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Hoërskool Riebeeckrand se strewe is om die leerder in sy totaliteit op te voed en sodanig 
werk die personeel, Beheerliggaam, ouers en leerders as ‘n eenheid saam.  Hierdie 
samewerking lei tot 'n gebalanseerde en gerekende leerder aan die einde van sy/haar 
hoërskoolloopbaan en dan uiteindelik as ‘n volwaardige en verantwoordelike volwasse lid van 
ons samelewing. 

 

1. INLEIDING 
Die Skoolgebaseerde Ondersteuning Span is mees effektief in skole waar al die 
personeel verantwoordelikheid aanvaar vir al die leerders en oor die nodige 
vaardighede beskik om te werk tot kollektiewe probleem-oplossing, d.w.s alle personeel 
sien hulself as deel van die Skoolgebaseerde Ondersteuning Span. 
 
Hiermee saam het die Departement Onderwys ook ten doel dat alle leerders op gelyke 
grondslag hanteer moet word en sover moontlik dieselfde voordele, geleenthede en 
bronne tot hulle beskikking moet hê.   
 
Die kernfunksies van die span bestaan uit: 
- Die daarstelling van ’n netwerk vir die aanspreek van behoeftes wat strek van die 

leerder en opvoeder tot by die ouer. 
- Identifiseer en bespreek die opvoeders se ontwikkeling. 
- Fasilitering van die proses waar opvoeders hulpbronne deel. 
- Verwysings na die Distrik Ondersteuning Span. 
- Versekering van ouerlike betrokkenheid. 
 
Die maatreëls voorsien ‘n raamwerk vir ’n multidissiplinêre span wat akademiese- en 
gedragondersteuningsdienste asook intervensie programme voorsien aan alle leerders 
deur die gebruikmaking van is sistemiese benadering, nl: 
- leerder en familie gesentreerd, 
- probleem-oplossend gefokus, 
- kultureel ingestel, en 
- kurrikulum gefokus. 
 
Die karaktereienskappe van ’n effektiewe Skoolgebaseerde Ondersteuning Span is: 
- Gerig op ’n gemeenskaplike doel. 
- Deel alle sienings en maak gesamentlike besluite. 
- Erkenning dat alle lede se opinies belangrik is. 
- Aanvaar individuele verskille, behoeftes en bekommernisse van alle lede. 
- Gebruik die unieke talente en vermoëns van elke lid. 

 
Dit is belangrik om daarop te let dat die manier waarop ons na probleme en oplossings 
kyk ’n groot verskil maak in hoe ons uiteindelik gaan optree.  Hierdie riglyne beklemtoon 
die behoefte om leerblokkasies te verstaan en op ’n sistemiese wyse daarop te reageer.  
Dit beteken dat wanneer ons die probleem ‘ontbloot’, moet ons die volgende in 
aanmerking neem: 

- Wat in die leerder self dra by tot die probleem? 
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- Dra die onderwyser op enige manier by tot die probleem? 
- Is daar ander aspekte in die kurrikulum wat bydra tot die probleem? 
- Hoe dra die skoolomgewing by tot die probleem? 
- Hoe dra die huislike omstandighede by tot die probleem? 
- Is daar gemeenskap- en sosiale faktore wat bydra tot die probleem? 
 
Die maatreëls word ondersteun deur drie belangrike riglyne in die Konstitusie van 
Suid-Afrika (Wet 108 van 1996): 
- Die reg tot gelykheid [Art. 9(3)] 
- Die reg tot onderwys en [Art. 29(1)] 
- Die regte van die kind (insluitend die ongebore baba) [Hoofstuk 2] 
Die maatreëls neem die regsaspekte en ander vereistes betreffende werk met kinders 
in konsiderasie.  Dit word ondersteun en aangevul deur die Kinderwet (Wet 38 van 
2005 soos gewysig deur Wet 41 van 2007) wat veral fokus op die beskerming en regte 
van kinders.  

2. REGSPREEKLIKE RAAMWERK 
(a) Nasionale Onderwys Beleid (Wet nr. 27 van 1996) 
(b) Suid-Afrikaanse Skolewet 1996 (Wet nr. 84 van 1996) 
(c) Gauteng Onderwyswet (Wet nr. 6 van 1995;  Wet nr. 12 van 1998) 
(d) Die Kinderwet (Wet 38 van 2005 soos gewysig deur Wet 41 van 2007) 
(e) Die Konstitusie van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996) 
(f) Die Gedragskode van die skool 

 
3. DOELWITTE VAN DIE BELEID 
3.1  Identifiseer risiko leerders so spoedig moontlik. 
3.2  Voorsien gekoördineerde en geïntegreerde skool- en gemeenskap gebaseerde dienste 

aan leerders en hulle gesinne. 
3.3  Verminder die gevalle van dwelm- en alkoholmisbruik en afhanklikheid. 
3.4  Verminder akademiese ontoereikenheid. 
3.5  Verminder die gevalle van gedragsprobleme en geweld by die skool. 
3.6  Leer leerders sosiale- en emosionele vaardighede. 
3.7  Assesseer die effektiwiteit van skool gebaseerde dienste en programme. 

