
(i) Dralery of speel op die stoepe, trappe en in die toilette is verbode.

(ii) Rommelstrooi in lokale, op die skoolterrein en die gebied aangrensend aan die 
skoolterrein is verbode en boetes kan opgelê word. Rommel en papiere moet in 
die afvalhouers en snippermandjies, wat voorsien word, gegooi word.

(iii) Moedswillige beskadiging, vandalisme of verwaarlosing van die skool- en/of 
privaat eiendom van ander, hetsy deur skryf op of enige ander fisiese aksie, is ten 
strengste verbode en vir die oortreder se rekening.

(iv) Enige poging tot/aksie om te verneuk in klaswerk, huiswerk, formele of informele 
toetse of interne- of eksterne eksamens, is verbode. Die kopiëring van ŉ ander 
leerder se boek/werk is ook verbode.

(v) Onwettige, ontwrigtende, ongemanierde en beledigende gedrag soos omskryf as 
oortredings in hierdie paragraaf en paragraaf F van die Gedragskode asook in die 
landswette (soos bv. diefstal, saakbeskadiging, aanranding, ens.) word nie geduld 
nie.

(vi) Die tydige inhandiging van opdragte is die verantwoordelikheid van elke leerder.

(vii) Elke leerder sal die geloof, kultuur, waardigheid en regte van die ander leerders 
respekteer sowel as hul reg op privaatheid en vertroulikheid.

(viii) Vernederende, diskriminerende en rassistiese taal en opmerkings word verbied.

(ix) Enige aksie wat ŉ ander leerder se kultuur, geloof of ras verkleineer of verneder, 
is verbode.

(x) Alle leerders het die volste reg tot onderwys sonder inmenging, intimidasie of 
fisiese mishandeling. Elke leerder sal die reg tot onderrig, veiligheid en eiendom 
van ander respekteer. Om te baklei en/of om te dreig, is verbode aksies.

(xi) Leerders sal daardie leerders aangestel in gesagsposisies sodanig respekteer. 
Enige leerder in ŉ gesagsposisie sal hom so gedra soos wat die gesagsposisie 
vereis van iemand in die betrokke posisie. Leierskapsposisies mag nie misbruik 
word nie.

(xii) Die besit, kopiëring, lees en/of verspreiding van aanstootlike en walgende 
materiaal is verbode. Dit sluit in pornografiese materiaal en enige materiaal wat nie 
die waardigheid van ŉ ander leerders se ras, kultuur, geslag, etiese waardes of 
geloofsoortuigings respekteer nie.

(xiii) Leerders moet wegbly van verbode terreine soos aangedui. Dit sluit in:
1. Aangeduide areas;
2. Die afdakke en parkeerarea vir personeel se motors;
3. Fiets- en motorfietsloodse, tensy op pad na of vanaf eie voertuig;
4. Dienskwartiere van die personeel;
5. Koshuis;
6. Elektriese skakelborde, brandslange en brandblussers.

(xiv) Alle klaskamers en lokale sonder die toesig van ŉ onderwyser.

(xv) Leerders mag nie gedurende pouse met enige persone op of langs die terrein 
kommunikeer wat nie aan die skool verbonde is nie.

(xvi) Geen groepvorming word in toilette toegelaat nie.

(xvii) Seuns en dogters mag met mekaar kommunikeer, maar hul optrede moet 
deurgaans van so ŉ aard wees dat hulle nie ŉ verleentheid skep vir ander nie. 
Geen gevryery of fisieke kontak van 'n romantiese aard word toegelaat nie.

(xviii) Daar mag geen gevaarlike speletjies op die terrein gespeel word nie. Leerders mag
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nie voorwerpe na mekaar gooi nie. 

(xix) Klappers, ploftoestelle en luidrugtige geskree is ten strengste verbode.

(xx) Skaatsplanke is te alle tye verbode.

(xxi) Niemand mag naby/by die snoepie/pawiljoen wees indien die snoepie nie oop is
nie.

(f) Reëls betreffende openbare plekke/skoolterrein

Die skool is 'n plek van veiligheid waar alle wette van toepassing op Publieke Areas,
geld.

(i) Geen gevaarlike wapens of voorwerpe soos omskryf in die Skolewet 84 van 1996
asook soos omskryf in die "Handbook of the Centre for Education Law and
Education Policy" – CELP, mag op die skoolterrein gebring, gebruik, of
saamgeneem word na skoolbyeenkomste, toere en/of op uitstappies nie.

1. Voorwerpe in hierdie “CELP Handbook” omskryf, soos messe, dolke en spiese
ontwerp as wapens of enige ander gevaarlike wapen, sal onmiddellik
gekonfiskeer word.

2. Gevaarlike wapens sal ook insluit pyl en boog, kruisboog, blaaspype en enige
vuurwapen waarvan die missiele aangedryf word deur hetsy, lug, gas, ŉ
rekmeganisme of buskruit.

3. Ander voorwerpe wat nie as wapens bekend staan nie, maar as wapens
gebruik kan word, sluit in skêre, krieket- of sagtebal kolwe, skroewe-draaiers en
klippe.

4. Indien hierdie voorwerpe misbruik word of deur leerders as wapens gebruik
word, kan dit ook gekonfiskeer word tensy enige van die bogenoemde deur die
Skoolhoof gemagtig word vir opvoedkundige doeleindes.

5. Vir die doel van hierdie Gedragskode, sal enige voorwerp deur die Skoolhoof
geag ŉ gevaarlike wapen te wees, as sodanig beskou word.

(ii) Die besit en/of gebruik van sigarette, elektriese sigarette, pyptabak en “Hubbly”-
pype en ander tipes van rookgoed is verbode op die skoolterrein of enige plek
waar die leerders as ŉ georganiseerde skoolgroep bymekaar kom. Hierdie reël sal
ook geld vir enige tyd of plek waar die amptelike skool- of sportdrag gedra word.

(iii) Die gebruik van alkohol op die skoolterrein of tydens enige skoolfunksie of
uitstappie, soos bo beskryf, is verbode. Hierdie reël geld ook vir enige tyd of plek
waar die amptelike skool- of sportdrag gedra word.

(iv) Enige leerder onder die invloed van alkohol mag nie op die skoolterrein wees nie.

(v) Die besit, gebruik en handeldryf in verdowingsmiddels is verbode.

(g) Vervoer

Leerders wat hulle motorfietse, motors en ander voertuie op die skoolterrein wil bestuur
en parkeer, moet wettige bestuurslisensies voorlê alvorens hulle ŉ parkeerskyfie teen ’n
koste van R50,00 sal ontvang. Geen voertuig mag sonder die nodige lisensie op die
skoolterrein bestuur word nie.

(i) Alle leerders parkeer hul voertuie (gemotoriseerd of met pedale) op die skoolterrein
op die aangeduide plekke en op eie risiko.

(ii) By die bestuur van ŉ voertuig moet die uiterste sorg aan die dag gelê word en
roekelose of nalatige bestuur stel die bestuurder bloot aan die terugtrek van
toestemming om ŉ voertuig op die skoolterrein te bestuur.

(iii) Die gedragskode van die skool bly van toepassing wanneer leerders gebruik maak
van publieke vervoer na en van die skool, asook tydens sportbyeenkomste en
ander uitstappies.

(iv) Leerders mag nie duimgooi terwyl hulle in skool- of sportdrag is nie.

