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1. Waar begin Dissipline?

Genesis 3
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2. Al die rolspelers by gedragskode

✓Ouer of voog

✓Onderwysers

✓Dissiplinere Hoof/ adjunkhoof / 

Departementshoof

✓Skoolhoof

✓Beheerliggaam



IRONIE VAN DIE SAAK
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• Beheerliggaam – SASA 20(a)

• Skoolhoof – SASA 16A 2(d)

• Opvoeders – Geen melding in SASA, Wet op indiensneming van 
Opvoeders en PAM nie. Bietjie melding in SACE

• Ouers – Geen wetgewing nie. Slegs die Bybel
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Die Skoolbestuurder

➢ Primêr daarvoor verantwoordelik om die konsep van positiewe gedrag 

binne die skoolopset te vestig.

➢ Verseker dat alle personeel, ouers en leerders kennis dra van 

beleidstukke oor positiewe                                                                                                                    

leerdergedrag.

➢ Verseker dat beleid ten opsigte van dissiplinêre maatreëls uitgevoer 

word.

➢ Verseker dat leerdergedrag en leerdersake gereeld bespreek word.

➢ Verseker dat rekord gehou word van leerdergedrag.

➢ Reël personeelontwikkelingsessies oor die hantering van leerders se 

gedrag. 

➢ Reël onderhoude met ouers oor die vordering en gedrag van leerders. 

➢ Verseker regverdige en konsekwente hantering van leerders.



Die Adjunkhoof

➢ Verantwoordelik vir die toepassing van dissipline.

➢ Staan die skoolhoof by in die uitvoering van pligte om ’n 

skoolkultuur van positiewe dissipline te skep. 

➢ Staan die skoolhoof by in die voorsiening van 

leerderondersteuning en -leiding tov goeie dissipline. 

➢ Toesighouding oor die verteenwoordigende raad van 

leerders.

➢ Verantwoordelik vir die toesighouding en mentorskap van 

‘n prefekteprogram



Die Departementshoof

➢ Verantwoordelik vir gereelde formele vergaderings met 

graadhoofde, senior opvoeders, faseleiers, ens.

➢ Lei besprekings oor dissiplinêre tendense en 

bekommernisse in die skool.

➢ Gee terugvoering oor SBST-aanbevelings en -intervensie.

➢ Skakeling met multifunksionele spanne by 

distriksentrums, gemeenskapsorganisasies en NRO’s. 

➢ Reël gereelde geskeduleerde vergaderings met graad-, 

leerarea- en/of fase-opvoeders.

➢ Hou besprekings om moontlike verwysings na die 

onderwysondersteuningspan (SBST) te identifiseer. 



Die Departementshoof
(Vervolg)

➢ Reël onderhoude met ouers om leerdergedrag en -behoeftes te 

bespreek. 

➢ Beheer en bestuur die administratiewe stelsel van dissiplinêre 

verwysings en intervensies.

➢ Rapporteer aan SBS oor dissiplinêre tendense en bekommernisse

➢ Verantwoordelik vir die toepassing van dissipline.

➢ Staan die skoolhoof by in die uitvoering van pligte om ’n skoolkultuur 

van positiewe dissipline te skep. 

➢ Staan die skoolhoof by in die voorsiening van leerderondersteuning en 

-leiding tov goeie dissipline. 

➢ Toesighouding oor die verteenwoordigende raad van leerders.

➢ Verantwoordelik vir die toesighouding en mentorskap van ‘n

prefekteprogram



Take en verantwoordelikhede van 
die Opvoeder

➢ Skep ’n leerdergesentreerde klaskamer waar besprekings toegelaat 

word tussen leerders, maar laat dit geskied op ’n gefokusde en ordelike 

manier.

➢ Berei goed voor sodat lesse vlot kan verloop en dissipline makliker 

toegepas kan word. 

➢ Verwag samewerking van leerders. Wanneer “boeke uitgehaal moet 

word”, moet die instruksie uitgevoer word. Wag totdat dit gebeur! 

➢ Moenie dreigemente maak wat nie uitgevoer kan word nie. 

