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OORTREDING EERSTE 
OORTREDING 

TWEEDE OORTREDING DERDE 
OORTREDING 

Brandstigting Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing en een week 
skorsing uit die skool waartydens 
voorligting aanbeveel word. Straf 
volgens die dissiplinêre komitee 
se besluit oor die oortreding. 

Skorsing 

Dwelmmiddels Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing en een week 
skorsing uit die skool waartydens 
voorligting aanbeveel word. Straf 
volgens die dissiplinêre komitee 
se besluit oor die oortreding. 

Skorsing 

Diefstal Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing en een week 
skorsing uit die skool waartydens 
voorligting aanbeveel word. Straf 
volgens die dissiplinêre komitee 
se besluit oor die oortreding. 

Skorsing 

Drink / 
Alkoholmisbruik 

Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing. Straf volgens 
die dissiplinêre komitee se besluit 
oor die oortreding. 

Skorsing 

Rook Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing. Straf volgens 
die dissiplinêre komitee se besluit 
oor die oortreding. 

Skorsing 

Seksuele 
teistering Besit 
en/of 
verspreiding 
van pornografie 

Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing en een week 
skorsing uit die skool waartydens 
voorligting aanbeveel word. Straf 
volgens die dissiplinêre komitee 
se besluit oor die oortreding. 

Skorsing 

Oortredings wat 
die veiligheid 
van leerders kan 
benadeel of die 
skool se beeld 
kan skaad 

Eerste waarskuwing. 
Straf volgens die 
dissiplinêre komitee se 
besluit oor die 
oortreding. 

Finale waarskuwing. Straf volgens 
die dissiplinêre komitee se besluit 
oor die oortreding. 

Skorsing 

Vandalisme Pouse detensie. 
(Ouers word ingelig.) 

Finale waarskuwing. Straf volgens 
die dissiplinêre komitee se besluit 
oor die oortreding. 

Skorsing 
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Boelie Pouse detensie. 
(Ouers word ingelig.) 

Pouse detensie. (Ouers word 
ingelig.) 

Pouse detensie. 
(Ouers word na die 
skool genooi om die 
erns van die saak te 
bespreek.) Straf 
volgens die 
dissiplinêre komitee 
se besluit oor die 
oortreding. 

Selfone Selfoon word vir een 
dag gekonfiskeer. 

Selfoon word vir een week 
gekonfiskeer. 

Selfoon word vir ‘n 
maand gekonfiskeer. 
(Ouers word 
gekontak om die 
erns van die saak te 
bespreek.) 

Wegbly van 
skool sonder 
toestemming 

Pouse detensie. 
(Ouers word ingelig.) 

Pouse detensie. (Ouers word 
ingelig.) 

Pouse detensie. 
(Ouers word na die 
skool genooi om die 
erns van die saak te 
bespreek.) Straf 
volgens die 
dissiplinêre komitee 
se besluit oor die 
oortreding.  

Oneerlikheid Pouse detensie. 
(Ouers word ingelig.) 

Pouse detensie. (Ouers word 
ingelig.) 

Pouse detensie. 
(Ouers word na die 
skool genooi om die 
erns van die saak te 
bespreek.) Straf 
volgens die 
dissiplinêre komitee 
se besluit oor die 
oortreding. 

Kru taal Pouse detensie. 
(Ouers word ingelig.) 

Pouse detensie. (Ouers word 
ingelig.) 

Pouse detensie. 
(Ouers word na die 
skool genooi om die 
erns van die saak te 
bespreek.) Straf 
volgens die 
dissiplinêre komitee 
se besluit oor die 
oortreding. 

In besit van ‘n 
kamera of video- 
kamera sonder 
toestemming 

Pouse detensie. 
(Ouers word ingelig.) 

Pouse detensie. (Ouers word 
ingelig.) 

Pouse detensie. 
(Ouers word na die 
skool genooi om die 
erns van die saak te 
bespreek.) Straf 
volgens die 
dissiplinêre komitee 
se besluit oor die 
oortreding. 

 
 

Die bogenoemde inligting gee duidelike riglyne ten opsigte van strafmaatreëls. Hou egter in  

gedagte dat die skoolhoof die reg voorbehou om elke oortreding op meriete te hanteer. Na 

afhandeling van die interne ondersoek, het die skoolhoof die reg om die saak op meriete te 

hanteer. 
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Oortredings wat dit noodsaak sal deur die Dissiplinêre komitee hanteer word. Die komitee sal die 

ouers voortdurend op hoogte van sake hou rakende die besluite t.o.v. die leerder se gedrag. 

 

Die Dissiplinêre komitee bestaan uit: 

         Hoof 

         Adjunkhoof Dissipline  

         Hoof van leerderondersteuning 

         Graadhoof 

 

Indien ’n saak ‘n dissiplinêre ondersoek noodsaak, sal die volgende persone dit behartig. 

Die Dissiplinêre ondersoek bestaan uit: 

  Voorsitter (‘n onafhanklike party) 

  Leerderverteenwoordiger 

  Skoolverteenwoordiger 

 

Die leerder het die reg om hulp te vra en ‘n personeellid, genomineer deur die ouers, of die leerder 

self, kan namens hom/haar die  saak stel. Alle sake sal met omsigtigheid hanteer word. Ouers 

word egter versoek om die dissiplinêre ondersoek by te woon. 

Die leerder het vyf werksdae tot sy/haar beskikking om sy/haar saak vir die dissiplinêre ondersoek 

voor te berei. 

Die leerder het die reg om appèl teen die uitkoms van die ondersoek aan te teken. Appèl moet 

skriftelik ingedien word by die skoolhoof binne twee werksdae na afhandeling van die dissiplinêre 

ondersoek.  

 

Redes vir appèl:   Probleme ten opsigte van die prosedure wat gevolg is. 

                               Onvoldoende getuienis. 

 

 
 

 

 