(v) Leerders word nie toegelaat by hul motors/-fietse tydens skoolure nie.

(vi) Leerders moet toestemming verkry om die terrein gedurende skoolure te verlaat.



(h) Verrykingsprogramme

Betrokkenheid by die skool se verrykingsprogramme vorm ŉ waardevolle en integrale
deel van die holistiese opvoedingsprogram van elke leerder. Van elke leerder word dit
dus verwag om elke kwartaal aan ten minste een sport/kultuur of ander aktiwiteit deel te
neem.

(i) Van 'n leerder word verwag om deurgaans die korrekte etiket, wat die aktiwiteit
kenmerk, te handhaaf. Hiermee word bedoel dat nie net die spelreëls van die
aktiwiteit gerespekteer sal word nie, maar dat betaamlike gedrag en optredes op of
van die sportveld of selfs daar langsaan en ook selfs net as toeskouer, gehandhaaf
sal word. Betaamlike gedrag moet gekenmerk word deur hoflikheid en respek vir
alle deelnemers se bydrae. (Harde of luidkeelse misnoeë oor ŉ skeidsregter se
beslissing op of langs die speelveld, tartende optrede tydens doelgooie of
doelskoppe, of praat tydens die afslaan van ŉ tennisspeler, kan as voorbeelde van
afkeurenswaardige gedrag genoem word.)

(ii) Indien 'n leerder hom bereid verklaar het en deelneem aan ŉ betrokke aktiwiteit,
moet hy die reëls daarvan en die verpligtinge daaraan verbonde nougeset nakom.

(iii) Betrokkenheid by ŉ spesifieke aktiwiteit plaas die leerder onder verpligting vir die
duur van die volle seisoen.

(iv) Die getroue bywoning van oefeninge en wedstryde is verpligtend.

(v) Vroegtydige en aanvaarbare verskonings sal aanvaar word. Summiere wegbly van
oefeninge en wedstryde is onaanvaarbaar.

(vi) Die dra van voorgeskrewe oefen- en wedstryddrag is verpligtend.

(vii) Leerders reis na wegbyeenkomste in volle skooldrag/skoolsweetpak, tensy anders
gereël deur die skool.

(viii) Tydens tuisbyeenkomste mag slegs die skoolsweetpak na die wedstryd gedra
word, of volledige skooldrag.

(ix) Alle leerdertoeskouers woon tuis- en wegbyeenkomste in volle skooldrag by.

(x) Goeie sportmanskap moet op die veld, langs die veld en op die pawiljoen
gehandhaaf word. Luidrugtige gedrag is onaanvaarbaar.

(xi) Beslissings van die skeidsregter moet ten alle tye aanvaar word. Die skree van
snedige opmerkings en die gebruik van vloek of skeltaal is verbode.

(xii) Goeie sportmanskap getuig van goeie afrigting, toegewyde deelname en
gesofistikeerde menswees. Dit moet ŉ kenmerk wees van elke leerder van die
skool.

(i) Verdraagsaamheid teenoor ander Geloofs- en Kulturele groepe

Aangesien die skool  leerders se diversiteit respekteer en waarde heg aan elkeen se
waardigheid, gelykheid en vryheid, kan leerders op die voorgeskrewe wyse (soos later
omskryf) aansoek doen om vrystelling of aanpassing  van sekere reëls.

Geloofsgebruike, optredes of verpligtinge wat verband hou met die kernwaardes,
oortuigings of menings van ŉ erkende geloof en wat in konflik is met enige reël omskryf
in hierdie gedragskode, sal geakkommodeer word deur die Beheerliggaam van hierdie
skool, onder die volgende voorwaardes:

(i) Die leerder, ondersteun deur sy ouer, moet aansoek doen vir ŉ afwyking van die
standaard skoolreël, indien sodanige skoolreël in konflik is met, of die geloofsregte
van die leerder skend.

(ii) Die aansoek moet skriftelik ingedien word en duidelik aandui watter spesifieke reël
die geloofsregte van die leerder skend, soos omskryf in die Konstitusie van die
Republiek van Suid-Afrika.

(iii) Die aansoek moet 'n redelike interpretasie van die skoolreël insluit wat volgens die
leerder inbreuk maak op sy geloofsoortuiging. ŉ Aanbeveling aan die
Beheerliggaam van hoe sodanige geloofsoortuiging geakkommodeer kan word
binne die geskrewe skoolreël, moet die aansoek vergesel.



(iv) Bewys van lidmaatskap van die betrokke geloof met die spesifieke praktyke, reëls
en verpligtinge wat in konflik is met die skool se gedragskode, moet uitgestip word.

(v) Hierdie geloofsake of praktyk moet binne die wet wees.

(vi) Die Beheerliggaam moet die aansoek oorweeg en indien hulle bevind dat die
aansoek in terme van Konstitusionele beginsels geregverdig is, sal die versoek
skriftelik toegestaan word.

(vii) Indien die Beheerliggaam sodanige afwykings van die standaard skoolreël
toestaan, moet dit gebaseer wees op die kerngeloofsoortuigings inherent aan die
spesifieke geloof en die leerder moet verplig wees om hom te onderwerp aan die
oortuigings.

(viii) Die afwyking moet die omvang van die uitsluiting van die normale skoolreël
duidelik omskryf en dit duidelik stel wat toegelaat sal word.

(ix) Enige versoek om afwyking van die gedragskode gebaseer op kulturele regte moet
skriftelik gedoen word en gerig word aan die Voorsitter van die Beheerliggaam.

(j) Willekeurige deursoek en beslaglegging asook toets vir verdowingsmiddels,
dwelms en alkohol

(i) Artikel 8A van die Suid-Afrikaanse Skolewet nommer 84 van 1996 magtig die skool
om op die wyse soos deur die Wet voorgeskryf, leerders of ŉ groep leerders of die
eiendom van die betrokke leerder te deursoek vir enige verdowingsmiddels,
dwelms, alkohol en/of gevaarlike wapens (sien punt (iv) hierna volgend).

(ii) Bogenoemde deursoeking en beslaglegging mag slegs geskied indien 'n
regverdige en redelike vermoede bestaan dat:

1. Gevaarlike wapens en/of verbode verdowingsmiddels op die skoolterrein gevind
mag word;

2. Dat een of meer leerders op die skoolperseel of tydens ŉ skoolbyeenkoms in
besit van gevaarlike wapens en/of verbode verdowingsmiddels en/of
dwelms/alkohol is.

(iii) Die deursoeking of soektog soos hierbo genoem, mag slegs in die volgende
omstandighede plaasvind en indien al die relevante faktore in ag geneem word wat
insluit:

1. Die beste belang van die leerder ter sake en enige ander leerder by die skool;

2. Die veiligheid van die leerders ter sake en enige ander leerders by die skool;

3. Redelike bewys van die onwettige aktiwiteite;

4. Bewyse ontvang.

Die soektog en/of deursoeking moet altyd op 'n redelike wyse en proporsioneel tot 
die onwettige aktiwiteit deur die Skoolhoof of sy gedelegeerde geskied. 

(iv) Die deursoeking van leerders ter sake, asook die beslaglegging van gevaarlike
wapens en verbode verdowingsmiddels en dwelms, sal geskied soos voorgeskryf
in Artikel 8A van die Suid-Afrikaanse Skolewet nommer 84 van 1996 en meer
spesifiek die volgens subartikel (4) (5) (6) en (7).

