GEDRAGSKODE VIR OUERS EN BESOEKERS
1. Inleiding
Hierdie dokument is die gedragskode vir ouers en besoekers van LAERSKOOL WESTWOOD, soos
die beheerliggaam dit goedgekeur het. Die beheerliggaam het die ouers, leerders en opvoeders van
die skool oor die inhoud van hierdie gedragskode geraadpleeg. Die gedragskode is opgestel in
ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,
Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’); die Regulasies
vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (GK 1040 in Staatskoerant 22754 van 12 Oktober 2001,
soos gewysig) en toepaslike provinsiale wetgewing.
Die gedragskode is gerig op die skep van ’n harmoniese en gedissiplineerde skoolomgewing waarin
leerders deur middel van opvoeders, afrigters, ouers en ondersteuners hulle volle potensiaal kan
bereik. Voorts skep dit ’n maatstaf aan die hand waarvan die gedrag van leerders, ouers, opvoeders,
afrigters en die bestuur gemeet kan word.
Uit hoofde van die Suid-Afrikaanse Skolewet het die beheerliggaam en die skoolhoof die reg om
toegang tot die skoolterrein en skoolaktiwiteite te reguleer. Die beheerliggaam en die skoolhoof is
verplig om toe te sien dat niemand wat ’n gevaar vir die leerders, skoolpersoneel of enige ander
besoeker aan die skool inhou, toegang tot die terrein verkry nie. Enige besoeker aan die skoolterrein
kan vir enige onwettige dwelmmiddels of gevaarlike voorwerpe deursoek word. Die beheerliggaam
behou die reg van toegang tot die skoolterrein, en kan ’n persoon toegang belet indien dit in die
skool en die leerders se belang is.
Elke ouer en/of besoeker aan die skoolterrein verbind hom/haar daartoe om:

•

hierdie gedragskode en al die reëls en regulasies van LAERSKOOL WESTWOOD getrou
na te kom;

•

hoë morele en etiese standaarde te handhaaf wanneer hy/sy die skoolgrond besoek of
skoolaktiwiteite bywoon;

•

daarna te streef dat sy/haar optrede altyd verantwoordelik en ter bevordering van die skool
se goeie naam sal wees;

•

die skool en die leerders met ywer te ondersteun; en

•

die nodige hoflikheid en respek teenoor alle personeel, leerders, besoekers en veral
skeidsregters te betoon.

2. Vereenselwiging met die skool

Ouers en toeskouers moet hulleself as verteenwoordigers van die skool beskou wanneer hulle
wedstryde, byeenkomste, optredes of enige ander skoolaktiwiteite bywoon of hulle kinders by
sodanige aktiwiteite ondersteun. Ouers en toeskouers word aangemoedig om die span waarin hulle
kinders speel, sowel as soveel moontlik ander skoolspanne, te ondersteun.

3. Gedrag gedurende skoolbesoeke of skoolaktiwiteite

3.1.

Ouers en/of besoekers moet so optree dat hulle nie die skool se naam oneer aandoen

of personeel of leerders in die verleentheid stel nie, en hulle gedrag moet van so ’n aard wees
dat hulle altyd ’n goeie beeld van die skool na buite uitdra en uitbou.
3.2.

Ouers en/of besoekers moet selfbeheersing toepas en respek, hoflikheid en

verdraagsaamheid teenoor mekaar, opvoeders, leerders, mede-toeskouers, afrigters,
skeidsregters, beoordelaars en teenstanders betoon.
3.3.

Opvoeders,

deelnemers,

afrigters,

skeidsregters

of

beoordelaars

mag

nie

geïntimideer word nie.
3.4.

Ouers en/of besoekers moet optree volgens die etiekkode wat ’n bepaalde kultuur- en

sportsoort vereis.
3.5.

Fisiese geweld, lasterlike en beledigende taal of onwelvoeglike tekens gedurende

sportwedstryde of ander aktiwiteite is streng verbode.
3.6.

Ouers en ondersteuners word voorts versoek om hulle van negatiewe opmerkings of

ongehoorde taalgebruik teenoor skeidsregters, ander beamptes, beoordelaars, spelers of hulle
teenstanders se ondersteuners te weerhou.
3.7.

