool identifiseer nie.  Dit geld die rook van 

sigarette, sg. “hubbly bubbly” of enige soortgelyke item.  

  
4.2.2  Skooleiendom, of enigiets by die skool wat die eiendom van iemand anders is, 

mag nie beskadig, ontsier of besoedel word nie.  

  

5.  DEELNAME AAN SKOOLPROGRAM  

  
5.1  ‘n Leerder moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die 

Onderwysdepartement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement 

verleen is.  

  

5.2  Wanneer ‘n leerder hom/haar vrywillig by ‘n buitemuurse skoolbedrywigheid  

aangesluit het, moet hy/sy verpligtinge en verantwoordelikhede in verband 

daarmee stiptelik nakom, tensy hy/sy deur die skoolhoof daarvan vrygestel word.  

  

5.3  Geen leerder mag minagting teenoor die Republiek van Suid-Afrika se nasionale 

simbole of die skool se kodes openbaar nie.  

  
6.  STRAF  

  
Straf vir oortreding van een of meer van die skoolrëels sal in ooreenstemming met 

die regulasies van die Wet op Onderwysaangeleenthede (wet 84 van 1996) en die 

skool se gedragskode toegedien word.  

  
7.  SKOOL RËELINGS  

  
7.1  OMDAT TYD KOSBAAR IS, TREF ONS DIE VOLGENDE REËLINGS TEN 

EINDE SO MIN MOONTLIK TYD TE MORS:  

 

7.1.1  Wanneer klasse gewissel word, moet leerders binne die toegelate drie 

minute (3) na die volgende klas beweeg.  
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7.1.2  Geen skooltasse word voor skool in gange of klasse toegelaat nie.  Tasse word 

tydens pouse in die klas geplaas waar die leerder na pouse moet wees.  

  

7.1.3  Tasse word tydens saalbyeenkomste in leerders se registerklasse of klasse waar 

leerders die vorige periode was of volgende periode gaan wees, toegesluit. Tasse 

in wat in gange staan, sal geskut word.  

  
8.  VERDER REËLINGS  

  
8.1  Verbode terreine is:  

  
8.1.1  Area voor skool, voorstoep by hoofingange  

  

8.1.2  Plaveisel langs hoof se kantoor en personeelkamer  

  

8.1.3  Parkeerarea langs koshuis  

  

8.1.4  Landboutuin  

  

8.1.5  Plaveisel rondom klubhuis en netbalbane  

  

8.1.6   Area bo by hoofhek asook ander hekke en area tussen die skool en Huis    

            Andrew Murray 

  

8.1.7   Pad en klipwal bo by Kuns- en Kultuurklas/Wetenskapklasse, ook bosse/tuin    

  teen wal 

  

8.1.8  Area by die hokkievelde en astro, atletiekbaan, speel slegs op A-veld en nie op 

baan. Area by die swembad en die swembad self 

  

8.1.9  Sluitkaste se hek word soggens eers om 7:15 oopgesluit, kom by hek aan Andrew 

Murray se kant in.  

 

 8.2  Om orde in skoolgebou te bevorder:  

  

8.2.1  As die klok aan die einde van die periode lui, moet die leerders wag vir die 

onderwyser om aan te dui dat die boeke weggepak mag word.  Op die 

onderwyser se bevel staan almal en loop in enkel gelid uit.  

  

8.2.2  Sodra ‘n volwassene die klaskamer binnekom, staan almal op as ‘n gebaar van 

hoflikheid.  (Dit geld nie vir laboratoriums nie).  

  

8.2.3  Geen leerder mag in ‘n klaskamer wees tydens pouse of voor skool nie, tensy 

spesiale verlof verkry is.  

8.2.4  Geen leerder mag die saal betree sonder die teenwoordigheid of verlof van ‘n 

opvoeder nie.  
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8.2.5  Geen leerder (behalwe die lede van die leerlingraad of graadraad) mag die 

hoofingang van die skool tydens die skooldag gebruik nie.  

  

8.2.6  Daar moet absolute stilte in die skoolsaal wees.  

  

8.2.7  Daar moet stilte wees as die aankondigings oor die interkom gemaak word.  Geen 

leerder mag dan boeke wegpak nie.  

  

8.2.8  Leerders moet hul samewerking aan die verskeie raadslede gee ten einde 

algemene orde op die skoolterrein te bevorder.  

  

8.2.9  Leerders mag nie hardloop, mekaar rondstoot, skree, fluit of sing terwyl hulle 

tussen klasse beweeg nie.  

  

8.2.10  Leerders mag nie tussen periodes toilet toe gaan nie.  Verlof moet van ‘n 

onderwyser verkry word.  

  

8.2.11    Leerders moet die kortste roete na die volgende klas volg.  

  

8.3  Orde in klasse en klasreëls  

  
8.3.1  Alle klasse moet te alle tye ordelik verloop.  

  

8.3.2  Geen leerder mag ‘n mede leerder die reg tot effektiewe onderrig ontneem deur 

ontwrigtende gedrag nie.  

  

8.3.3  Die klasopvoeder moet, na oorleg met die klasleerders sowel as hul ouers, 

klasreëls opstel wanneer hierdie gedragskode aanvaar word, en aan die begin 

van elke daaropvolgende skooljaar.  

  

 

8.3.4  Die klasreëls moet skriftelik opgestel word en –  

  

8.3.4.1  onmiddellik by die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam ingedien word.  

  

8.3.4.2  in duidelike leesbare skrif op ‘n prominente plek in die klaskamer aangebring 

word; en  

  

8.3.4.3  aan alle leerders en hul ouers beskikbaar gestel word.  

  

8.3.5  Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls sowel as enige 

mondelinge opdragte wat die klasopvoeder of enige personeellid gee, en wat 

redelikerwys noodsaaklik is om hierdie gedragskode uit te voer en/of om die skool 

behoorlik en professioneel te bestuur.    

  

8.3.6  Enige oortreding van die klasreëls sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode 

en skoolrëels beskou word.  
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8.4  Boeke  

  
8.4.1  Leerders koop hulle eie skryfbehoeftes.  

  

8.4.2  Daar mag slegs met potlode in handboeke geskryf word, geen permanente         

ink nie.  

  

8.4.3  Volgens WKOD beleid word handboeke vir ’n minimum van 5 jaar gebruik en   

   dit is elke leerder se plig om boeke so netjies as moontlik te hou. Boeke moet in  

geskikte boeksakke met afskortings gedra word.   

  

8.4.4  Handboeke word met plastiek oorgetrek.  

  

8.4.5  Skryfboeke word plastiek en/of bruinpapier oorgetrek.  

  

8.4.6  Alle skryfboeke moet te alle tye netjies wees en leerders mag nie woorde of  

  letters uitkrap nie.  

  

8.4.7  Daar moet netjies en leesbaar in die alle skryfboeke/werkboeke gewerk word.  

 

 

9.  REËLS MET BETREKKING TOT VOORKOMS EN SKOOLDRAG  

  

Die beheerliggaam kan na goeddunke toestemming verleen dat leerders by sekere 

geleenthede burger-/gewone drag dra.  Sodanige drag moet netjies en welvoeglik wees.  

  

9.1  Skooldrag  

  

9.1.1  Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure en ander skoolaktiwiteite 

soos wat die beheerliggaam bepaal, gedra word.  

  

 9.1.2  Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees.  

  

9.1.3  Kleredragreëls  

  

9.1.3.1   Amptelike Skooldrag  

  

‘n Verskoningsbriefie vir foutiewe kleredrag moet deur graadhoofde onderteken word.   