(v) Die Skoolhoof of sy gedelegeerde mag willekeurige urinetoetse en/of enige ander
nie–invallende toetse op ŉ groep leerlinge magtig waar op grond van redelike en
regverdige gronde vermoed word dat die betrokke leerder verbode
verdowingsmiddels en/of dwelms gebruik. Die Skoolhoof of sy gedelegeerde sal
eers die faktore soos in sub-artikel 3 hierbo genoem, in oorweging neem alvorens
die toetse gemagtig word.

(vi) Die prosedure ten aansien van urinetoetse en/of enige ander nie-invallende toetse
word gereël deur sub-artikel (9), (10) en (11)

(vii) 'n Leerder is onderhewig aan die skool se dissiplinêre prosedure indien:

1. 'n Gevaarlike wapen of verbode verdowingsmiddel en/of dwelms/alkohol in die
leerder se besit gevind is;



2. Die leerder se urine- of bloedmonster of enige ander monster positief getoets
het vir ŉ verbode verdowingsmiddel en/of dwelms.

(k) Toestemming om terrein te verlaat

(i) Slegs die Graadvoog mag toestemming verleen indien die saak dit regverdig.
Leerders wat die skool wil verlaat, dien voor die aanvang van die skooldag, ŉ brief
van hul ouers/voogde by die Graadvoog in. Wanneer die tyd aanbreek waarop die
leerder die terrein wil verlaat, toon hy die toestemming aan die Dissiplinêre Hoof.

(ii) Indien 'n leerder by die skool ongesteld raak, sal hy slegs na oorlegpleging met die
Graadvoog en sy ouers/voogde toegelaat word om die skoolterrein te verlaat.
Geen leerder mag self sy of haar ouers in dié verband vanaf die muntbus of ŉ
selfoon skakel nie.

(iii) Geen leerders sal toegelaat word om in 'n groep deur een ouer uitgeteken te word
nie. Toestemming moet vooraf skriftelik deur alle betrokke ouers gegee word.

(iv) Indien 'n ouer ŉ leerder skielik en onbepland by die skool moet afhaal, moet die
ouer die nodige vorm invul wat beskikbaar is by die Dissiplinêre Hoof. Geen
oproepe sal as toestemming aanvaar word nie.

(l) Opening en verdaging

(i) Aantrede in die vierkant geskied volgens registerklasse – Gr. 12 Wes na Gr. 8
Oos.

(ii) Tydens opening en afkondigings heers algehele stilte en orde in die klasse, saal en
die vierkant.

(iii) Verdaging geskied op bevel van die verantwoordelike persoon en dan volg die
leerders die aangewese roetes.

(iv) Geen tasse, skoolboeke of sportsakke word by die opening toegelaat nie.

(v) Vir saal op Maandae, en met skoolopening en –afsluiting, tree dogters aan die
noordekant en seuns aan die suidekant van die saal aan.

(vi) Net voor die afkondigings aan die einde van die skooldag, word geleentheid gegee
vir die toemaak van die klasventers en die skoonmaak van lokale. Finale
afkondigings en afsluiting met gebed volg waartydens die leerders stil sit.

(vii) Geen leerder verlaat die lokaal voor die lui van die klok nie.

(viii) Geen leerder mag deur die voorportaal die terrein verlaat nie.

(m) Klaswisseling

(i) Leerders kry hoogstens vier minute om tussen periodes van punt A na punt B te
beweeg. Leerders moet deurgaans flink en vinnig stap.

(ii) Leerders beweeg deurentyd links op alle loopvlakke.

(iii) Bly te alle tye van die gras af en uit blombeddings uit – maak gebruik van
sementpaadjies.

(iv) Leerders mag onder geen omstandighede tydens wisseling staan en gesels of
slenter nie.

(v) Leerders moet in rye voor die klas deur die onderwyser ontvang word en saam
instap.  Met verdaging moet leerders in rye langs banke staan, skoonmaak en
saam op die bevel van die onderwyser uitstap.

(n) Tasse

Die standaard skooltas (dra-tipe) of dié wat met bande oor die skouers hang en wat aan
die volgende vereistes voldoen, is toelaatbaar:

(i) Harde tussenskotte. Geen sakke word toegelaat nie.

(ii) Tasse moet in sodanige toestand wees dat die skrifte en handboeke binne-in
beskerm word.

(iii) Geen boodskappe, plakkers, advertensies of geskryf van watter aard ookal mag
binne of buite op die tas verskyn nie.



(iv) Tasse moet duidelik gemerk wees met slegs die leerder se naam daarop.

(v) Tasse wat nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie, sal gekonfiskeer word.

(vi) Die wegsteek van 'n ander leerder se tas word as 'n ernstige oortreding beskou.

(o) Handboeke en skrifte

(i) Handboeke wat deur die skool voorsien word:

1. Bly die skool se eiendom en moet te alle tye netjies versorg en met plastiek
oorgetrek word;

2. Handboeke word as 'n A- of B-boek gegradeer en moet in dieselfde toestand
ingehandig word;

3. Verlore en beskadigde handboeke word deur leerders vervang/betaal.

(ii) Leerders wat eie handboeke koop:

1. Word die geleentheid gebied om dit aan die einde van die jaar aan ander
leerders te verkoop;

2. Waar leerders gebruik maak van eBoeke (Tablet of skootrekenaar) is uitgawes
vir ouers se rekening en leerders verantwoordelik vir die bestuur daarvan.

(p) Klaskamer- en akademiese reëls

(i) Daar word van 'n Wilgie verwag om huiswerk en ander opdragte stiptelik en
noukeurig uit te voer. Huiswerk mag nie afgeskryf word nie. Die waarde van
huiswerk lê in die vaslegging van nuut verworwe kennis.

(ii) Handboeke en skrifte moet te alle tye volgens die leerder se rooster by die skool
wees.

(iii) Leerders moet betyds, voor die 2de klok lui, in klasse opdaag.

(iv) Die volgende optredes word nie tydens onderrig geduld nie:

1. Aanhoudende gepraat;

2. Rondloop in die klas sonder toestemming van die onderwyser;

3. Rondgooi van voorwerpe;

4. Eet, drink of mors;

5. Op banke skryf of met skerp voorwerpe krap nie;

6. Teistering van enige ander leerder of die onderwyser.

(v) Die volgende artikels is verbode:

1. Tippex;

2. Kougom;

3. Viltpenne.

(vi) Tydens periodes waar personeellede afwesig is, volg leerders die toesig-rooster.

(vii) Reëls vir eksamens en toetse:

1. Voorkoms en gedrag bly steeds volgens die skoolreëls;

2. Geen aantekeninge, ondeursigtige pennesakkies, sakrekenaarhouers, boeke,
notas of selfone mag in leerders se besit wees nie;

3. Leerders mag nie tydens die sessie na die toilet gaan nie;

4. Enige kommunikasie met ander leerders is verbode;

5. Almal bly sit tot aan die einde van die sessie;

6. As 'n eksamensessie misgeloop word, moet 'n mediese sertifikaat binne twee
dae ingehandig word. Indien dit nie gebeur nie, verbeur die leerder die
geleentheid om 'n punt te bekom;



7. Leerders moet hulle eie skryf- en ander benodigdhede saambring – niks mag
van ander leerders geleen word nie.

ii) Die Dissiplinêre Stelsel

(1) Inleiding

Volgens die aanhef van die Nasionale Onderwyswet 84 van 1996 moet die Onderwys-stelsel 
die behoeftes en belange van al die mense van Suid-Afrika dien en hulle regte beskerm. Die 

Beheerliggaam van Hoërskool Die Wilgers, het soos deur Afdeling 8 van die Suid-Afrikaanse 

Skolewet vereis word, ŉ gedragskode vir leerders daargestel. Die doel van die gedragskode 

is om ŉ doelgerigte, ordelike en gedissiplineerde omgewing te skep waarbinne daar 

effektiewe onderrig en leer kan plaasvind.

