VERANTWOORDELIKHEDE VAN OUERS:
Om aan hulle kinders ‘n veilige en geborge opvoeding te gee waarmee die kind se volle potensiaal ontwikkel kan
word. Om toe te sien dat hulle kind/ers elke dag skool bywoon en indien hulle afwesig is, dit onder die aandag
van die skool te bring. Indien ‘n kind vroeg die skool moet verlaat, self die nodige reëlings tref en die kind
persoonlik by die kantoor kom afhaal en uitteken in uittekenregister. Om toe te sien dat gereelde akademiese
rapporte van vordering van die kind ontvang word en dit ook met die onderwyser en kind te bespreek.
Om toe te sien dat die kind gesond en skoon is en dat hy/sy geïmmuniseer is soos vereis deur die
Gesondheidsdepartement. Om toe te sien dat die kind/ers die nodige toerusting het om hul klaswerk en tuiswerk
te doen. Om enige veranderinge in die kind se omstandighede onder die aandag van die skool te bring. Om die
skool te voorsien met die nodige telefoonnommers, adresse en geboortesertifikate. Om gereeld die kind se
skoolgeld te betaal of reëlings met die Finansiële komitee te tref. Om ‘n positiewe verhouding te kweek tussen
die kind, onderwyser en die skool deur aktief betrokke te raak by die aktiwiteite van die skool. Enige skade aan
geboue en ander toerusting deur die kind sal deur die ouers vervang/herstel word. Die skoolterrein sal respekteer
as ‘n rookvrye area/gebied. In enige wederregtelike optrede sal die bestaande landswette geld. Om kind/ers met
die regte, voorgeskrewe skooldrag toe te rus.
BETROKKENHEID BY BUITEMUURSE AKTIWITEITE EN SPORTBYEENKOMSTE:
Die deelname van leerders aan enige buitemuurse aktiwiteit is ‘n voortsetting van die opvoedingsproses daarom
is die optrede van ouers langs die veld/baan van uiterste belang om nie aanstoot te geen nie. Ouers onderneem
dus om hulself te weerhou van opmerkings teenoor skeidsregters en ander toeskouers tydens
sportbyeenkomste. Hulle ook te weerhou van geweldadige, onwelvoeglike en lasterlike taal en gedrag. Sien
volledige sportbeleid.
BESOEKE AAN DIE SKOOL OM ONDERWYSERS TE SPREEK:
Skakel vooraf om ‘n afspraak te reël. Meld te alle tye by die kantoor aan. Geen ouer mag direk na ‘n onderwyser
se klas gaan nie. Indien die skoolhoof teenwoordig moet wees, maak asseblief ‘n afspraak met die hoof.
LAATKOMMERS:
Neem asb kennis dat ouers van leerders wat gereeld laat by die skool aankom voortaan by die Departement
aangemeld gaan word. Die Gauteng Departement van Onderwys het baie streng riglyne aan alle staatskole
gestuur in die verband. Aangesien skole register moet neem van skoolbywoning ten opsigte van elke leerder en
die getalle elke dag voor 08:00 deurgestuur word na die Departement, moet ons streng by die riglyne hou. Die
skool neem in registerperiode, m.a.w. van 07:30 tot 07:40, register. U kind moet aanwesig wees in die
registerperiode, anders word hy/sy afwesig gemerk. Ons kan nie weer aan die getalle wat reeds deurgestuur is
na die Departement verander nie. Die skool is ook verplig om gereelde laatkommers aan te meld waarop die
Departement met u in aanraking sal kom. Indien u probleme met hierdie reёling het, moet u direk met die
Departement skakel. Ons is ‘n staatskool en moet dus binne die riglyne van die Departement optree. Leerders
wat laat kom moet deur ouers/voogde vergesel word en by die kantoor ingeteken word. Die leerder sal dan ‘n
briefie ontvang om aan die betrokke personeellid te toon. Indien u kind vir geldige redes laat kom, bv
dokterafsprake, moet u steeds u kind na die kantoor vergesel en inteken saam met die rede. Ook in die geval sal
die situasie gemonitor word deur die Departement. Ouers kan nie die skool telefonies van afwesighede in kennis
stel nie. Registerpersoneel moet skriftelik in kennis gestel word.
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1.
‘n Trotse Leipie kom nie laat by die skool aan nie.
2.
Binne die skoolgronde word nie met ‘n fiets/skaatsplank gery nie.
3.
Fietsryers klim voor die hek af en stoot hul fietse na die fietsloods.
4.
By ons skool is bakleiery (stamp, skop, slaan, stoeiery) taboe.
5.
Op die stoepe en in die gange mag ons nie hardloop, bondel of groepies
maak, balle bons, fietsry of skree nie.
6.
Geen leerder mag in ‘n klaslokaal of saal, sonder ‘n onderwyser wees nie
– behalwe met die uitdruklike toestemming van die klasonderwyser.
7.
Klasse moet netjies en skoon gehou word en daar mag nie op banke, mure of deure gekrap of geskryf
word nie.
8.
Wanneer ons in klasverband stap, hetsy van of na die saal, klaskamer,
Mediasentrum of elders heen, moet dit in netjiese geordende rye wees.
9.
Wanneer ons aantree, staan die leier voor en die hulpleier agter. Hulle
help met die goeie orde van die klas.
10.
Indien ‘n klas die lokaal verlaat, is daar drie bevele en handelinge:
(i) Pak weg
(ii) Staan
(iii) Stap
11.
Die afgebakende speelterrein is ons ontspanning – en kuierplek – nie
die stoep, kleedkamers of vierkant nie!
12.
Gooi alle papiere, skille en blikke in die vullisblikke.
13.
Daar mag nie in blombeddings geloop word nie.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Elke leerder moet meehelp om die kleedkamers netjies en sindelik te hou. Geen kos word in
kleedkamers toegelaat nie. Moenie toiletpapier en water mors nie. Rapporteer probleme aan leiers
en personeel aan diens. Draai krane behoorlik toe.
Die eet van kougom, skiet met rekkies, blaaspypies en speel met skerp en gevaarlike voorwerpe is
verbode. Geen “BB-guns” nie.
Wees ‘n goeie beelddraer van jou skool. Daarom moet jy met trots die
regte skooldrag dra en word jou hare volgens voorskrif gedra.
Vuil taal, lelike praatjies en skinderstories verklap ‘n mens se binneste.
Ons werk dit teë.
Geen skaatsplanke of rolskaatse word op die skoolterrein toegelaat nie.
Geen kind mag sonder die hoof se toestemming die skoolterrein gedurende skoolure verlaat nie.
Stokkiesdraai is ‘n uiterse ernstige oortreding en verskonings vir
afwesighede moet skriftelik of telefonies deur ouers gereël word.
Van alle leerders word verwag om orals en altyd ‘n trotse beeld van die skool na buite te dra. Gedrag
en optrede moet dus altyd onberispelik wees. Leerders wat skoolbyeenkomste of skoolfunksies as
ondersteuners bywoon, moet te alle tye in volle skooldrag geklee wees.
Hardwerkendheid en netheid is deugde wat altyd nagestreef moet word. Wie dit beoefen, is getrou
aan sy/haar plig en roeping.
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