Ouers wat enige aktiwiteit van die skool bywoon, moet aan die versoeke en reëlings

van die betrokke skool en/of organiseerders gehoor gee.
3.8.

Enige vorm van geweld of ontwrigting wat ŉ negatiewe uitwerking op enige

skoolaktiwiteite kan hê, word verbied.
3.9.

Die gebruik van alkohol en onwettige dwelmmiddels gedurende enige skoolaktiwiteit

is streng verbode.

3.10.

Geen wapens of gevaarlike voorwerpe mag op die skoolterrein gebring word nie, tensy

vir amptelike werksdoeleindes, soos in die geval van lede van die SAPD.
3.11.

Besoekers mag slegs in die aangewese rookgebiede rook, en slegs indien dit nie met

die leerders se opvoeding of aktiwiteite inmeng nie. Raadpleeg die skool se rookbeleid, waarin
die aangewese rookgebiede uiteengesit word.
3.12.

Ouers, ondersteuners en toeskouers word versoek om die aangeduide afstand vanaf

die kantlyne van die bepaalde sportveld of -baan te handhaaf en nie binne die speelveld of enige
ander afgebakende areas op die skoolterrein of gedurende ’n aktiwiteit te gaan nie.
3.13.

Ouers en/of besoekers word versoek om die skoolterrein netjies en skoon te hou, en

niemand mag rommel strooi nie.
3.14.

Ouers en toeskouers word versoek om nie op die veld of baan te gaan wanneer ’n

speler ’n besering opdoen nie. Indien die afrigter/spanbestuurder of noodhulppersoneel dit nodig
ag, sal die betrokke ouers nader geroep word.
4. Gedrag by kultuur- en sportoefeninge

4.1. Afrigters mag nie gedurende kultuur- en sportoefeninge onderbreek word nie, al is dit om
raad te gee, reëlings te tref, terugvoering te vra of klagtes en probleme te bespreek.
4.2. Ouers mag geensins met ’n afrigter se spankeuses inmeng nie.
4.3. Ouers mag die hoof/’n afrigter/spanbestuurders versoek om op ’n gepaste tyd en plek enige
navrae, klagtes en voorstelle te bespreek.
4.4. Gesprekke tussen ouers en personeel/afrigters behoort wedersyds op ’n konstruktiewe,
hoflike, beheerste en eerbiedige wyse te geskied.
4.5. Skooleiendom wat gedurende ’n oefening gebruik word, mag nie sonder vooraftoestemming
van die skoolhoof, en in oorleg met die personeellid wat daarvoor verantwoordelik is, van die
skoolterrein verwyder word nie. Indien enige toerusting aan enigiemand geleen word, moet dit
behoorlik in ’n register aangeteken word, en moet die persoon in kennis gestel word dat hy/sy vir
enige skade of verlies aanspreeklik sal wees.

5. Kommunikasie
Ouers en ondersteuners kan enige navrae of probleme ten opsigte van ’n spesifieke aktiwiteit met
die organiseerder of skoolhoof bespreek. Indien die skoolhoof of organiseerder dit nodig ag, sal die
kwessie met die betrokke afrigter bespreek word. Ouers en/of besoekers word versoek om enige
ongerymdhede of klagtes met die skoolhoof of beheerliggaamvoorsitter eerder as met enige ander
personeellid of die media te bespreek.

Die beheerliggaam en skoolpersoneel is daartoe verbind om te alle tye die belange van die skool te
bevorder en die ontwikkeling van die skool te probeer verseker deur die voorsiening van onderwys
van gehalte aan alle leerders in die skool. Hierdie verbintenis geld ook ten opsigte van die
organisasie en aanbieding van alle skoolaktiwiteite. Ouers en/of besoekers word dus versoek om
die beheerliggaam in dié taak te ondersteun.
6. Nie-nakoming van die gedragskode
In geval van nie-nakoming van die gedragskode sal die oortreder vriendelik versoek word om die
ongewenste gedrag onmiddellik te staak. Indien ’n ouer/besoeker se gedrag enige skoolaktiwiteit
ontwrig, en die persoon nie wil gehoor gee aan die skoolhoof of beheerliggaam se versoek om die
gedrag te staak nie, is die beheerliggaam by magte om die persoon toegang tot die terrein te weier
en, indien nodig, van die terrein te verwyder of te laat verwyder.
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