Die staat het die verpligting om onderwys beskikbaar en bereikbaar vir elke skoolpligtige 
leerder te maak. Hierdie onderneming moet gekomplementeer word deur die toewyding en 
aanvaarding van verantwoordelikheid daartoe, deur die vennote in die onderwys naamlik 
leerders, onderwysers en ouers.

Die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, Afdeling 8(1) bemagtig die Bestuursliggaam om 
dissipline in die skool te handhaaf. Volgens sub-klousule 5 van die laasgenoemde wet, moet 
leerders besef dat aksie geneem mag word indien hulle die Gedragskode sou oortree. 
Hiervolgens moet leerders ingelig word waarom hulle optrede as swak gedrag of ŉ oortreding 

bestempel word en waarom hulle gedissiplineer of gestraf word. Die straf moet die oortreding 

regverdig. Alle ingeskrewe leerders is onderworpe aan die dissipline van die skool (Gauteng 

Onderwyswet 6 van 1995, Hoofstuk 2, par 2).

(2) Dissipline

Ongeag die dissiplinêre kode, behou die onderwysers in hulle professionele hoedanigheid 
die reg om teen onaanvaarbare gedrag op te tree na goeddunke.

(a) Wat is dissipline?

Die woord "dissipline" en "dissipel" is afgelei van die Latynse woord "discere" wat "om te 

leer" beteken.  Dissipline beteken dus eintlik om te leer, op te lei, of om af te rig. Om te 

dissiplineer beteken om op te voed. Dit word deur die volwassene op die jongeling gerig 

om aanvaarbare gedrag aan te moedig en verkeerde gedrag positief te verander. Dit is 

dus ŉ begeleiding op die pad van volwassenheid. Straf is ŉ aspek van dissipline. Hierdie 

stelsel word, met insette deur die skool en gemeenskap, geïmplementeer. Ter wille van 

die kind moet daar dus ŉ ordelike skoolomgewing geskep word waar leer en onderrig 

effektief kan plaasvind.

(b) Gedragskode vir leerders

Die skolewet skryf voor dat die Beheerliggaam - in samewerking met die ouers, 
onderwysers en leerders - ŉ gedragskode vir leerders moet bepaal. Die gedragskode 
moet binne die wet val. Die wet skryf voor dat ŉ leerder die aanvaarde gedragskode moet 

nakom.

(c) Individuele regte en verantwoordelikhede

Die onderwyswet stipuleer die volgende:

(i) Die leerder

Elke leerder het die reg op onderwys tot en met graad 9 en/of 15 jaar.  Binne die 
grondwet van die RSA het elke landsburger die reg tot vryheid van spraak en 
uitdrukking.  Leerders het die reg op privaatbesit van eiendom, behalwe as die 
personeel vermoed dat ŉ leerder in besit is van ŉ voorwerp of materiaal wat op die 
skoolterrein verbode is.

(ii) Die opvoeder

Vanweë 'n opvoeder se posisie is dit sy/haar reg om te alle tye met respek 
behandel te word. Dit is elke opvoeder se reg om in ŉ gedissiplineerde omgewing te 

onderrig. Leerders mag nie inbreuk maak op opvoeders se onderrigtyd nie. 
Opvoeders het die reg om leerders wat nie volgens die skoolreëls optree nie, aan te 

spreek. Opvoeders het die reg op privaatbesit van eiendom. Geen ouer/voog of



leerder het die reg om inbreuk op die professionele terrein van die opvoeder te 
maak nie. Die onderwyser het die reg op vryheid van spraak en uitdrukking. 

(iii) Die ouer/voog en opvoeder

Dit is primêr die verantwoordelikheid van ouers/voogde en sekondêr die
verantwoordelikheid van opvoeders om te verseker dat die skoolreëls en die
gevolge van oortredings ten volle deur die leerders verstaan word.

(d) Algemeen

(i) Dissipline moet in die skool en klaskamer gehandhaaf word om te verseker dat
onderrig sonder ontwrigtende gedrag of aksies plaasvind. Die doel daarvan is om
leerders tot die verwerwing van selfdissipline te begelei.

(ii) Die dissiplinêre proses moet regverdig, billik, onpartydig, onbevooroordeeld,
korrektief, konsekwent en opvoedend wees en ook vlug afgehandel word.

(iii) Indien moontlik moet die ouer of voog ingelig en betrek word by die korrektiewe
aksies wat geloods word. Leerders moet egter beskerm word teen moontlike
mishandeling deur ouers of ander leerders.

(iv) Onderwysers moet redelike pogings of aksies aanwend om die oortreder te beskerm
teen aksies om homself, ander leerders of onderwysers skade aan te doen of hulle
regte te misken.

(v) Die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 bemagtig skoolowerhede (onderwysers) om
leerders te dissiplineer, maar dit is teen die wet om dissiplinering aan ander leerders
te delegeer.

(vi) Elke onderwyser is ten alle tye verantwoordelik vir die handhawing van dissipline by
die skool, asook tydens skoolverwante aangeleenthede.

(vii) Volgens algemeen aanvaarde Onderwysstandaarde, en uit die aard van hul
beroepsverpligting, het onderwysers die verantwoordelikheid om leerders tereg te
wys as hulle oortree.

(viii) Ernstige oortredings moet onder die aandag van die Skoolhoof gebring word.

(ix) Enige korrektiewe aksie/straf moet eweredig wees aan die aard van die oortreding.

(x) Korrektiewe aksies/straf kan swaarder word met herhaling van dieselfde
oortreding.

(xi) Indien 'n leerder nie kan aanpas binne die skoolsisteem nie en gereeld die
gedragskode oortree of ander mense se regte aantas, moet daar dissiplinêr
teenoor die leerder opgetree word, soos bepaal deur die strafproses in terme van
die hoeveelheid debietpunte wat die leerder bekom het.  Indien meriete daarvoor
bestaan moet daar deur die skool se professionele hulpdienste en in samewerking
met die ouers, hulp verleen word.

(3) Straf

Straf is 'n korrektiewe aksie wat geneem word of ŉ boete wat opgelê word aan die oortreder,
wat die gevolge van sy oortreding moet dra ten einde die voortbestaan van ŉ ordelike
skoolgemeenskap te verseker

Lyfstraf in alle vorms is ontoelaatbaar en die persoon wat dit uitvoer is met die wet
vervolgbaar.

Onderwysers moet self kleiner dissiplinêre probleme hanteer wat nie ernstig genoeg is om
na die Dissiplinêre Hoof te verwys nie.

'n Personeellid wat op die Beheerliggaam dien, kan in die geval waar dispute ontstaan
tussen ŉ onderwyser en leerder, optree as ŉ onpartydige proseskonsultant.  In geval waar
leerders in bendebedrywighede betrokke is, moet die Dissiplinêre Hoof nie betrokke raak
nie. Die Beheerliggaam moet onderhandelings reël. Hoërskool Die Wilgers beskik oor ŉ
strafstelsel waarvolgens rekordering van oortredings op rekenaar bygehou word en
debietpunte aan leerders toegeken word.