Slegs amptelike skool lapelwapens mag op die skooldrag gedra word.  
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Dogters: Somersdrag  

  

• Voorgeskrewe skoolrok/donkerblou (navy) skoolrompe met plootjies 

• Voorgeskrewe wit bloesie met skoolwapen 

• Kort, wit skoolsokkies met navy en ougoud strepies - opgetrek 

• Swart skoolskoene met veters of een band oor die voet (geen suede-, diksool- of 

steweltipe skoen nie  

• Skoolbaadjie (indien nodig)  

• Slegs amptelike skooltrui toelaatbaar wanneer skoolbaadjie nie gedra word nie – 

Slegs dan word hemde ingesteek 

• Dra ASSEBLIEF ordentlike onderklere: Vol broekie (donkerblou) en ‘n geskikte bra 

(geen helderkleurige onderklere onder die bloesie nie) 

• Geen T-hemp mag onder rok gedra word nie.  

• Reënbaadjie mag gedra word op die dae wat dit reën 

  

Dogters:  Wintersdrag  

  

• Skoolbaadjie verpligtend.  

• Donkerblou skooltrui met V-hals. Mag in winter slegs onder skoolbaadjie gedra 

word.  

• Die reënbaadjie mag tydens reëndae gedra word, maar hierdie reël geld nie vir ‘n 

sweetpakbaadjie nie 

• Voorgeskrewe donkerblou(navy) skoolrompie met plooitjies (dieselfde as 

somersdrag) 

• Wit langmouhemp sonder wapen ingesteek.  

• Skooldas.  

• Swart skoolkouse (nie “Sheer” nie).  

• Swart leerskoolskoene met veters of een band oor die voet (geen suede- diksool- 

of steweltipe skoen nie.  

• Slegs amptelike swart skoolserp en swart handskoene.  

• Geen sokkies onder sykouse nie.  

• Dra ASSEBLIEF ordentlike onderklere.  

• Sweetpakbaadjies slegs by sport byeenkoms of soos versoek. Nie tydens die 

amptelike skooltyd.  

  

Seuns:  Somersdrag  

  

• Wit kortmou-skoolhemp met oopslaankraag en skoolwapen op sak, hemp altyd 

ingesteek  

• Grys broek (lank of kort), soom van langbroek 3 cm vanaf grond (nie opgefrommel 

nie). Broek mag ook nie te styf om bene/boude sit nie. 

• Kortbroek moet aanvaarbare lengte wees: omtrent 10cm bo die knie 

• Lang broek mag nie afgestik wees om nouer te vertoon nie 

• Grys skoolkouse met strepe – kouse moet opgetrek wees met kousrekke  

• Swart skoolskoene met veters (geen suede-, diksool- of steweltipe skoen nie)  

• Swart/grys gordel  
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• Skoolbaadjie indien nodig  

• Slegs amptelike skooltrui toelaatbaar wanneer baadjie nie gedra word nie  

• Slaan hempskraag oor baadjiekraag  

• Broeke mag nie op heupe sit nie  

• Onderklere mag nie uitsteek nie  

• Amptelike oortrektrui mag gedra word 

• Geen T-hemp mag onder hemp gedra word   

• Reënbaadjie mag gedra word op dae wat dit reën.  

• Sweetpakbaadjies slegs by sport byeenkomste of soos versoek. Nie tydens die 

amptelike skooltyd.  

   

Seuns:  Wintersdrag  

  

• Skoolbaadjie verpligtend  

• Skooldas  

• Donkerblou skooltrui met V-hals, mag in winter slegs onder skoolbaadjie gedra 

word  

• Grys broek, soom van langbroek 3 cm van grond (nie opgefrommel nie)  Grys 

kouse  

• Swart skoolskoene met veters (geen suede-, diksool- of steweltipe skoen nie)  

• Swart/grys gordel  

• Slegs amptelike swart skoolserp en swart handskoene  

• Broeke mag nie op heupe sit nie   

• Onderklere mag nie uitsteek nie.  

  

9.2  Sportdrag  

  
Soos jaarliks goedgekeur deur die BL en word beheer en bestuur deur die 

kodeorganiseerders. Die korrekte sportdrag is verpligtend.  

 

9.3  Die skoolsweetpak  

  

Die skoolsweetpak word onder andere by die volgende geleenthede gedra:  

  

• Sportoefeninge  

• Sportwedstryde (tensy die afrigter skooldrag verkies)  

• Leerders wat op Saterdae wedstryde as toeskouers bywoon, mag die 

skoolsweetpak/skooldrag (soos versoek deur die hoof) aantrek.  

  

9.4  Algemene Voorskrifte  

  

Truie:   

In die somer is ‘n trui of oortrektrui sonder ‘n baadjie toelaatbaar.  Truie se moue mag nie 

opgetrek word nie.  

Geen ander kleur trui behalwe die donkerblou skooltrui mag saam met die amptelike 

skooldrag gedra word.  

Gr 12-leerders mag die amptelike matriektrui dra.    
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Leerders met erekleure dra ‘n swart trui, sonder enige strepe om die hals.  

  

Skoolbaadjies:  

Wanneer ‘n leerder die baadjie by hom/haar het moet hy/sy dit aantrek en nie in die hand, 

oor die arm of oor die skouer dra nie. Die middelste knoop van die baadjie moet 

vasgemaak wees by die seuns (tensy ‘n trui onderaan).  

Slegs amptelike skool lapelwapens mag op die baadjie gedra word.  

  

Skoolrok:  

Die skoolrok mag nie korter as 10 cm bo die knie wees nie. Rokke 

mag nie nouer afgestik word nie.  

  

Skooltasse:  

‘n Stewige skooltas (donkerblou of swart), met handvatsels en afskortings, word vereis vir 

die beskerming van boeke.  

Geen ander seiltas of rugsak sonder doeltreffende versterking word toegelaat nie. Geen 

aanstootlike taal of tekeninge mag op die tas geskryf word nie.  

  

Sportsakke:  

Wanneer ’n leerder die skool verteenwoordig, mag hy/sy slegs die skool se amptelike 

sportsak, provinsiale sportsakke of ‘n donkerblou sportsak gebruik.  

 

9.5  Voorkoms  

  

9.5.1  Hare  

  

Dogters:  

• Haarkleur moet te alle tye natuurlik en netjies vertoon.  Geen onnatuurlike strepe 

word toegelaat nie.  

• Hare wat oor die kraag hang moet vasgemaak word.  

• Slegs haarbykomstighede (linte, kammetjies en bolletjies) wat by die skool se 

kleure pas, mag gedra word (donker kleure).  

• Breë kopbande mag nie gedra word nie.  

• Hare mag nie aan die wenkbroue raak nie.  

• Langer hare moet stewig vasgemaak wees.  

  

Seuns:  

• Hare moet kort en netjies geknip wees.  

• Die gedeelte om die ore moet skoongeknip wees.  Hare mag nie aan die ore raak 

wanneer die hare regaf gekam word nie.  

• Hare mag nie oor die kraag hang nie.  

• Wanneer die hare afgekam word, mag dit nie die wenkbroue raak nie.  

• Wangbaard (“sideburns”) kan tot by die middel van die oor strek.  

• Hare moet agter reëlmatig opgesny word.  

• Hare mag nie uitermate van die kop wegstaan nie.  Geen vreemde haarstyle word 

toegelaat nie.  
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• Haarstyle wat onder uitgeskeer of geknip word, oftewel “undercuts”, is verbode. 

Hare kan nie baie kort langs die kante geskeer wees nie en dan baie lank bo nie.  

• Seuns moet te alle tye skoongeskeer wees.  

• Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon.  Geen onnatuurlike strepe word 

toegelaat nie.  

• Geen musse mag gedra word nie.  

  

 

9.5.2  Juwele  

  

• Geen juwele, soos ringe, armbande (rekkies of leer) of kettings, word toegelaat nie.  

