
 

 

 
 Selfone is ŉ belangrike hulpmiddel in die kommunikasieketting. Ons leerders is veral afhanklik 

van selfone en die meeste leerders besit ŉ selfoon / slimhorlosie. 

 Midstream College erken die behoefte van ons skool se leerders om selfone /slimhorlosies te 

besit. Die skool is egter besorgd oor die afleibaarheid van hierdie toestelle tydens klastyd, sowel 

as die potensiële skade aan die eiewaarde van ons leerders. Die vrylik beskikbaarheid van 

onvanpaste materiaal, toegang tot die internet en die gebruik van die kamerafunksie vir die neem 

van onvanpaste foto’s maak dit egter ŉ gevaarlike instrument in kinders se hande.   

 

 
 Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir die selfone/ slimhorlosies van leerders, 

personeel of besoekers nie. Diefstal of beskadiging van ‘n selfoon of slimhorlosie sal nie as ‘n 

skoolsaak beskou word nie. 
 

 
 Slimhorlosies se belfunksies moet afgeskakel / gedeaktiveer word sodra die skoolterrein betree 

word. Selfone moet gedurende die skooldag in leerders se selfoon-sluitkassies toegesluit word. 

Die leerders wat selfone skool toe wil bring, moet dus ŉ selfoon-sluitkassie hê. 

 Selfone mag slegs aan die einde van die skooldag aangeskakel word. Slimhorlosies mag slegs 

aan die einde van die skooldag geaktiveer word. 

 Om ‘n selfoon by ‘n leerder te hê, of die gebruik van ‘n selfoon / slimhorlosie of ‘n selfoon wat nie 

weggebêre is vir veilige bewaring gedurende skoolure nie is ‘n oortreding van die selfoon-/ 

slimhorlosie-beleid. 
 

 

 Eerste Oortreding 
a)  Leerders wat die selfoon / slimhorlosie-beleid oortree se selfoon / slimhorlosie sal vir 1     

     skooldag verwyder word. 

b)  Die selfoon / slimhorlosie sal by die skoolsekretaresse aangeteken word en in die skoolkluis  

     weggesluit word. 

 Tweede Oortreding 
a)  Leerders wat weer die selfoon / slimhorlosie-beleid oortree se selfoon / slimhorlosie sal  

     volgens die bogenoemde prosedure vir 7 dae verwyder word. 

 Derde Oortreding 
a)  Leerders wat aanhou om die selfoon / slimhorlosie-beleid te oortree se selfoon / slimhorlosie  

     sal volgens die bogenoemde prosedure vir 1 maand verwyder word. 

b)  Ouers word gekontak om die erns van die saak te bespreek. 

 

Indien enige leerders hul ouers gedurende die skooldag moet kontak, kan hulle by 

die sekretaresse se kantoor aanmeld en daar ŉ oproep maak.  