(4) Die Strafstelsel

(a) Prosedure

(i) 'n Lys van moontlike oortredings wat begaan kan word, is standaard opgeneem op
die rekenaarprogram, “SMART”, wat deur die skool gebruik word. Slegs
oortredings wat alfa-numeries gelys is mag aangeteken word.

(ii) Die puntetotaal waarmee ŉ leerder gedebiteer word, word ook aangedui by elke
individuele oortreding ten einde ŉ vasgestelde maatstaf vir alle onderwysers daar
te stel.

(iii) Onderwysers dui op hierdie program, benewens die aantal debietpunte, die
volgende aan:

1. Aard van die oortreding;

2. Naam van die onderwyser wat die oortreding hanteer;

3. Notas oor die spesifieke oortreding;

4. Aksie wat geneem is.

Die datum van hierdie rekenaaraantekening word outomaties deur die 
rekenaarprogram voorsien. 

(iv) Dit dien daarop gelet te word dat alle oortredings waarop die onderwyser aksie
neem, gerekordeer moet word, ook daardie wat in die klaskamersituasie plaasvind
en nie noodwendig op rekenaar onder gedrag gerekordeer word nie. Die rede vir
volledige rekordering van oortredings van ŉ leerder is om ŉ volledige
gedragsrekord by te hou vir moontlike latere verwysing. Dit word verkies dat
vakonderwysers self verantwoordelikheid sal neem om strafprosesse vir
akademiese oortredings in sy/haar klas in plek te kry. Herhalende akademiese
oortredings in ŉ klas soos huiswerkversuim, swak punte  of klasontwrigting moet
direk deur die klasonderwyser met die ouer opgeneem word.

Sulke telefoniese oproepe of gesprekke moet onder “notas” op die SMART
program gerekordeer word.  Indien die ouerkontak geen vrugte afwerp nie, moet
die Departementshoof dit opneem met die ouer of indien nodig met die
Dissiplinêre Hoof wat die saak verder sal voer.

(v) Dit is die taak van die graadvoog om gereeld hierdie strafpunttotale van die
leerders in sy groep na te gaan. Sodra ŉ leerder die groottotaal van 20 punte
oorskry, word hy deur die graadvoog ingeroep. Die oortredings wat gelei het tot die
bereiking van die groottotaal word met hom/haar gekontroleer, daarna word
detensie (vir akademiese en/of klasoortredings)/gemeenskapsdiens (vir voorkoms- 
en gedragsoortredings) opgelê. Detensie, wat gemeenskapsdiens mag insluit,
word weekliks deur die graadvoog en toegewysde Departements-hoof gemonitor.

(vi) Nadat gemeenskapsdiens/detensie na bevrediging van die graadvoog voltooi is,
moet hy/sy die nodige kredietpunte rekordeer om aan te toon dat
gemeenskapsdiens of detensie voltooi is.

(vii) Geen strafpunte word ooit van ŉ leerder se rekord verwyder nie, sodat ŉ volledige
historisiteit van die leerder op rekord gehou kan word. Indien verkeerde inligting
gerekordeer is, moet dit met inskrywings reg gestel word. Op die SMART-stelsel
word elke akademiese jaar egter afsonderlik gerekordeer.

(viii) Die ouer moet voor detensieoplegging ingelig word oor die puntetotaal wat bereik
is en die gepaardgaande detensie/gemeenskapsdiens  wat opgelê word. (Niks
verhoed egter ŉ onderwyser om na elke oortreding van ŉ leerder die ouer in te lig
nie). Kennis van die geskeduleerde detensie moet ten minste vier dae vooraf aan
die ouer gegee word.

(ix) By die bereiking van:100 punte binne dieselfde akademiese jaar, moet die ouer
telefonies/per sms deur die Graadvoog ingelig word oor die aard van die
oortredings en daar moet veral gelet word op herhalings wat voorkom.150 punte
word daar ‘n onderhoud gevoer met die leerder deur die Graadvoog en die
Dissiplinêre Hoof.



200 punte word daar 'n onderhoud met die ouer/voog en leerder deur die 
Graadvoog, Dissiplinêre Hoof, Adjunk Hoof en/of Hoof. 

Meer as 250 punte word 'n dissiplinêere verhoor gehou. 

(x) 'n Oortreder mag slegs een keer uitstel vra vir die detensie en die graadvoog sal
die meriete van die versoek bepaal. Indien ŉ leerder sonder verskoning wegbly van
detensie sal hy/sy nie toegelaat word om aan te gaan met die akademiese
program alvorens sy ouer/voog die skool besoek het en onderneem om toe te sien
dat die leerder die strafprosedure van die skool stiptelik nakom nie. Die
Departementshoof sal verantwoordelik wees vir hierdie gesprek met die ouer/voog.

(xi) Op elke kwartaallikse akademiese vorderingsverslag van ŉ leerder word die
groottotaal van strafpunte ook vir die ouer of voog aangedui.

(xii) Ernstige oortredings moet onmiddellik aan die Dissiplinêre Hoof voorgelê word vir
sy aandag en optrede.

(xiii) Die aard van die detensie/gemeenskapsdiens:

1. Detensie word deur die Dissiplinêre Hoof, met kennisname deur die graadvoog
en voog, georganiseer.

2. Detensie/gemeenskapsdiens vind plaas slegs op Vrydae tussen 14:00 en
15:00.

3. Detensie per leerder kan  verskuif na Woensdae indien dit bots met ŉ
georganiseerde sportdag. Slegs die Dissiplinêre Hoof mag dit doen.

4. Geen toesighoudende onderwyser mag ŉ leerder voor die bestemde tyd laat
verdaag nie.

5. Toesig tydens detensie word volgens ŉ rooster gereël deur  die Dissiplinêre
Hoof.

6. Die graadvoog en Departemenshoof is daarvoor verantwoordelik om die aard en
standaard van die toesig te moniteer.

7. 'n Teenwoordigheidsregister moet deur die toesighouer met die aanvang van
die sessie geneem word. Elke leerder moet teken as bewys van teenwoordig-
heid.

8. Tydens die detensie moet alle leerders hulself gedra.

9. Absolute stilte moet tydens die hele sessie gehandhaaf word.

a. Gemeenskapsdiens mag insluit

i. klasse vee;

ii. banke skuur;

iii. vensters was;

iv. tuinwerk, ens. doen.

10. Voor die einde van die kwartaal moet die graadvoogde hulself daarvan vergewis
dat al die detensie/gemeenskapsdienspunte van elke leerder afgewerk is.

11. Voordat die eksamen begin of die kwartaal eindig indien nie eksamen geskryf
word nie,:

a. moet debietpunte ten volle afgewerk wees; en

b. indien punte uitstaande is, verbeur senior leerders tuisstudie voordeel en
junior leerders moet reëlings tref vir afwerksessies voor skool-sluiting.

(5) Kategorie van oortredings

Sommige oortredings is minder ernstig as ander en die toepaslike dissiplinêre optrede sal
ook verskil van geval tot geval.  Om die onderskeid makliker te maak en aan te sluit by die
onderwyswet, word oortredings hier in die volgende kategorieë geplaas (van minder ernstig
tot meer ernstig).