• Slegs polshorlosies word toegelaat.  

• Die dra van liggaamsjuwele, soos neus- tong- en wenkbroujuwele, is verbode. Wat 

oorringe vir dogters betref, mag slegs een goue of silwer knoppie of standard- goue 

of silwer ringetjies per oor gedra word, en wel in die onderste gaatjie indien daar 

meer as een is.  

• Geen steentjies van enige aard word toegelaat nie.  

 

9.5.3  Naels  

  

• Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.  

• Geen naellak mag gedra word nie.  

  

9.5.4  Grimering  

  

• Geen maskara, oogomlyner of blosser word toegelaat nie.  

  

  

10.  SPORT- EN BUITEMUURSE AKTIWITEITE  

  

10.1  Deelnemers aan sport- en buitemuurse aktiwiteite  

  

10.1.1    Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport- of ander 

buitemuurse aktiwiteite te verteenwoordig, moet gedurende en na deelname aan 

sodanige aktiwiteit in die sportdrag, skooldrag of ander voorgeskrewe drag geklee 

wees soos wat die opvoeder wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik is, bepaal.  

  

10.1.2    Alle leerders wat aan voormelde aktiwiteite deelneem, sal lojaal wees teenoor die 

skool en mededeelnemers.  In die besonder moet leerders betyds en stiptelik by 

die plek aanmeld waar die aktiwiteit plaasvind of vanwaar hulle na die betrokke 

plek van deelname sal vertrek.  Leerders wat gekies is om die skool in ‘n aktiwiteit 

te verteenwoordig kan slegs van bywoning verskoon word indien ‘n skriftelike 

verskoning vooraf aan die sport- of kultuurhoof oorhandig word.  Onvermydelike 

afwesigheid van ‘n aktiwiteit sal slegs verskoon word indien die sport- of 

kultuurhoof nie later nie as drie dae na afloop van die betrokke aktiwiteit ‘n 

skriftelike verskoning ontvang.  
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10.1.3    Leerders wat die skool by sportaktiwiteite verteenwoordig, sal te alle tye hoflik 

optree teenoor alle ander deelnemers/ouers/persone wat hulle mag teëkom, en 

aan die beslissings, voorskrifte en opdragte voldoen soos vereis by die betrokke 

aktiwiteit;  

  

10.1.3.1 die sporthoof en die opvoeder wat by die bepaalde sport betrokke is;  

  

10.1.3.2 die skeidsregter of beoordelaar ten aansien van die betrokke aktiwiteit, en  

  

10.1.3.3 die spankaptein.  

  

10.1.4    Alhoewel daar aanvaar word dat leerders wat aan sportaktiwiteite deelneem dit 

met oorgawe en volle inspanning doen, moet sodanige leerders steeds 

selfbeheersing en dissipline aan die dag lê.  In die besonder moet leerders hulle 

van enige onsportiewe gedrag, vuil of beledigende taal, betrokkenheid in gevegte 

of voorvalle, of enige vuil of onbehoorlike spel weerhou.  

  

 

10.2       Toeskouers en ondersteuners by sport- en ander buitemuurse aktiwiteite  

  

10.2.1    Alle leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon,  

sal, benewens die nakoming van die bepalings van hierdie gedragskode, hulle 

van ontwrigtende, onbehoorlike, opstandige, onnodig opruiende of onbetaamlike 

gedrag weerhou.  In die besonder mag leerders nie negatief of die beslissings 

van beoordelaars of skeidsregters reageer nie.  

  

10.2.2    Leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal 

hulle onderwerp aan en neerlê by enige opdragte en aanwysings wat hulle voor, 

gedurende en na afloop van die betrokke aktiwiteit ontvang van die skoolhoof, 

enige opvoeder, lid van die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL), ander 

skoolleiers, of ouers wat die skoolhoof aangestel het om met die vervoer, toesig 

of beheer van leerders te help wat na of van die betrokke aktiwiteit vervoer word, 

of dit bywoon.  

  

10.2.3    Bostaande reëls geld ook vir enige deelname aan enige ander buitemuurse 

aktiwiteite buiten sport, behalwe waar dit ooglopend nie van toepassing is nie.  
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11.  SKOOLEIENDOM  

  

11.1  ‘Skooleiendom’ sluit die volgende in:  

  

11.1.1    Die grond en geboue wat deur die skool beset word sowel as enige permanente 

aanhegting aan sodanige grond en geboue.  

  

11.1.2    Alle ander eiendom, wat 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.  

  

11.2  Aangesien die skool ontwikkel en opgerig is vir gebruik deur alle leerders wat 

daar skoolgaan, is alle leerders verplig om alles in hul vermoë te doen om die 

skool se eiendom te bewaar, sodat dit tot voordeel van alle huidige en 

toekomstige leerders van die skool gebruik kan word.  

  

11.3  Geen leerder mag enige skooleiendom van die skoolperseel verwyder sonder die 

vooraftoestemming van die skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool nie.  

 

11.4  Leerders mag nie enige eiendom van die personeel van die skool, medeleerders, 

besoekers aan die skool, of lede van die publiek hanteer, beskadig, merk skend 

of vernietig nie.  Hierdie reël geld vir eiendom op die skoolterrein, in die 

onmiddellike omgewing van die skool, by of naby die plek van enige 

skoolaktiwiteit, sowel as enige voertuig waarmee leerders vervoer word en die 

eiendom daarop.  

 

  

11.5  Leerders mag nie enige skooleiendom beskadig, skend of vernietig nie.  Enige 

leerder wat enige skooleiendom opsetlik misbruik, beskadig of verniel, moet dit 

vervang of daarvoor betaal.  Vernietiging en/of beskadiging van eiendom is ‘n 

strafbare oortreding.  

  

12.  DIE VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS (VRL) EN 

SKOOLLEIERS  

  

12.1  Die VRL en skoolleiers is saam met die personeel van die skool verantwoordelik 

vir algemene skooldissipline.  

  

12.2  VRL-lede en ander skoolleiers moet leerders wat oortree na die personeel van die 

skool bring, waarna voorgeskrewe dissiplinêre prosedure gevolg sal word.  

  

12.3  Alle leerders moet enige redelike voorskrif van ‘n lid van die VRL of ‘n ander 

skoolleier gehoorsaam, en moet die VRL en ander skoolleiers ondersteun en 

samewerking verleen in die behoorlike uitvoering van hul pligte.  

  

  



HUGENOTE HOËRSKOOL  

18 van 38  

 

13.  SKOOLKENNISGEWINGS  

  

Alle leerders is verplig om alle kennisgewings wat die beheerliggaam, skoolhoof of ‘n 

opvoeder van die skool vir die doel aan leerders uitreik, aan hul ouers te oorhandig, en om 

enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, stiptelik aan die klasopvoeder te 

voorsien.  

  

14.  SKOOLWERK EN HUISWERK  

  

Volledige skoolwerk en klasreëls is reeds genoem in voorafgaande paragrawe.  

  

15.  TOETSE EN EKSAMENS  

  

15.1  Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens wat deur die 

opvoeders aan hulle opgedra word, te onderwerp.  Versuim om aan hierdie reël te 

voldoen sal slegs in uitsonderlike gevalle verskoon word, mits die ouers van die 

betrokke leerder op die vroegste moontlike geleentheid ‘n volledig en 

aanvaarbare skriftelike verduideliking aan die skoolhoof oorhandig.   

  

15.2  Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van 

oneerlikheid weerhou.  