 
4. WOORDOMSKRYWINGS 

4.1 Risiko:  Gevaar.  In dié geval ‘n leerder wat gevaar loop om nie sy volle potensiaal te 
bereik nie as gevolg van sosiale-,  geestelike-,  emosionele- en/of maatskaplike 
wanfunksionering. 

4.2 Koordineer:  Samewerking, bymekaar aansluit. 

4.3 Integreer:  ‘n Eenheid vorm. 

4.4 Wanfunksionering:  Nie volgens die norme en standaarde van die samelewing nie. 
4.5 Leerder:    'n Ingeskrewe leerder van Hoërskool Riebeeckrand - Graad 8 tot 12. 
4.6 Personeellede:  Alle persone wat in diens van Hoërskool Riebeeckrand is, hetsy 

departementele- of beheerliggaamaanstellings. 
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4.7 SBST:  Afkorting vir “Skool Gebaseerde Ondersteuningspan”.  Die span bestaan uit 
verskeie personeellede en is daar om sorg te dra dat daar altyd in die beste belang 
van leerders opgetree word op verskeie maniere (Verwys na die SBST beleid vir 
verdere uitbreiding).  

 
5. VOORKOMING- EN BEHEERMAATREËLS 
 Hierdie beleid is ontwikkel met die oog daarop om voorkomings- en 

ondersteuningsdienste daar te stel betreffende risiko leerders. 
 
5.1 Hindernisse ten opsigte van leer: 
5.1.1 Sosio-ekonomiese hindernisse. 
5.1.2 Gebrek aan toegang tot basiese dienste (bv. vervoer, navorsingsmateriaal, voedsel). 
5.1.3 Armoede en onderontwikkelheid (Werkloosheid veroorsaak dat gesinne nie daartoe in 

staat is om in hulle basiese behoeftes ,soos voeding en verblyf, te voorsien nie. 
5.1.4 Houding:  Negatiewe en skadelike houdings ten opsigte van verskille in ons gemeenskap 

soos diskriminasie is kritiese hindernisse ten opsigte van leer en ontwikkeling. 
 

5.2 Opvoedkundige hindernisse 
5.2.1 Onbuigsame kurrikulum, insluitend die styl en tempo van onderrig en leer sonder die 

voorsiening van kurrikulum aanpassings. 
5.2.2 Taal en kommunikasie:  Leer vind soms plaas deur ‘n medium wat nie die kind se eerste 

taal is nie.  Opvoeders ervaar dikwels probleme om ‘n toepaslike ondersteuning 
meganisme te ontwikkel. 

5.2.3 Ontoeganklike en onveilige geboue:  Leerders wat rolstoele of ander 
bewegingshulpmiddels gebruik en soms nie toegang tot sekere skole nie. 

5.2.4 Gebrek aan ouerlike betrokkenheid:  Ouers moet ‘n sentrale bron word van die 
opvoedkundige sisteem. 

 
5.3 Inklusiewe onderwys en opleiding 
5.3.1 Erkenning dat alle leerders kan leer en dat alle leerders ondersteuning benodig. 
5.3.2 Aanvaar en respekteer verskille in leerders. 
5.3.3 Verstaan dat inklusiewe onderwys en opleiding breër is as net die formele skoling, 

erken dat leer ook op informele vlak plaasvind. 
5.3.4 ‘n Verskeidenheid strukture en verskaffers word benodig vir ondersteuning van 

leerders. 
 
6. PROBLEEM EN RISIKO IDENTIFISERING 
6.1 ‘n Probleem of risiko vir die ‘SBST’ mag wees, maar is nie beperk tot: 

- onvermoë van ‘n leerder om akademiese te presteer 
- gedragsprobleme soos geweld, onttrekking, aggressie, depressie ens. 
- gesinsituasies wat ‘n inpak het op die leer proses. 
- Die onderliggende faktore van die misbruik van afhanklikheidsvormende 

middels, tiener swangerskap, afwykende gedrag, geweld en vroeë skoolverlating. 
- Die faktore word gesien as situasies wat die moontlikheid van ‘n individu 

vergroot om betrokke te raak in destruktiewe gedrag. 
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6.2 Klassifisering van leerders vir aanmelding: 

  I: Leerders wat gemotiveerd is en oor die nodige vaardighede beskik om te kan 
verander. 