(a) Kategorie 1-oortredings

mag lei tot detensie

(b) Kategorie 2-oortredings

lei tot gemeenskapsdiens en mag ook ŉ dissiplinêre verhoor tot gevolg hê.  Dit kan ook
na die SAPS verwys word. Te alle tye sal die oortreding van ŉ landswet, terwyl ŉ leerder
in skooldrag van Hoërskool Die Wilgers geklee is of aan ŉ skoolverwante aktiwiteit
deelneem, ook beskou word as ŉ ernstige oortreding van die skoolreëls en as sodanig
benader word.

4) Kategorie 1
a) HARE: seuns en dogters: alle

oortredings van haarreëls.
b) VOORKOMS: seuns en dogters: alle

oortredings m.b.t. skooldrag, sportdrag
en ander voorkomsreëls,

c) ALGEMENE REËLS:
i) Handboek/skrif/huiswerk nie by die

skool nie.
ii) Huiswerk onvolledig of glad nie

gedoen nie.
iii) Laat vir skool.
iv) Oortreding van klasbeleid:

(i) Laat vir klas.
(ii) Aanmekaar gepratery.
(iii) Staan op/loop in klas, sonder

toestemming.
(iv) Gooi goed in die klas rond.

d) Handig nie afwesigheidsbrief in nie.
e) Loop deur blombeddings.
f) Ontwrig ander klasse tydens

wisseling/periodes.
g) Tree ontwrigtend op tydens saal,

vierkant-opening of kom laat by die
opening.

h) Skooltas op verkeerde plek.
i) Steek ŉ medeleerder se tas weg.
j) Laat medeleerder toe om huiswerk af te

skryf.
k) Hande in die sakke.
l) Tree arrogant/sonder respek op teenoor

opvoeder/volwassene.
m) Verontagsaam ŉ direkte versoek/opdrag

van ŉ opvoeder.
n) Ontduik ŉ periode (een detensie

p/periode).
o) Vloek/krutaal.
p) Onaanvaarbare gedrag in die openbaar

in skooldrag.
q) Bakleiery.
r) In teenwoordigheid van roker(s) op die

skoolterrein of in skooldrag.
s) Sportspanne in die steek laat.
t) Verbode terrein.
u) Eet of mors in die klas.
v) Verlaat die klas of terrein sonder

toestemming.
w) Gebruik van selfone tydens klastyd.
x) Afskryf van huiswerk.
y) Onverantwoordelike bestuur van voertuig

of motorfiets op terrein en/of

4) Kategorie 2
a) Herhaalde skuldigbevinding (3x) aan

“Kategorie 1 oortredings.”
b) Ernstige bedreiging, ontwrigting of frustrering

van onderrig en leer in klaskamers.
c) Betrokke by ŉ sameswering om die ordelike

verloop van die skool te ontwrig.
d) Aftakeling van die waardigheid van enige

ander leerder of persoon.
e) Verspreiding of in besit wees van enige toets

of eksamenmateriaal wat persone in staat
stel om ŉ onregverdige voordeel in ŉ toets of
eksamen te behaal.

f) Oneerlikheid tydens ŉ toets of eksamen of
enige ander assesseringsproses.

g) Betrokke in/ skuldig aan openbare
onsedelikheid.

h) In besit wees of verspreiding van
pornografiese materiaal.

i) Intimideer/dreig/baklei.
j) Onder die invloed wees of in die besit van

alkohol.
k) Die afskiet van klappers/vuurwerke.
l) Versuim om by straf- of skorsingsmaatreël as

korrektiewe stap te hou.
m) Vervalsing van enige skooldokument of

handtekening.
n) Omkoop of poging tot omkoop van ander

persone om toets- of eksamenvraestel te
verkry t.w.v. onregverdige voordeel.

o) Bedrog.
p) Diefstal en/of oneerlikheid.
q) In die besit wees van enige gevaarlike

wapens.
r) In die besit wees/gebruik van/handeldryf met

narkotiese of verbode middels.
s) Aanranding of dreig om ŉ ander persoon aan

te rand.
t) Om ŉ ander persoon as gyselaar aan te hou.
u) Kwaadwillige saakbeskadiging en/of

medepligtigheid.
v) Seksuele molestering en/of teistering en/of

betasting en/of ontbloting
w) Die beoefening en/of aanhang van

satanisme.
x) Skuldigbevinding van ŉ kriminele oortreding.
y) Rook/in besit van sigarette.



ongelisensieerde bestuur van voertuig 
en/of motorfiets op terrein. 

z) Tydens toesig buite die klas/op
verkeerde plek.

aa) Nie by opening/afsluiting nie. 
bb) In besit van klappers en/of vuurwerke 

en/of ploftoestelle. 
cc) Rommelstrooi.

Die ernstigheid of herhaling van drie 
Kategorie 1-oortredings sal bepaal of dit 
hanteer moet word as ŉ Kategorie 2- 
oortreding. 

(6) Debietpunte

Debietpunte word in verhouding tot die aard van die oortreding vir oortredings van die
gedragskode toegekom.

(7) Algemeen

(a) Indien nodig kan oortreders
(i) vir hulp na die personeel van die skool se Jeugleiding verwys word.

(ii) se ouers gekontak word en aksieplanne met hul samewerking geïmplementeer
word.

(iii) detensie/gemeenskapsdiens opgelê word.

(iv) se saak na die Beheerliggaam verwys word vir optrede.

(v) tydelik geskors word.

(vi) permanent geskors word.

(b) Strafpunte akkumuleer gedurende die loop van die jaar, waarna die jaar se punte op
rekord geplaas word en punte, in oorleg met Beheerliggaam, soos volg hanteer word:

(i) oorgedra word na volgende jaar omdat gewenste uitwerking nie bereik is nie;  en

(ii) as afgehandel beskou te word indien die oogmerk in bepaalde jaar bereik is.

(c) Indien leerders nie voor 'n eksamen/einde van kwartaal waarin nie eksamen geskryf
word nie, nie hul debietpunte afgewerk het nie, verbeur hulle die tuisstudie-geleentheid.
Tuisstudie is 'n voorreg en nie 'n reg nie.

(d) Indien 'n leerder debietpunte het, word hy/sy nie as 'n VLR-lid toegelaat nie.

(e) Punte wat gedurende die jaar akkumuleer, word vir ouers se insae op die rapport van
die leerder aangetoon of kan per afsonderlike verslag aan ouers deurgegee word.

(f) Hierdie strafstelsel word gesien as 'n positiewe, vormende element in die totale
skoolgemeenskap om die opvoeding van al ons leerders ten goede te dien.

In hoogs uitsonderlike gevalle kan Graadvoogde eenmaling uitstel vir detensie en/of 
gemeenskapsdiens gee, maar dan moet dit die volgende week uitgedien word.  Leerders 
wat hulle wangedra tydens detensie/gemeenskapsdiens of laat opdaag, se debietpunte word 
nie gekrediteer nie. Hulle moet die volgende week weer detensie of gemeenskaps-diens 
uitdien.  Indien die proses meer as twee maal herhaal word, sal ŉ dissiplinêre verhoor volg, 
aangesien die leerder die skool se dissiplinêre stelsel verontagsaam. 