   

16.  MOTORVOERTUIE EN MOTORFIETSE  

  

16.1  Leerders mag nie motorvoertuie of motorfietse op die skoolterrein bring nie, tensy 

hulle oor die vooraf- skriftelike toestemming beskik van die skoolhoof of ‘n ander 

personeellid wat deur die skoolhoof genomineer is, en tensy hulle stiptelik aan 

enige voorwaardes voldoen waaraan gemelde toestemming onderhewig kan 

wees.  Indien ‘n leerder nie in besit is van sodanige toestemming wanneer hy/sy 

deur enige lid van die personeel beheerliggaam of VRL of ‘n skoolleier versoek 

word om dit te toon nie, sal daar aanvaar word dat hy/sy nie oor sodanige 

toestemming beskik nie, totdat hy/sy die teendeel kan bewys.  

  

16.2  Die bestuur van ‘n motorvoertuig of motorfiets deur ‘n leerder sodat dit ‘n gevaar 

of moontlike nadeel vir ander leerders op die skoolterrein of ander leerders en 

lede van die publiek in die onmiddellike omgewing van die skoolterrein inhou, is 

streng verbode.  

 

16.3  Leerders sal te alle tye die verkeersreëls op en om die skoolterrein nakom.  

  

16.4  Alle motorvoertuie, motorfietse en fietse word op eie risiko op en om die 

skoolterrein parkeer.  
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17.  STIPTELIKHEID  

  

Leerders sal op die bestemde tyd aan die begin van die skooldag en met die 

aanvang van enige ander skoolaktiwiteit opdaag.  Wanneer leerders laat kom, 

moet hulle ‘n skriftelike verskoning van hul ouers verskaf.  Leerders wat laat 

opdaag, moet eers by die kantoor aanmeld voordat hulle na hul betrokke klas 

gaan.  

  

18.  AFWESIGHEID VAN SKOOL  

  

18.1  Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool, en dan 

ook slegs met die skriftelike toestemming van die skoolhoof, of sy/haar 

verteenwoordiger indien die skoolhoof nie beskikbaar is nie. Die ouer moet die 

skool per epos in kennis stel. Indien ‘n leerder die skoolterrein tydens skooltyd vir 

verlaat moet die ouers ‘n epos vooraf stuur en die leerder self kom haal.  

  

18.2  Afwesigheid van die skool sonder ‘n aanvaarbare verskoning word as 

stokkiesdraaiery beskou, wat streng verbode is.  

  

18.3  Leerders wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is, moet 

met hul terugkeer ‘n skriftelike verduideliking van hul ouers voorlê.  Afwesigheid 

vir meer as drie agtereenvolgende dae sal slegs verskoon word indien ‘n brief 

deur ‘n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, buiten in die geval van 

dood of trauma in die leerder se gesin of om ‘n ander rede wat deur die skoolhoof 

goedgekeur word.  

  

 

19.  OMGEWING  

  

19.1  Leerders het die reg op ‘n veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir 

opvoeding.  

  

19.2  Leerders mag nie die skoolgronde of –geboue bemors nie.  

  

19.3  Leerders wat toeskouers of ondersteuners by enige skoolaktiwiteit is, moet die 

terrein wat hulle beset netjies en skoon agterlaat, en moet seker maak dat alle 

Rommel opgeruim en in vullishouers geplaas word.  

  

19.4  Leerders moet toilette skoon agterlaat.  

  

19.5  Enige optrede of versuim deur leerders wat ‘n gesondheidsgevaar vir ander 

leerders veroorsaak of moontlik kan veroorsaak, moet vermy word.  

  

19.6  Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige 

opvoeder, lid van die VRL of ‘n ander skoolleier met betrekking tot die 

handhawing van ‘n skoon en higiëniese skoolomgewing.  
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 Part 3  
  

Procedure for disciplinary action against learners  

  

For transgressing any terms prescribed in the code of conduct for learners this 

disciplinary procedure must be followed. To apply this disciplinary procedure, 

misconduct is divided into three categories which concur with the different steps to 

betaken and the different procedures to be followed in dealing with misconduct.  

  

Any reference to the governing body in this disciplinary procedure includes the 

disciplinary committee of the governing body.  The reference to a member of the 

governing body on the disciplinary committee refers to a parent member.  
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KATEGORIEË VAN OORTREDINGS 
 

Die doel van die stelsel is enersyds om negatiewe gedragspatrone te ontmoedig of te ondervang, maar andersyds ook om 

vir leerders as aansporing te dien om ‘n positiewe rekord op te bou. Kortliks kom dit daarop neer: 

 By skooltoetrede ontvang leerders die gedragskode  
 Die basis van die strafpuntstelsel berus op die lys van gekategoriseerde oortredings: 

 

 

KATEGORIE A 

 

KATEGORIE B 

 

KATEGORIE C 

(HOOFSAAKLIK OOR SKOOLWERK 

EN VOORKOMS) 

3 Penalisasiepunte per oortreding. 

1. Besig met ander dinge as werk/leer 

2. Boeke vergeet of nie oorgetrek nie / 

werk of huiswerk nie gedoen nie 

3. Hare, kleredrag of voorkoms slordig / 

ontoelaatbare juwele of kleredrag 

4. Laat vir skool of klas 

5. Eet in klas / kougom kou 

6. Hardloop en speel in gange 

7. Skeurstrokie ontbreek/nie 

ingehandig nie 

8. Foutiewe tas volgens skoolreëls 

9. Toets nie geteken nie 

10. Versuim om afwesigheidsbrief in te 

handig 

11. Afskryf van huiswerk 

12. Daag nie op vir oefeninge 

 

’n Kaart word hier eers uitgereik vir 

huiswerk indien die leerder drie keer nie 

huiswerk gedoen het nie of drie keer 

boeke vergeet het of ‘n kombinasie van 

bogenoemde twee.  Hy/sy kry dan 9 

punte. 

(HOOFSAAKLIK OOR GEDRAG) 

 

9 Penalisasiepunte per oortreding. 

1. Afknouing van maats verbaal / 

fisies / emosioneel 

2. Aantas van ander se 

menswaardigheid 

3. Arrogante houding 

4. Vandalisme 

5. Betree verbode terrein 

6. ‘n Klas bank 

7. Disrespekvol teenoor ‘n ander 

persoon  

8. Disrespekvol teenoor Nasionale 

simbole 

9. Onwelvoeglike taalgebruik  

10. Gevaarlike speletjies 

11. Kwaadpraat van medeleerling / ook 

op sosiale media / skinderpraatjies 

12. Ontwrig klas / klasse 

13. Ongehoorsaamheid 

14. Bestuur voertuie / motorfietse op 

skoolterrein 

15. Vryery op skoolterrein 

16. Wangedrag tydens saalbyeenkoms 

17. Daag nie op vir skoolverpligtinge 

18. Gebruik van selfone / slim horlosies 

sonder toestemming / enige 

elektroniese toestelle 

19. Ongemagtigde gebruik van hysbak 

 

(HOOFSAAKLIK ERNSTIGE 

OORTREDINGS) 

20 Penalisasiepunte per oortreding. 

1. Ignoreer strafmaatreëls 

2. Positief toets vir verbode middels 

(verbode middels sluit onder andere in 

dagga en alkohol) 

3. Gebruik / Onder invloed van enige 

verbode middels (of enige 

bedwelmende middel of misbruik van 

medikasie) op skoolterrein / tydens 

skoolaktiwiteite 

4. Besit / verspreiding / handel dryf van 

verbode middels 

5. Aanranding / bakleiery / mishandeling 

6. Skool se naam in gedrang bring 

7. Besit / vertoon / verspreiding van 

pornografie 

8. Diefstal / hanteer ander se eiendom 

sonder toestemming  

9. Uiters disrespekvol teenoor ‘n ander 

persoon 

10. Besit van gesteelde goedere 

11. Ernstige aggressiewe gedrag 

12. Oneerlikheid 

13. Rassisme / Haatspraak / Diskriminasie 

14. Rook / in geselskap van rokers op 

skoolterrein/ in skooldrag 

15. Seksuele wangedrag / Viktimisasie 

16. Teistering 

17. Erge vandalisme 

18. Ontgroen van leerders 

19. Besit van / gebruik van / dreigement 

met gevaarlike voorwerp  

20. Skool bank / Skoolterrein sonder 

toestemming verlaat / Afwesig sonder 

‘n geldige rede  

21. Oneerbiedigheid / Ondermyning van 

gesag 

22. Oortreding van eksamenreëls en 

ernstige plagiaat 

23. Ernstige wangedrag soos omskryf in 

die WKOD regulasies soos vervat in  

Bylae A 

Any offence that is not listed will be dealt with by the committee for learners’ affairs of the governing body. 