 II: Leerders wat nie baie gemotiveerd is nie, ‘n gebrek het ten opsigte van die 
vereiste kennis en vaardighede, kwesbaar is. 

 III: Leerders wat vermydende is, baie onvaardig is in huidige hoedanigheid, ‘n erge 
gestremdheid of gesondheid probleme het.  

 
6.3 Voorbeelde van hindernisse: 
 - Negatiewe houding ten opsigte van skool 
 - Gebrek aan voorgeskrewe vaardighede nodig 
 - Gestremdhede 
 - Skool en gemeenskap gebreke 
 - Gebrek aan ouerlike ondersteuning 
 - Gebrek aan peer ondersteuning 
 - Maklik negatief beïnvloedbaar deur mede-leerders 
 - Gebrek aan vrye-tyd besteding 
 - Onvoldoende skool ondersteuning dienste 
 - Onvoldoende sosiale ondersteuning dienste 
 - Onvoldoende gesondheid ondersteuning dienste 
 - Taal 
 - Armoede 
  

7. ROL EN FUNKSIE VAN DIE ‘SBST’ 
- Reël van vergaderings wat die deelname van alle rolspelers moontlik maak. 
- Hou die vergadering gefokus op die punt van bespreking. 
- Verseker dat al die spanlede die verskillende rolle verstaan wat vervul moet word. 
- Verseker dat doelstelling wat deur die span gestel word, bereik word en binne  

  ‘n spesifiek tydraam terug gerapporteer word. 
- Koordineer alle leerder, onderwyser, kurrikulum en institusie ontwikkeling 

ondersteuning in die skool.  Dit sluit in die verbinding van die ‘SBST’ met ander 
skool-gebaseerde bestuur strukture en prosesse, en selfs die integrering daarvan 
vir beter koördinering van aktiwiteite en om duplisering te vermy. 

- Kollektiewe identifisering van die skool se behoeftes en, spesifiek, hindernisse tot 
leer op leerder, onderwyser, kurrikulum en institusionele vlak 

- Kollektiewe ontwikkeling van strategieë om die behoeftes en hindernisse tot leer 
aan te spreek.  Dit moet onderwys ontwikkeling, konsultasie met ouers en 
ondersteuning insluit. 

- Intrek van hulpbronne soos nodig van binne en buite die skool, om uitdagings aan te 
spreek. 

- Monitering en evaluering van die ‘SBST’ se funksionering. 
 

8. SAMESTELLING VAN DIE ‘SBST’ 
Die samestelling van die span word bepaal deur die grootte en behoeftes van die skool.  
Dit behoort uit die volgende te bestaan: 
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- Die Departementshoof van Opvoedkundige Leiding. 
- Die verwysende onderwyser 
- Die notule houer 
- Die Graad- en Dissiplinêre voog per graad 
- Die hoof 
- Die ‘SBST’  koördineerder 
- Akademiese koördineerder 
 
Addisionele lede kan ook op die ‘SBST’ dien na gelang van die behoeftes en/of 
situasies wat aangespreek moet word soos maatskaplike werkers, gesondheid werkers, 
jeug werkers, ouers, sielkundiges, SAPD-lede, ens.   
  

9. HULP, BYSTAND EN ONDERSTEUNING 
9.1 Wie mag ‘n leerder na die ‘SBST’ verwys? 
 - Enige lid van die skool gemeenskap. 
 - Die leerder kan homself verwys. 
 - ‘n Ouer of ‘n persoon uit die gemeenskap. 
 
9.2 Aanvanklike ‘SBST’ vergadering 

- Die span hersien alle huidige en nuwe sake van onderwysers, ouers, leerder rekords 
en dissiplinêre voogde. 

 - ‘n Spesifieke lid van die span word vir elke saak geidentifiseer. 
- Die span identifiseer tradisionele en nie-tradisionele ondersteuning en 

intervensies. 
 - Die span hou deurlopende proses notas van al die sake. 

- Die span identifiseer individuele en sisteem aspekte wat ‘n inpak het op die leer 
proses. 

- Wat in die leerder self dra by tot die probleem? 
- Dra die onderwyser/gesin/mede-leerders by tot die probleem? 
- Is daar ander aspekte in die kurrikulum wat bydra tot die probleem? 
- Hoe affekteer die fisies en interpersoonlik skoolomgewing die probleem? 
- Hoe beïnvloed die huislike omgewing die leer proses? 
- Is daar breër gemeenskap- en sosiale faktore wat die leerproses beïnvloed? 

 
9.3 Ouerlike betrokkenheid 
 ‘n Lid van die ‘SBST’ moet so gou moontlik na die probleem geïdentifiseer is, met die 

leerder se ouer/s konsulteer.  Die ouer word beskou as ‘n integrale vennoot in die 
ontwikkeling van ‘n plan om die situasie aan te spreek.  