(8) Uitsetting en skorsing

(a) Volgens die Gautengse Onderwyswet 6 van 1995 Hoofstuk 2 wat handel oor die
wangedrag van leerders by publieke skole, asook volgens Algemene Kennisgewing
2591 van 2001 in die verband, is daar bepaalde regsprosedures wat gevolg moet word
voor, tydens en na dissiplinêre verhore.

(i) Wangedrag word deur genoemde kennisgewing beskryf as:

1. Wangedrag gepleeg op die skoolterrein, tydens of na skoolure;



2. Wangedrag gepleeg tydens enige skoolaktiwiteit, ongeag of die oortreding
begaan is op die skoolterrein of daarbuite en gedurende of na skoolure.

3. Enige optrede gepleeg in skoolklere of in privaat klere, binne of buite die
skoolterrein wat:

a. neig om die skool oneer aan te doen of 'n slegte naam besorg.

b. met die behoorlike administrasie, beheer en gesag van die skool inmeng;

c. met die toestande wat nodig is vir enige skoolaktiwiteit inmeng;

d. onderworpe aan die reg tot redelike bymekaarkoms, demonstrasie of
staking iemand verhoed om sy reg, magte of pligte, as lid van die
skoolgemeenskap, uit te voer of weerwraak neem teen sodanige aksie;

e. deur die skool se gedragskode verbied word.

(ii) Ernstige wangedrag wat lei tot skorsing (Skedule 1-oortreding volgens Provinsiale
Onderwyswet 6 van 1995). 'n Leerder sal skuldig wees aan ernstige wangedrag
indien hy/sy moedswillig en sonder wettige verskoning:

1. Onderrig en leer in die klassituasie bedreig, ontwrig of die betrokkenes frustreer.

2. In 'n sameswering poog om deur gesamentlike aksie die behoorlike
funksionering van die skool te ontwrig.

3. Die waardigheid van enigiemand aantas of hom/haar verneder (sluit ook
rassistiese opmerkings in).

4. Toets- of eksamenmateriaal in sy besit het of versprei wat enige persoon ŉ
onredelike voordeel sal verleen in ŉ toets of eksamen.

5. Verneuk in 'n toets of eksamen of enige ander vorm van assessering soos in
taak- of assesseringsopdragte.

6. In enige aksie van publieke onsedelikheid betrokke is.

7. 'n Ander persoon seksueel molesteer.

8. Pornografiese materiaal in sy besit het of dit versprei.

9. In besit wees van alkohol of onder die invloed daarvan is.

(iii) Ernstige wangedrag wat mag lei tot uitsetting (Kategorie 2-oortreding.) ŉ Leerder is
skuldig aan ernstige wangedrag indien hy/sy:

1. Reeds twee keer vantevore skuldig bevind is aan dieselfde skedule 1-
oortreding.

2. Nie gehoor gee aan die straf van suspensie wat ingestel is as korrektiewe
maatreël vir ŉ skedule 1-oortreding nie.

3. Moedswillig en sonder wettige verskoning:

a. enige dokument of handtekening wat in die belang van die skool is, vervals;

b. in enige toets- of eksamenvraestel of –materiaal handel dryf;

c. enige persoon met betrekking tot ŉ toets of eksamen omkoop of probeer
omkoop ten einde sodoende ŉ onregverdige voordeel te verkry;

d. by bedrog betrokke raak;

e. diefstal pleeg, of andersins oneerlik optree tot die nadeel van ŉ ander
persoon;

f. enige onwettige of skadelike stof in sy/haar besit het, gebruik of daarmee
handel dryf;

g. 'n narkotiese of enige onwettige dwelmmiddel in sy/haar besit het of selfs
net op grond van sigbare bewyse in besit het, gebruik of verkwansel;

h. 'n gevaarlike wapen in sy/haar besit het;

i. 'n ander persoon aanrand of dreig om hom aan te rand;



j. enige persoon as gyselaar aanhou;

k. moord pleeg;

l. iemand verkrag of betrokke is in enige seksuele aktiwiteit wat met die wet
strafbaar is; en

m. eiendom kwaadwilllig beskadig.

(iv) Die inwerking stelling van dissiplinêre optrede wat mag lei tot uitsetting of skorsing:

1. Slegs die Skoolhoof/afgevaardigde van die Skoolhoof mag dissiplinêre aksie
teen 'n leerder instel na ernstige wangedrag;

2. Die Skoolhoof mag dissiplinêre aksies teen 'n leerder in werking stel, alleenlik
wanneer:

a. genoegsame bewyse beskikbaar is om aksie te neem;

b. hy ag dat die aksie in die beste belang van die skool en gemeenskap sal
wees.

3. Geen leerder mag geskors word sonder dat:

a. die leerder aan ernstige wangedrag skuldig bevind is soos gespesifiseer in
Kategorie 2-oortredings nie;

b. die voorwaardes in verband met skorsing nagekom is nie.

4. Leerders wat skuldig bevind word aan ernstige wangedrag, gespesifiseer as ŉ
Kategorie 1-oortreding, mag nie uitgesit word nie, maar slegs geskors word of
voorwaardelik geskors word.

5. Die Onderwyshoof mag in uitsonderlike gevalle 'n afwyking in paragrawe 3 en 4
toelaat.

(v) Dissiplinêre Komitee vir ernstige wangedrag.

1. Indien die Skoolhoof kennis gee dat dissiplinêre aksie teen ŉ leerder ingestel
moet word, is die Beheerliggaam verplig om ŉ dissiplinêre komitee saam te stel
en een van die lede aan te wys as voorsitter, om die aantyging van ernstige
wangedrag te beoordeel.

2. Onderworpe aan paragraaf 3 hierna, bestaan die dissiplinêre komitee uit drie
Beheerliggaamlede.

3. Die aanstelling van die lede van die dissiplinêre komitee is onderworpe aan die
volgende voorwaardes:

a. die Voorsitter moet ŉ Ouer-Beheerliggaamlid wees;

b. die Skoolhoof of 'n ander leerder mag nie lede wees nie;

c. geen persoon mag op die komitee aangestel word wat persoonlike kennis,
enige belang of betrokkenheid by die saak voorhande het nie.

4. 'n Verteenwoordiger van die Bestuurskomitee van die Verteenwoordigende
Leerderraad mag die verhoor as waarnemer bywoon.

5. 'n Besluit van die Dissiplinêre Komitee word geag ŉ besluit te wees van die
Beheerliggaam.

6. Prosedure by die verhoor van ernstige wangedrag:

a. 'n Leerder wat beskuldig word van ernstige wangedrag is geregtig op ŉ
verhoor deur die Dissiplinêre komitee.

b. Die aangeklaagde moet 5 (vyf) skooldae voor die verhoor skriftelik kennis
gegee word van die verhoor.

c. Hierdie kennisgewing moet persoonlik aan die leerder oorhandig word en hy
moet ook terselfdertyd ingelig word oor enige voorwaardelike suspensie en
redes daarvoor, indien van toepassing.

d. 'n Kopie van die kennisgewing moet aan die ouers afgelewer word by die
adres soos aangedui in die skoolregister.



e. Indien 'n tolk benodig word tydens die verhoor mag die verhoor nie
voortgaan alvorens ŉ tolk se dienste verkry is nie.

f. Daar moet volledig rekord gehou word van die verrigtinge. (Die gebruik van
ŉ elektroniese opneemmasjien is ook voldoende)

g. Die Aanklaer (Skoolhoof/Afgevaardigde) moet die proses aan die gang sit
tydens die verhoor deur die klagstaat te stel en daarna die saak teen die
aangeklaagde uiteen te sit.