Enige oortreding wat nie onder een van die kategorieë gelys is nie sal deur komitee vir leerder 

aangeleenthede van die beheerliggaam gehanteer word. 

 

GEDRAGSKODE 
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PRAKTIESE TOEPASSING VAN DIE DISSIPLINÊRE STELSEL 

 

Die stelsel is gebaseer op akkumulatiewe beginsels. Die leerder begaan sekere 

misstappe/kategorie oortredings waarvoor punte dan toegeken word. Die punte bou dan op 

tot in ’n stadium waarby die leerder voor ’n intervensie/dissiplinêre komitee moet verskyn. 

Indien die leerder na afloop daarvan weer punte opbou, verskyn so ’n leerder voor die 

volgende komitee en laastens verskyn hy/sy voor die Beheerliggaam se dissiplinêre 

komitee.  

 

 

1.1    KATEGORIE OORTREDINGS 
 

’n Kaart word aan ŉ leerder/oortreder gegee wanneer daar ’n kategorie A, B of - C 

oortreding begaan word. 

 

Indien ’n leerder ’n oortreding begaan, word daar vir die leerder ’n kaart uitgereik. 

Die naam van die leerder, sy/haar register-/voogklas word op die kaart aangeteken, 

asook ŉ beskrywing van die oortreding, bv. A3 of B1 of C20. Die kaart moet dan 

onmiddellik na die dissiplinêre hoof gestuur word. Veral kategorie C oortredings sal 

dan dringend deur die dissiplinêre hoof hanteer word. 

Daar word ’n administratiewe persoon (onderwyser) aangestel wat verantwoordelik 

is om daagliks of direk na skool of nog in skooltyd die kaart (punte en oortreding) op 

die administratiewe rekenaar in te voer. Daar gaan dan ook outomaties ’n SMS na 

die ouers. Elke kategorie oortreding is gekoppel aan ’n sekere aantal punte.  

 

Kategorie A – 3 punte per oortreding 

Kategorie B – 9 punte per oortreding 

Kategorie C – 20 punte per oortreding 

 

Kategorie A en B oortredings word deur die onderwyser bestuur met sy/haar eie 

stelsel in die klas en positiewe gedrag deur die leerders moet ook in ag geneem 

word. In sommige gevalle word daar slegs na herhaaldelike oortredings ŉ kaart 

uitgeskryf. Kategorie C oortredings vereis dadelik ŉ kaart en word onmiddellik 

hanteer.  

In die geval van kategorie A & B oortredings word die leerder nie dadelik gestraf soos 

in die verlede nie. Dit mag slegs plaasvind na afloop van ’n intervensie. Daar is drie 
soorte intervensies/verhore wat plaasvind, naamlik GRAADHOOF DISSIPLINÊRE 

INTERVENSIE (GDK), INTERNE DISSIPLINÊRE INTERVENSIE (IDK) en 

BEHEERLIGGAAM DISSIPLINÊRE KOMITEE VERHOOR (BDK) 
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1.2    GRAADHOOF DISSIPLINÊRE INTERVENSIE KOMITEE (GDK) (20 of meer     
         punte) 

 

Wanneer ŉ leerder se kaartpunte 20 of meer is, NIE KATEGORIE C OORTREDING 

NIE, verskyn hy/sy voor die Graadhoof Dissiplinêre Intervensie Komitee (GDK).  

Die GDK bestaan uit die graadhoof, register= onderwyser/klasvoogde en die 

tersaaklike vakonderwysers.  Dit beteken al die onderwysers wat oortredings op 

kaarte aangemeld het, moet by die verhoor wees. By hierdie intervensie word 

korrektiewe tugmaatreëls soos detensie, strafwerk, gemeenskapsdiens, ensovoorts, 

ingestel. Hierdie intervensie moet plaasvind binne 2 weke nadat die leerling die 20 

punt merk met sy/haar kaart/e bereik het. Indien moontlik word daar elke maand ten 

minste twee sulke intervensies geskeduleer. 

 

 

1.3    INTERNE DISSIPLINÊRE INTERVENSIE KOMITEE (IDK)  
 

Wanneer ŉ leerder ŉ tweede keer binne ‘n kalenderjaar sedert die GDK dissiplinêr 

verhoor moet word (d.w.s. die leerder het weer 20 punte akkumuleer by sy/haar 

vorige 20 punte, of hy/sy begaan ‘n kategorie C 

oortreding, verskyn hy/sy voor die Interne Dissiplinêre Intervensie Komitee (IDK).  

Die IDK bestaan uit die hoof, adjunkhoof, dissiplinêre hoof en die tersaaklike 

vakonderwysers. By hierdie intervensie word korrektiewe tugmaatreëls ingestel wat 

die leerder moet nakom. Hierdie intervensie moet plaasvind binne twee weke nadat 

die leerling die 40 punt plus merk met sy/haar kaart/e bereik het. 

 

 

1.4    BEHEERLIGGAAM DISSIPLINÊRE KOMITEE VERHOOR (BDK) 
 

Wanneer ŉ leerder ŉ derde keer binne ‘n kalenderjaar dissiplinêr verhoor moet word, 

of hy/sy begaan ŉ ernstige kategorie C oortreding, word hy/sy voor die 

Beheerliggaam Dissiplinêre Komitee (BDK) gedaag.  Die IDK/hoof besluit of die 

oortreding van so ’n aard is dat dit deur die BDK verhoor moet word. Die BDK 

bestaan uit onafhanklike persone, ouerlede van die Beheerliggaam, tersaaklike 

onderwysers, die hoof, adjunkhoof en dissiplinêre hoof. Die Beheerliggaam 

Dissiplinêre Komitee (BDK) kan korrektiewe tugmaatreëls soos detensie, 

strafwerk, gemeenskapsdiens, skorsing, ensovoorts, instel. Die BDK kan ook 

aanbevelings maak of aansoek doen om uitsetting van die leerder by die 

Departement. Hierdie verhoor moet binne 7 kalenderdae na afhandeling van die 

ondersoek gehou word. 
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1.5    GELDIGHEID VAN KAARTE & WAARSKUWINGS 
 

Die kaart is slegs geldig vir daardie spesifieke skooljaar wanneer dit geskryf is (bv. 

2017 se kaarte is nie geldig in 2018 nie) en kan daarna nie meer in aanmerking 

geneem word vir enige dissiplinêre stappe nie (behalwe ernstige oortredings bv. 

kategorie C oortredings). Die geldigheid van ŉ GDK of IDK en die sanksies is net vir 

daardie spesifieke skooljaar (bv. 2017 geld net vir 2017 en nie 2018 vir nie), waarna 

die proses van vooraf deurgegaan moet word. Die leerder MOET egter alle sanksies 

nakom.  

 

ŉ Leerder het die reg om te appelleer en doen dit by die hoër dissiplinêre 

gesagstruktuur.  Die leerders het ook die reg om bygestaan te word deur ŉ lid van 

die VRL, hulle ouers of ander regsverteenwoordigers.  Ouers moet sovêr as 

moontlik alle dissiplinêre intervensies en verhore bywoon. 

