
  erken dat toegang tot tegnologie op skool 

vir leerders, ouers en onderwysers groter geleenthede bied om te leer, betrokke te wees, te 

kommunikeer en vaardighede te ontwikkel wat hulle vir toekomstige werk, die lewe en burgerskap sal 

voorberei.  Ons is daartoe verbind om leerders te help om die 21ste eeu se tegnologie- en 

kommunikasievaardighede te ontwikkel. 

 

Gevolglik sit hierdie beleid vir aanvaarbare gebruik die riglyne en gedrag uiteen wat van gebruikers 

verwag word met die gebruik van skooltegnologie of hul persoonlike toestelle wat op die skoolperseel 

gebruik word. 

 Daar word verwag dat leerders aanlyn dieselfde reëls vir goeie en beleefde gedrag sal volg  

as wanneer hul nie aanlyn is nie. 

 Misbruik van sosiale media kan tot dissiplinêre optrede lei. 

 Midstream College wend ŉ redelike poging aan om leerders se veiligheid en sekuriteit aanlyn 

te verseker, maar sal nie aanspreeklik gehou word vir enige leed of skade wat as gevolg van 

die misbruik van tegnologie mag ontstaan nie. 

Ons het hierdie riglyne rakende sosiale netwerk / -media vir jou geskep om in die virtuele wêreld te 

volg. 

 Ons verwag dat jy in alle situasies goeie oordeel sal gebruik. 

 Jy moet bewus wees van die skool se Gedragskode en Privaatheidsbeleid en dit volg. 

 Ongeag jou privaatheidstellings, moet jy aanvaar dat al die inligting wat jy op jou sosiale 

netwerk gedeel het, ook openbare inligting is. 

 Behandel ander mense altyd met respek en op ŉ positiewe en bedagsame wyse. 

 Moenie skoolverwante kwessies op enige openbare forum bespreek nie. 

 

 Moenie enige inligting wat as vertroulike of private inligting beskou word publiseer, stuur of 

vrystel nie.   

Indien dit vertroulik voorkom, is dit waarskynlik nie openbare inligting nie. Aanlyn-gesprekke   

is nooit privaat nie. Moenie jou geboortedatum, adres en selfoonnommer op enige openbare 

webtuiste gebruik nie. 



 Wees versigtig oor die soort en hoeveelheid persoonlike inligting wat jy verskaf om jou 

veiligheid te verseker. Vermy bespreking van jou persoonlike skedules/program of situasie.  

 Moet nooit die persoonlike inligting van ander leerders of ouers deel of uitstuur of bekendmaak 

nie. 

 Toon respek teenoor die handelsmerk, kenteken, kopiereginligting en/of beelde van die skool.  

 Dit is onaanvaarbaar om foto’s van leerders sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van 

hul ouers te plaas.  

 Moenie foto’s van ander mense sonder hul toestemming plaas nie. 

 Gebruikers moet altyd die internet, netwerkhulpbronne en webtuistes op ŉ beleefde en 

respekvolle wyse gebruik.  

 Gebruikers moet ook erken dat daar tussen al die waardevolle aanlyninhoud, ook inhoud 

aanlyn is wat onbevestig, verkeerd of onvanpas is. Gebruikers moet betroubare bronne 

gebruik wanneer hulle navorsing op die internet doen. 

 Gebruikers moet ook onthou om nie enigiets aanlyn te publiseer wat hulle nie wil hê hul ouers, 

onderwysers of toekomstige werkgewers moet sien nie. Sodra iets aanlyn gepubliseer is, is dit 

aan die buitewêreld bekend – en soms kan dit op onverwagse en onbeplande maniere gedeel 

en versprei word. 

Indien jy ŉ boodskap, kommentaar, beeld of enigiets anders aanlyn gewaar wat tot kommer oor jou 

eie veiligheid lei, moet dit dadelik onder die aandag van ŉ volwassene (onderwyser of personeellid 

indien jy by die skool is; ouer indien jy tuis is) gebring word. 

 Gebruikers moet nooit sonder die toestemming van ŉ volwassene hul persoonlike inligting oor 

die internet deel nie, insluitend hul telefoonnommer, adres, verjaarsdag of finansiële inligting. 

 Gebruikers moet erken dat kommunikasie oor die internet anonimiteit en ander geassosieerde 

risiko’s bied en hulle moet dus hul eie en ander se persoonlike inligting beveilig. 