h. Die Voorsitter versoek daarna die aangeklaagde om skuldig of onskuldig te
pleit op die aanklag. Die aangeklaagde moet reageer op die versoek en
indien hy/sy swyg, word dit as ŉ pleit van “onskuldig” geag.

i. Indien die aangeklaagde "skuldig" pleit:

i. moet die Voorsitter die leerder ondervra na aanleiding van die klagstaat
soos voorgelê deur die vervolger, ten einde die Dissiplinêre Komitee
tevrede te stel dat die aangeklaagde wel skuldig is.

ii. indien die Voorsitter tydens die ondervraging agterkom dat die
weergawe van die beskuldigde verskil van die feite soos omskryf deur
die aanklaer, of indien hy nie tevrede is dat die beskuldigde wel skuldig
is nie, moet hy ŉ pleit van onskuldig namens die beskuldigde huldig.

iii. Indien die Dissiplinêre Komitee, of die meerderheid lede, tevrede is dat
die leerder wel skuldig is, moet die leerder skuldig bevind word.

j. Indien die aangeklaagde "onskuldig" pleit:

i. kan die aanklaer getuies roep of ander bewyse voorlê in verband met
die aantyging(s) teen die beskuldigde.

ii. die aangeklaagde of sy verteenwoordiger mag enige getuie ondervra of
bewyse deur die aanklaer voorgelê, ondersoek.

iii. nadat alle bewyse teen die aangeklaagde voorgelê is, kan hy of sy
verteenwoordiger enige getuie roep of ander bewyse voorlê ter
ondersteuning van sy verdediging.

iv. die aanklaer kan enige getuie ondervra of bewysstukke ondersoek wat
ter verdediging gebring word.

v. die Dissiplinêre Komitee kan ter enige tyd enige getuie ondervra of
bewysstukke ondersoek.

vi. nadat alle bewyse voorgelê is, mag eers die aanklaer en daarna die
leerder of sy/haar verteenwoordiger die Dissiplinêre Komitee toespreek
oor die skuld of andersins onskuld van die aangeklaagde.

vii. hierna sal die Voorsitter die verhoor verdaag vir nie meer as twee
skooldae nie en ŉ plek, datum en tyd bepaal wanneer uitspraak gelewer
sal word.

viii. op die voorgenoemde datum sal die Dissiplinêre Komitee die oortreder
inlig oor hul bevinding.

k. Indien die leerder skuldig bevind word op die aanklag moet die aanklaer en
die skuldige of sy/haar verteenwoordiger aan die Dissiplinêre Komitee
aanbevelings maak van ŉ geskikte straf, inaggenome, maar nie net beperk
tot die persoonlike omstandighede van die skuldige, algemene skoolrekord
en die erns van die oortreding asook die belange van die skoolgemeenskap
nie.

l. Onmiddellik na oorweging van die aanbevelings gemaak volgens paragraaf
1.5.11, moet die Dissiplinêre Komitee ŉ straf oplê in terme van die
Onderwyswet en die skool se Gedragskode.

m. Die leerder moet skriftelik in kennis gestel word van die uitslag en straf
opgelê (VORM C/DIS).



n. Indien die Dissiplinêre komitee aanbeveel aanbeveel dat die leerder
geskors moet word, moet die verdere prosedure soos omskryf in die
Gautengse Onderwyswet 6 van 1995 en Omsendskrywe 74/2007 gevolg
word.

o. Skorsing

i. Die Beheerliggaam doen ‘n aanbeveling tot skorsing na ‘n regverdige
verhoor.

ii. Die aanbeveling van die Dissiplinêre Komitee moet aan die Hoof van
die Departement (HOD) deurgestuur word.

iii. Die ouers moet in skrif deur die Dissiplinere Komitee in kennis gestel
word van die ouer se reg om ‘n brief waarin die ouer sy standpunt ten
opsigte van die aanbeveling tot skorsing na die GDO kan stuur. Die
brief kan as deel van ‘n appèlproses dien.

iv. Die HOD ondersoek dan die prosedure en die betrokke substantiewe
aspekte van die skuldigbevinding en gepaardgaande aanbeveling tot
skorsing.

v. Na deeglike oorweging van die verslae en rekord van gebeure deur die
Dissiplinere Komitee gevolg en die gepaardgaande brief van die ouer,
neem die  HOD ‘n besluit. Die besluit is finaal.

vi. Indien 'n leerder wat nog skoolpligtig is deur die HOD geskors word,
moet die HOD plek vir die leerder in ‘n ander skool vind.

vii. Indien die HOD op 'n ligter straf as skorsing besluit, moet ‘n geskikte
straf in konsultasie met die Beheerliggaam geneem word. Indien die
HOD op geen straf besluit nie, moet die saak na die Beheerliggaam vir
‘n alternatiewe besluit, terug verwys word

p. Appèprosedure by die GDO hoofkantoor:

i. 'n Span word deur die Hoof van die Departement (HOD) aangestel om
oor die aanbeveling tot skorsing te beraadslaag en die aanbeveling te
bekragtig of van die hand te wys. Die proses moet binne 14 dae
afgehandel word.

ii. Waar die Hoof van die Departement besluit om die skorsing te
handhaaf, moet die ouer ingelig word dat hy die reg het om appèl by die
Lid van die Uitvoerende Komitee (MEC) aan te teken.

q. Appèlprosedure na die MEC:

i. 'n Leerder, ouers van die leerder of ‘n verteenwoordiger van die leerder
wat geskors word, mag teen die skorsing deur die HOD by die MEC
appelleer.

ii. Alternatiewe reëlings vir alternatiewe onderrig van die leerder wat
geappeleer het, moet deur die Hoof van die Departement (HOD) getref
word, tot die appèl gefinaliseer is.

iii. Binne 5 (vyf) dae na die appèl gerig is, moet die MEC die HOD en die
Beheerliggaam inlig dat daar appèl aangeteken is. Die inhoud van die
appèl moet aan die groepe deur die MEC beskikbaar gestel word.
Hierop moet die MEC die groepe versoek om binne 5 (vyf) dae
kommentaar op redes vir appèl te lewer.

iv. Na die oorweging van die inligting moet die MEC binne 5 (vyf) dae van
ontvangs van die dokumentasie, die leerder oor die uitslag van die
appèl inlig.

v. Die besluit van die MEC aangaande die appèl is finaal.

r. Appèlprosedure anders as met skorsing (Interne prosedure):

i. Skuldigbevinding.

ii. Straf wat opgelê is.



iii. Enige prosedure tydens die dissiplinêre verhoor waardeur hy/sy
benadeel is.

iv. Die leerder moet binne 14 (veertien) dae skriftelik by die Skoolhoof of,
indien hy nie beskikbaar is nie, by een van die adjunkhoofde van
Hoërskool Die Wilgers sy/haar kennisgewing van Appèl indien en
sy/haar kennisgewing moet een of meer van bogemelde redes bevat.

v. Die Skoolhoof sal binne binne ŉ redelike tyd ŉ nuwe dissiplinêre
komitee saamstel en geen lede van die vorige dissiplinêre komitee mag
op die komitee dien nie.

vi. Die leerder sal dan geregtig wees dat sy aansoek om Appèl so spoedig
moontlik verhoor moet word.

vii. Die beslissing van die appèlkomitee is finaal.