 

 

1.6    KATEGORIE C OORTREDINGS 
 

Enige kategorie C oortreding word onmiddellik hanteer deurdat die getekende kaart 

direk aan die dissiplinêre hoof oorhandig word. Die dissiplinêre hoof/adjunkhoof roep 

die betrokke leerder/s in, ‘n ondersoek word gedoen en die betrokke ouers word 

ingelig. Die oortreding word ook op die stelsel aangeteken. Soos alreeds genoem 

kan hierdie of ’n IDK of ’n BDK wees. Hierdie verhoor moet binne 7 kalenderdae na 

afhandeling van die ondersoek gehou word. 

 

Korrektiewe maatreëls word ingestel na aanleiding van die aard en erns van die 

spesifieke oortreding. 

 

1.7    RANDOM SEARCH AND SEIZURE AND DRUG TESTING AT SCHOOLS 
 
(1) Unless authorized by the principal for legitimate educational purposes, no 
person may bring a  dangerous object or illegal drug onto school premises or have 
such object or drug in his or her possession on school premises or during any 
school activity. 

 
(2) Subject to subsection (3), the principal or his or her delegate may, at random, 
search any 
group of learners, or the property of a group of learners, for any dangerous object 
or illegal drug, if a fair and reasonable suspicion has been established— 
(a)that a dangerous object or an illegal drug may be found on school premises or 
during a school activity; or 

  (b)that one or more learners on school premises or during a school activity are in 
  possession of dangerous objects or illegal drugs. 
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(3) (a) A search contemplated in subsection (2) may only be conducted after 
considering all relevant factors, including— 
(i)the best interest of the learners in question or of any other learner at the school; 
(ii)the safety and health of the learners in question or of any other learner at the 
school; 

  (iii)reasonable evidence of illegal activity; and 
  (iv)all relevant evidence received. 

 (b) When conducting a search contemplated in subsection (2), the principal or his 
or her delegate must do so in a manner that is reasonable and proportional to the 
suspected illegal activity. 

 
(4) Where a search contemplated in subsection (2) entails a body search of the 
learners in question, such search may only— 

  (a)be conducted by— 
  (i)the principal, if he or she is of the same gender as the learner; or 
  (ii)by the principal’s delegate, who must be of the same gender as the learner; 
  (b)be done in a private area, and not in view of another learner; 

 (c)be done if one adult witness, of the same gender as the learner, is present; and 
  (d)be done if it does not extend to a search of a body cavity of the learner. 
 

(5) Any dangerous object or illegal drug that has been seized must be— 
  (a)clearly and correctly labelled with full particulars, including— 
  (i)the name of learner in whose possession it was found; 
  (ii)the time and date of search and seizure; 
  (iii)an incident reference number; 
  (iv)the name of person who searched the learner; 
  (v)the name of the witness; and 
  (vi)any other details that may be necessary to identify the item and incident; 
  (b)recorded in the school record book; and 

 (c)handed over to the police immediately to dispose of it in terms of section 31 of 
the Criminal Procedure Act, 1977 (Act No. 51 of 1977). 

 
(6) If the police cannot collect the dangerous object or illegal drug from the school 

  immediately, the principal or his or her delegate must— 
  (a)take the dangerous object or illegal drug to the nearest police station; and 

 (b)hand the dangerous object or illegal drug over to the police to dispose of it in 
terms of section 31 of the Criminal Procedure Act, 1977 (Act No. 51 of 1977). 

 
(7) The police officer who receives the dangerous object or illegal drug must issue 
an official receipt for it to the principal or to his or her delegate. 

 
(8) The principal or his or her delegate may at random administer a urine or other 
noninvasive test to any group of learners that is on fair and reasonable grounds 
suspected of using illegal drugs, after considering all relevant factors contemplated 
in subsection (3). 
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(9) A learner contemplated in subsection (8) may be subjected to a urine or other 
non-invasive test for illegal drugs only if— 

  (a)the test is conducted by a person of the same gender; 
  (b)it is done in a private area and not in view of another learner; 
  (c)one adult witness, of the same gender as the learner, is present; 

 (d)the sample is clearly and correctly labelled with full particulars as contemplated 
in subsection (5), with the necessary changes; and 

  (e)a device contemplated in subsection (11) is used. 
 

(10) The principal or his or her delegate must— 
(a)within one working day, if practicable, inform the parent that a random test or 
search and seizure was done in respect of his or her child; and 
(b)inform the learner and his or her parent of the result of the test immediately after 
it becomes available. 
 
(11) The Minister must— 
(a)identify the device with which the test contemplated in subsection (8) is to be 
done and the procedure to be followed; and 
(b)publish the name of this device, and any other relevant information about it, in 
the Gazette. 

 
(12) A learner may be subjected to disciplinary proceedings if— 

  (a)a dangerous object or illegal drug is found in his or her possession; or 
  (b)his or her sample tested positive for an illegal drug. 
 

(13) Any disciplinary proceedings in respect of a learner must be conducted in 
terms of the code of conduct contemplated in section 8. 

 
(14) No criminal proceedings may be instituted by the school against a learner in 
respect of whom— 
(a)a search contemplated in subsection (2) was conducted and a dangerous object 
or illegal drug was found; or 
(b)a test contemplated in subsection (8) was conducted, which proved to be 
positive. [S. 8A inserted by s. 7 of Act No. 31 of 2007.] 
 

1.8 Leaders (SC, RCL, grade council leaders and captains)  

  

  In the case of an infringement of the code of conduct by leaders of the school 

together with or as alternative to the above, suspension of duties for a period of up 

to six week, or dismissal and permanent removal from the SC, RCL or any of the 

other leadership positions in the school.  

 

2.  PREVENTATIVE EXPULSION  

  

The governing body may, on the strength of reasonable grounds, and as 

a preventative measure expel a learner who is believed to have 

committed serious offences (category C) from attending school for seven 

school days.  Such an expulsion can only be imposed after the learner 

has had a reasonable opportunity to make representation in connection 

with the expulsion to the governing body.  
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Afdeling C – Prosedure vir dissiplinêre verhoor deur BDK 

 

3.1  Verhoor  

  

3.1.1  Die ondersoekbeampte stel ‘n 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 in oorleg met die dissiplinêre komitee getref.  

  

3.1.2  Die kennisgewing moet genoeg inligting bevat oor die datum, plek en aard van die 

beweerde oortreding.  

  

3.1.3  Minstens vyf skooldae moet tussen die oorhandiging van die kennisgewing en die 

verhore verloop.  

  

3.1.4  Die leerder moet deur sy/haar ouer of ‘n persoon wat deur die ouer aangewys 

word, bygestaan word.  In geval van ernstige oortredings het die leerder die reg 

om aansoek te doen om deur ‘n regsverteenwoordiger of ander persoon wat deur 

die ouer van die leerder aangewys word, verteenwoordig te word. Geen ander 

persone behalwe bogenoemde mag die verhoor namens die beskuldigde leerder 

bywoon nie.  

  

3.1.5  In die geval van ‘n BDK en ‘n leerder regsverteenwoordiging het, kan die leerder 

die dissiplinêre prosedure verkort deur ‘n pleit-en-vonnis ooreenkoms met die 

voorsittende beampte te sluit.  

  

3.1.6  Benewens minderjarige leerders se reg om deur middel van tussengangers te 

getuig, soos dit in artikel 8(7)-(9) van die Skolewet uiteengesit word, sal 

minderjarige leerders (hetsy as beskuldigdes of as getuies) ook geregtig wees om 

gedurende dissiplinêre verrigtinge deur hul ouers of ‘n opvoeder van hul keuse 

bygestaan te word.  ‘n Persoon wat ‘n leerder bystaan, sal egter nie geregtig 

wees om enige vrae namens die leerder te beantwoord of die dissiplinêre komitee 

toe te spreek nie  

  

3.1.7  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 

opvoeder nie die leerder by die dissiplinêre verhoor mag bystaan tensy die ouer 

van die leerder die opvoeder daartoe magtig.  