➢ Moenie net kritiek lewer nie. Wanneer kommentaar op die leerder se 

werk gelewer word, onthou om die leerder ook te prys. 

➢ “Straf” slegs in ooreenstemming met die leerdergedragskode van die 

skool en die klaskamergedragskode.



Take en verantwoordelikhede van 
die Opvoeder (Vervolg)

➢ Maak seker dat die oortreder aangespreek word. Die klas 

as ’n geheel word nie gestraf nie. Dit is onregverdig en mag 

nie gebeur nie. 

➢ Moenie toelaat dat ’n ry by u lessenaar vorm wanneer u 

boeke nasien nie. Tyd word verkwis en die moontlikheid is 

sterk dat dissiplineprobleme sal ontstaan. 

➢ Moenie sit wanneer u onderrig nie. Beweeg rond en neem 

leerders waar terwyl hul groepaktiwiteite doen. 

➢ Nader die SBST vir advies en ondersteuning oor 

intervensies en om spesifieke leerderbehoeftes te hanteer. 

➢ Die Skoolbestuurspan is daar om u by te staan. Kry eerder 

hulp as om toe te laat dat dissiplinêre probleme ontwikkel.



Take en verantwoordelikhede van 
die Skoolbeheerliggaam

➢ Verantwoordelik vir die ontwikkeling en gereelde hersiening van die 

leerdergedragskode in samewerking met ouers, opvoeders en leerders.

➢ Verantwoordelik vir die daarstelling van ‘n gedissiplineerde en 

doelgerigte omgewing om onderrig en leer te verseker. 

➢ Verseker dat die dissiplinêre praktyke by die skool binne die raamwerk 

van die Suid-Afrikaanse Grondwet en die S.A. Skolewet geskied. 

➢ Wys ‘n dissiplinêre komitee aan.

➢ Hou billike verhore waar gefokus word op positiewe intervensie as 

helende opsie. 

➢ Hou volledige notule van dissiplinêre verhore. 

➢ Hou gereelde vergaderings met ouers om dissiplinêre aangeleenthede 

te bespreek
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Wat is die doel van n 

gedragskode?

➢ Om d.m.v. ‘n dissiplinestelsel ‘n kultuur van onderrig en 

leer binne ‘n skool te skep, deur alle leerders se reg op 

effektiewe onderrig, hul reg op menswaardigheid en reg op 

veiligheid te beskerm. 

➢ Om ‘n duidelik gedefinieerde uiteensetting te gee van die 

gedrag en optrede wat van leerders verwag word ten einde 

hulle in staat te stel om hul gedrag dienooreenkomstig aan 

te pas. 

➢ Om konsekwente en eenvormige optrede in geval van 

oortredings uit te spel en sodoende by leerders ‘n gevoel 

van sekuriteit te bewerkstellig, deurdat dit vir almal 

duidelik sal wees wat van hulle verwag word.



Wat is die doel van n 

gedragskode? (Vervolg)

➢ Om die daaglikse funksionering van die skool te rig en 

aktiwiteite binne ‘n ordelike bestel tot uitvoer te laat kom. 

➢ Om te dien as ‘n meetinstrument vir regverdige en redelike 

optrede. 

➢ Om ‘n veilige omgewing vir leerders en opvoeders te 

bewerkstellig. 

➢ Om die doelstellings, soos geformuleer in die skool se 

missiestelling, te ondersteun



Vereistes waaraan ‘n 

gedragskode moet voldoen

➢ ‘n Skool se gedragskode verleen aan opvoeders die mate van gesag wat 

hulle nodig het om onderrig en opvoeding op ‘n geordende wyse te 

laat plaasvind. 

➢ Dit is daarom baie belangrik dat aandag gegee word aan die vereistes 

wat gestel word aan ‘n geldige gedragskode.

➢ Die gedragskode moet vir die opvoeders werk, anders is dit n mors van 

papier en tyd



Proses vir die daarstel van 

gedragskode

➢Dit is nie vas gesement nie.

➢Daar moet n proses wees om die stelsel gereel te 

evalueer.

➢ Eerlikheid en opneheid is baie belangrik in hierdie 

proses.

➢Weer terugverwysing na die rolspelers.