 

9.4 Individuele Ontwikkelings Plan (IOP) 
 - Die ‘SBST’ inisieer die Individuele Ontwikkelings Plan by die eerste vergadering. 

- Die IOP identifiseer die doel vir die leerde en die strategieë ontwikkel om die doel 
te bereik.  

- Die IOP word in samewerking met die ouers ontwikkel en is gefokus op die 
bereiking van ‘n oplossing. 
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- Die IOP identifiseer die komponente van die sisteem van sorg om die leerder en sy 
gesin by te staan. 

- Die IOP bepaal die tydperk vir implementering en evaluering van die intervensie. 
 
9.5 ‘SBST’ dienste 
 - Navorsing gebaseerde akademiese intervensies 
 - Gedragsverandering programme 
 - Onderwyser konsultasie 
 - Data kollektering en klaskamer observasies 
 - Remediëring 
 - Opbou van gemeenskapsbronne 

- Verwysing en konsultasie met geestesgesondheid en dwelmmisbruik gemeenskap 
hulpbronne 

- Beskikbaarstelling van allesomvattende dienste 
- Tradisionele en nie-tradisionele dienste 
- Verwysing na LSEN of Alternatiewe onderwys. 

 
9.6 Effektiwiteit van die intervensie 

Die effektiwiteit van die IOP word deur die verwysende party, die gesin en die leerder 
in samewerking met die ‘SBST’ gedoen deur te bepaal in watter mate die doel van die 
IOP bereik is. 
 

10. GEVOLGTREKKING 
Die beleid is geskep om te verseker dat daar binne die raamwerk van die wetgewing 
opgetree word wat beheer uitoefen oor die regte van kinders en om ’n atmosfeer vir die 
kinders te skep om hulle voor te berei tot verantwoordelike lede van ‘n gemeenskap en 
volwassenheid.  Wat van uiterste belang is, is die feit dat leerders geleer moet word om 
maatskaplike optimaal te funksioneer volgens die norme en waardes van die gemeenskap 
waarbinne hulle lewe en skool gaan.   
 
Dit is belangrik dat leerders moet weet dat die manier waarop ons na probleme en 
oplossings kyk, uiteindelik ‘n groot invloed het op die manier waarop ons uiteindelik 
reageer.   
 
Leerders is daagliks onder baie druk en hulle het nodig om te weet dat daar ’n 
ondersteuningsnetwerk beskikbaar is wat hulle kan bystaan in tye van nood.  Die skool is 
daartoe in staat om behulpsaam te wees hiermee en moet daarna streef om altyd in die 
beste belang van ’n leerder op te tree. 

 
 

11. WYSIGING VAN BELEID 

11.1 Enige besluit om die konstitusie te wysig, moet 'n tweederde meerderheid van die totale 
Beheerliggaam-ledetal verkry, nadat al die lede minstens twee maande voor die tyd 
skriftelik van die voorgestelde wysigings verwittig is. 
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11.2 As te min lede teenwoordig is, moet 'n tweede vergadering, uitsluitlik vir die doel, ten 
minste twee weke na die eerste vergadering, belê word. 

11.3 Indien daar weer nie 'n kworum teenwoordig is nie, kan die voorgestelde wysigings 
deurgevoer word deur 'n tweederde meerderheid stemme van die lede wat wel 
teenwoordig is. 

11.4 Alle wysigings aan die konstitusie moet aan die Beheerliggaam van die skool vir 
bevestiging voorgelê word. Totdat sodanige bevestiging verkry word, is geen wysiging 
van die konstitusie geldig nie. 

 
12. INWERKINGTREDING VAN BELEID 

Hierdie beleid is van krag, sodra dit deur ‘n tweederde meerderheid van die totale 
Beheerliggaam goedgekeur is. 

 

13. BEKRAGTIGING 

 Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Skoolgebaseerde Ondersteuning 
Span van H/s Riebeeckrand op hierdie ______ dag van ________________ 20_____. 

 

Naam Posisie Handtekening 

1.  SBST-koördineerder 

 

2.  Departementshoof:  
Opvoedkundige Leiding 

 

3.  Graadvoog -  gr.8 

 

4.  Graadvoog - gr.9 

 

5.  Graadvoog - gr.10 

 

6.  Graadvoog -gr.11 

 

7.  Graadvoog -gr.12 

 

 

 

 

Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Dagbestuur van die Beheerliggaam van 
H/s Riebeeckrand op hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 
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Naam Posisie Handtekening 

3.  Voorsitter 

 

4.  Skoolhoof 

 

 

Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Distrikskantoor: D2 van die Gautengse 
Onderwys Departement  op hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 

 

4.   Direkteur:  Distrik GW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hersien:  2011-01-18 