Kuberboelie sal nie geduld word nie. Teistering, beledigings,woede uitbarstings, skinder/ 

beswaddering, voordoening as ander mense, openbaarmaking van seksuele voorkeure, kullery, 

uitsluiting en kuberagtervolging (cyber stalking) is almal voorbeelde van kuberboelie. Moenie gemeen 

/ lelik wees nie. Moenie e-posse stuur of kommentaar lewer met die doel om ander bang of seer te 

maak of iemand te intimideer nie.   

Hierdie gedrag, of enige aanlyn-aktiwiteite met die doel om leed / skade (fisies of emosioneel) aan 

iemand te doen sal tot ernstige dissiplinêre optrede en verlies van voorregte lei. In sommige gevalle 

kan kuberboelie ŉ misdaad wees. Onthou dat jou aktiwiteite deur ander gemonitor en behou word.  

Ek sal: 

 dieselfde riglyne vir eerbiedige, verantwoordelike gedrag aanlyn volg as wat daar van my 

verwag word wanneer ek nie aanlyn is nie. 

 sosiale media versigtig hanteer en personeellede in kennis stel indien enige probleme 

ondervind word. 

 positiewe, konstruktiewe bespreking aanmoedig indien tegnologie vir kommunikasie of 

samewerking gebruik word. 

 ŉ onderwyser of ander personeellid in kennis stel indien ek aanlyn inhoud sien wat iemand 

bedreig / boelie, onvanpas is of skadelike inhoud (beelde, boodskappe, poste) bevat.    



 Versigtig wees om my eie en ander se veiligheid te beskerm. 

 Goeie oordeel aan die dag lê wanneer ek sosiale media gebruik. 

 

Ek sal nie: 

 sosiale media op ŉ manier gebruik wat my of ander mense persoonlik of fisies kan skade doen 

nie.  

 gedrag openbaar wat boelie, teistering of oneerbiedige optrede teenoor ander toon nie – 

insluitend personeellede of leerders. 

 maniere probeer vind om die skool se sekuriteits- / veiligheidsmaatreëls en filterhulpmiddels te 

omseil nie. 

 Aanlyn-taal gebruik wat in die klaskamer onaanvaarbaar sou wees nie. 

 

Midstream College sal nie vir leed of skade aan persone, lêers of hardeware verantwoordelik wees 

nie. 

 

Oortreding van hierdie beleid kan tot dissiplinêre gevolge lei insluitend: 

 Opskorting van voorregte 

 Verbeuring van leierskapposisies in die skool 

 Skorsing uit die skool 

 Gevolge wat deur ŉ dissiplinêre komitee billik geag word. 

DSTV: stel ouerbeheer (parental control) op 13 jaar om toegang tot programme te blokkeer. 

ŉ Rekenaar moet altyd in ŉ algemene / openbare spasie in die huis geleë wees en nie in slaapkamers 

nie.  

K9 Web Protection-sagteware kan vir jou eie gemoedsrus en jou kind se veiligheid op rekenaars 

geïnstalleer word.  

Geen kind behoort na 20h00 toegang tot rekenaars, selfone of tablette te hê nie. 

 

Die skool is besorg oor die inhoud waartoe leerders op hul selfone toegang het. Ten einde die skool 

by te staan kan ouers die volgende stappe volg om hierdie inhoud te beheer:   

 

Vodacom: Alle kontrak- en voorafbetaalde kliënte kan toegang tot volwasse inhoud op ŉ Vodacom-

selfoon blokkeer deur  *111*123#  vanaf die betrokke selfoon te skakel. Om die volwasse-inhoud 

weer beskikbaar te stel, moet besoek aan jou naaste diensverskaffer afgelê word, waar jou ID getoon 

moet word as bewys dat jy ten minste 18 jaar oud is. Die omkering van die blokkering van volwasse- 

inhoud kan nie telefonies deur Kliëntediens gedoen word nie.    

 

MTN:    

1.      Skakel *101#  vanaf die selfoon waarop jy inhoud wil beperk.  

2.      Selekteer die inhoudkategorie wat geblokkeer moet word. 



3.      Skep ŉ PIN. (Hierdie nommer sal jou in staat stel om die filterstellings te verander of om dit op ŉ 

latere stadium te verwyder.) 

4.      Sleutel jou eie selfoonnommer in om boodskappe oor filterstellings te ontvang.  

5.      Sleutel jou gekose PIN in.     

6.     Om besonderhede te verander, skakel *101#.   

Indien daar enige veranderings aan die stellings gemaak word, sal jy en die selfoon met 

beperkte toegang ŉ SMS ontvang.  

  

Cell C en Telkom Mobile:   

Telkom Mobile en Cell C het egter nie ŉ tegniese oplossing om ouers te help om hul kinders teen 

toegang tot volwasse of ander mobiele inhoud te beskerm nie.    

 

 

 