  

3.1.8  Indien die leerder en/of sy/haar ouers en/of verteenwoordiger ondanks behoorlike 

kennisgewing afwesig is, kan die verhoor in hul afwesigheid voortgaan.  
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3.1.9  Die verhoor moet billik en regverdig wees, en sal volgens die voorskrifte van die 

toepaslike provinsiale wetgewing geskied.  Die aanklaer en leerder (of die leerder 

se verteenwoordiger namens die leerder, indien van toepassing) moet die 

geleentheid gegun word om hul saak te stel, kan vrae aan getuies stel, kan 

getuies roep, en kan dokumente wat op die saak betrekking het, ondersoek of 

voorlê.  

  

3.1.10 Die lede van die dissiplinêre komitee sal self ook geregtig wees om getuies te  

roep, bykomende getuies of getuienis aan te vra, vrae aan getuies te stel, of 

enige aspek verder te ondersoek of te laat ondersoek wat billikheid en 

regverdigheid kan bevorder.   

  

3.1.11 Nadat die getuienis aangehoor is, neem die komitee ‘n besluit oor die leerder se 

skuld of onskuld.  Vir doeleindes hiervan, of vir doeleindes van ‘n beslissing oor 

enige geskil wat gedurende die verrigtinge ontstaan, sal die komitee geregtig 

wees om vir ‘n 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.  

  

3.1.12 Indien die leerder skuldig bevind word, sal die leerder en die aanklaer nog ‘n 

geleentheid ontvang om getuienis aan te bied en/of vertoë te rig oor versagtende 

en verswarende omstandighede wat die komitee in   ag moet neem ten einde ‘n 

gepaste straf op te lê.  Ten einde ‘n gepaste straf te oorweeg, sal die komitee 

geregtig wees om weer vir ‘n redelike tydperk te verdaag.  Sodanige oorweging 

sal ook agter geslote deure geskied en slegs deur lede van die komitee 

bygewoon word.  

  

  

3.2  Uitspraak en strafmaatreël  

  

3.2.1  In geval van ‘n skuldigbevinding moet die beslissing van die dissiplinêre  

komitee, wat die opgelegde sanksie/korrektiewe maatreël insluit, binne hoogstens 

vyf skooldae skriftelik aan die leerder en sy/haar ouers en die aanklaer oorgedra 

word.  

  

3.2.2  Ondanks enige skuldigbevinding en strafmaatreël wat deur die beheerliggaam 

opgelê word, kan enige belanghebbende enige oortreding van die gedragskode 

wat op ‘n strafregtelike oortreding kan neerkom, vir ondersoek na die Suid-

Afrikaanse Polisiediens verwys.  
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4.  INTERNE APPÈL  

  

4.1    ’n Party wat ontevrede is met die uitslag van die dissiplinêre verrigtinge voor die 

beheerliggaam se dissiplinêre komitee sal die reg hê om binne 24 uur nadat hy/sy 

die skriftelike uitslag ontvang het, skriftelik by die voorsitter van die beheerliggaam 

teen die skuldigbevinding, die opgelegde strafmaatreël, of albei te appelleer.  

                      

4.2  Die kennisgewing van appèl moet die gronde vir die appèl duidelik uiteensit.  

   

4.3  Binne 24 uur na ontvangs van die kennisgewing van appèl moet die voorsitter van 

die beheerliggaam ‘n appèlkomitee saamstel wat uit n lid van die beheerliggaam 

as voorsitter, en minstens twee ander kundige persone bestaan.  Die lede van die 

dissiplinêre komitee wat die saak aangehoor het, kan nie in die appèlkomitee ook 

dien nie.  

  

4.4  Die voorsitter van die beheerliggaam moet die kennisgewing van appèl aan die 

voorsitter van die appèlkomitee en die ander party in die verrigtinge voor die 

dissiplinêre komitee oorhandig, en toesien dat die rekord van die dissiplinêre 

verrigtinge tot die appèlkomitee se beskikking gestel word.  

  

4.5  Die ander party sal geregtig wees om binne 24 uur na ontvangs van die 

kennisgewing van appèl in reaksie daarop vertoë aan die voorsitter van die 

appèlkomitee te rig.  

  

4.6  Die appèlkomitee sal by oorweging van die appèl beperk wees tot ‘n oorweging 

van die rekord van die verrigtinge voor die dissiplinêre komitee, die kennisgewing 

van appèl, en enige vertoë wat die ander party voorlê.  

  

4.7  Enige party wat verdere getuienis wat nie deel uitmaak van die rekord van die 

verrigtinge voor die dissiplinêre komitee nie, vir oorweging aan die appèlkomitee 

wil voorlê, moet skriftelik om toestemming by die voorsitter van die appèlkomitee 

aansoek doen.  In geval van die appellant moet sodanige aansoek in die 

kennisgewing van appèl vervat wees, en in geval van die ander party moet dit 

binne 24 uur na oorweging van die appèl geskied.  
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Deel 4  
  

Voorbeelde  
                        

1. Kennisgewing van ‘n dissiplinêre verhoor  

  

2. Kennisgewing van die uitslag van ‘n dissiplinêre verhoor  

  

3. Pleit- en vonnisooreenkoms  
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KENNISGEWING VAN DIE DISSIPLINÊRE VERHOOR VAN ‘N LEERDER, 

GEDRUK OP DIE BRIEFHOOF VAN DIE SKOOL  
  

  

Naam van die leerder:  

  

Adres:  

  

  

Vir handaflewering  

  

  

Kennisgewing van ‘n dissiplinêre verhoor  

  

  

Neem asseblief kennis dat u op die datum, tyd en plek onderaan hierdie kennisgewing 

voor ’n dissiplinêre komitee van die skool/beheerliggaam moet verskyn om te antwoord op 

die klagte(s) wat teen u ingebring is, waarvan die besonderhede hier onder verskyn  

  

Klagte(s)  

  

U word van wangedrag aangekla aangesien u na bewering:  

  

1. reël (vul reëlnommer in) van die skool se gedragskode op ………………………. 

(vul datum van oortreding in) te …………………… (vul plek van oortreding in) 

oortree het deur …………………………. (gee bondige opsomming van die 

besonderhede van die oortreding); en  

  

2. (Herhaal besonderhede van bostaande indien nog oortredings beweer word)   

  

Let asseblief op die volgende:  

  

1. U is geregtig om gedurende die verrigtinge deur ‘n ouer of iemand wat deur u 

ouer aangewys is, verteenwoordig te word.  

  

2. Indien u van plan is om van regsverteenwoordiging gebruik te maak, moet die 

proses vir toestemming daarvoor soos dit in die skool se gedragskode 

voorgeskryf word, gevolg word.  U sal self vir die koste van u 

regsverteenwoordiging verantwoordelik wees.  

  

3. U sal geregtig wees om getuies wat teen u kan getuig, te ondervra, om self te    

getuig; om u eie getuies te roep; om dokumentêre getuienis wat teen u aangebied 

kan word, te ondersoek, en ook self dokumentêre getuienis voor te lê.  
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4. Dit is u verantwoordelikheid om toe te sien dat getuies wat u wil roep om namens 

u te getuig, by die verrigtinge teenwoordig is en bly so lank as wat hul 

teenwoordigheid vereis word.  

  

5. U sal daarop geregtig wees om die komitee oor enige aangeleentheid met 

betrekking tot die verrigtinge toe te spreek.  

  

6. Die taal waarin die ondersoek gehou sal word, is die taal van die skool.  Indien u 

die dienste van ‘n tolk sou benodig, moet u self daarvoor voorsiening maak.  

  

7. Indien u versuim om die verrigtinge by te woon of tot die afhandeling daarvan 

teenwoordig te wees, kan die verrigtinge in u afwesigheid voorgesit en 

afgehandel word.  

  

8. Dit is u verantwoordelikheid om u te vergewis van die skool se reels met 

betrekking tot dissiplinêre verrigtinge, soos dit in die skool se gedragskode vervat 

word.   

  

9. Woon asseblief die verrigtinge in skooldrag by.  

  

  

Datum van verhoor:  

  

Tyd van verhoor:  

  

Plek van verhoor:  

  

  

………………………………….        ………………………  

SKOOLHOOF/DISSIPLINÊRE HOOF/GRAADVOOG     DATUM  

  

 

  

  

Ek, ……………………..................ouer/voog van ...........................................(leerder   

  

naam en van) erken hiermee ontvangs van die brief op ………...........…………. (datum)  

  

  

……………………………………..     …………………………………..  

HANDTEKENING VAN LEERDER    HANDTEKENING VAN OUER  
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KENNISGEWING VAN DIE UITSLAG VAN DIE DISSIPLINÊRE VERHOOR 

VAN ‘N LEERDER, GEDRUK OP DIE BRIEFHOOF VAN DIE SKOOL  
  

Naam van leerder:  ……………….…… Naam van die aanklaer: ……………………….  

  

Adres:  

  

Vir handaflewering:  

  

Kennisgewing van die uitslag van ‘n dissiplinêre verhoor  

Ontvang asseblief kennis van die uitslag van die dissiplinêre verhoor op ……………. (vul 

datum in) met betrekking tot die klagte(s) wat teen …………………. (vul naam van leerder 

in) ingebring is.  

  

Klagte(s)  

1. (Vul bloot in ‘skuldig of ‘onskuldig)  

2. (Herhaal bostaande indien nog oortredings beweer is)  

  

Redes vir die bevinding:  

 (Verskaf volledige redes vir die komitee se bevinding)  

  

Straf  

 Die straf wat u opgelê word, is soos volg:  

  

1. (Vul die besonderhede van die straf in)  

2. (Herhaal bostaande nog skuldigbevindings uitgebring is)  

  

Redes vir die KORREKTIEWE MAATREËLS  

  

(Verskaf volledige redes vir die komitee se besluit oor die straf.)  

  

………………………………………       ………………………  

VOORSITTER:  DISSIPLINÊRE KOMITEE    DATUM  

  

  

Ek, ……………………. ouer/voog van ...............................................(leerder naam en   

  

van) erken hiermee ontvangs van die brief op ………………………......(datum)  

  

…………………………………      ……………………………………  

HANDTEKENING VAN LEERDER    HANDTEKENING VAN OUER  

  

…………………………………. HANDTEKENING VAN AANKLAER   
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TUSSEN DIE BEHEERLIGGAAM VAN   
  

……………………………… (skool) EN ……………………………. (leerder)  
  

1.  INLEIDING  

  

Aangesien:  

  

1.1  die leerder van ………………………. (sit die besonderhede van die klag/klagte 

hier uiteen) aangekla word,  

  

  Kom die partye hierin nou soos volg ooreen:  

  

2.  OORLEGPLEGING  

  

2.1  Die aanklaer, ………………………. (naam), is skriftelik deur die beheerliggaam 

daartoe gemagtig om met die leerder te onderhandel en ‘n ooreenkoms aan te 

gaan.  

  

2.2  Die aanklaer en die leerder, wat deur ………………………………(prokureur) 

Verteenwoordig word, het onderhandel en hierdie ooreenkoms aangegaan met 

betrekking tot ‘n pleit van skuldig deur die leerder en ‘n gepaste straf wat deur die 

beheerliggaam opgelê sal word.  

  

2.3  Die aanklaer het met die beheerliggaam en die betrokke slagoffer (indien ‘n 

medeleerder/die skool of iemand anders as gevolg van die leerder se optrede 

skade gely het) oorleg gepleeg en hulle die geleentheid gebied om aanbevelings 

oor die inhoud van die ooreenkoms te maak.  Die betrokke partye is tevrede met 

die inhoud van die ooreenkoms.  

  

3.  DIE LEERDER SE REGTE  

  

3.1  Die leerder erken dat hy/sy voor die aangaan van hierdie ooreenkoms ten volle 

van die volgende regte ingelig was:  

  

3.1.1  Dat hy/sy onskuldig geag word totdat hy/sy bo alle redelike twyfel skuldig bewys 

word  

  

3.1.2  Dat hy/sy kan swyg en nie gedurende die verrigtinge hoef te getuig nie  

  

3.1.3  Dat hy/sy nie verplig word om hierdie ooreenkoms aan te gaan nie  

  

4.  OPSOMMING VAN DIE TERSAAKLIKE FEITE  

  

Sit feite hier uiteen  
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5.  PLEIT EN FORMELE ERKENNING  

  
5.1  Die partye stem saam en het ooreengekom oor die volgende feite.  Die leerder 

pleit soos volg en maak die volgende erkennings:  

  

5.2  Die leerder erken dat hy/sy die klag, soos dit in die klagstaat uiteengesit word, 

gelees het; dat hy/sy die aard en betekenis daarvan verstaan, en dat hy/sy 
skuldig pleit ten opsigte van die klag van ………………… (herhaal net kortliks die 

besonderhede van die klag/klagte) en bevestig die volgende:  

  

5.3  Die leerder erken dat hy/sy vrywillig, ongedwonge, ten volle bewus, en sonder 

onbehoorlike beïnvloeding die ooreenkoms aangegaan het.  

  

5.4   Die leerder erken voorts dat hy/sy persoonlik kennis dra van die skulderkennings 

hier onder:  

  

5.5  Sit feite van oortreding hier uiteen  

  

5.6   Die leerder erken ook dat hy/sy deurgaans bewus was dat sy/haar optrede 

teenstrydig is met die skool se gedragskode, en dat hy/sy gestraf kan word.  

  

6.  VERSAGTENDE OMSTANDIGHEDE  

  

6.1  Die leerder het skuldig gepleit.  

  

6.2  Die leerder het geen vorige veroordelings nie (indien van toepassing)  

  

6.3  NOEM VERDERE OMSTANDIGHEDE WAT VAN TOEPASSING KAN WEES  

  

7.  VERSWARENDE OMSTANDIGHEDE  

  

7.1  Die betrokke oortreding is van ‘n ernstige aard.  

  

7.2  Die oortreding was voorbedag (indien van toepassing).  

  

7.3  NOEM VERDERE OMSTANDIGHEDE WAT VAN TOEPASSING KAN WEES  

  

8.  OOREENKOMS MET BETREKKING TOT ‘N REGVERDIGE STRAF  

  

8.1  Die betrokke partye het ooreengekom oor ‘n gepaste straf, en versoek die 

beheerliggaam om die straf op te lê.  

8.2  Die erns van die ooreenkoms, die belang van die skoolgemeenskap, en die 

persoonlike omstandighede van die leerder is deur al die partye in ag geneem.  

8.3  Die partye kom ooreen dat die volgende in die betrokke omstandighede ‘n billike 

en regverdige straf uitmaak.  
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SIT STRAF HIER UITEEN  

  

  

 

 

 

 

GETEKEN TE ……………………. OP HIERDIE ………DAG VAN …………20….  

  

  

…………………………………  

LEERDER  

  

  

………………………………….  

REGSVERTEENWOORDIGER VAN DIE LEERDER  

  

  

  

…………………………………  

AANKLAER   


