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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 
hoërskoolloopbaan en dan uiteindelik as ‘n volwaardige en verantwoordelike volwasse lid van 
ons samelewing. 

 

1. INLEIDING 
Die maatreëls het nodig geraak as gevolg van die mate waarin tiener- swangerskappe in 
skole toeneem.  Die Departement Onderwys erken hulle verantwoordelikheid en invloed 
primêr in die opvoedkundige stelsel en sekondêr in die gemeenskap.  Hulle stel dit ten 
doel om ‘n omgewing daar te stel waar leerders ten volle ingelig word ten opsigte van 
intieme verkeer met lede van die teenoorgestelde geslag en om hulle by te staan om 
verantwoordelike keuses te maak. 
 
Hiermee saam het die Departement Onderwys ook ten doel dat die leerders moet weet 
wat hulle regte tot onderwys is en ondersteun ook onderwysers om die effek van 
tiener swangerskappe te bestuur. 
 
Die hoofdoel is die oordra van ‘n helder en konsekwente boodskap dat kinders hulle 
self moet weerhou van intieme verhoudings.  Daar is baie redes hiervoor, veral die 
risiko van seksueel oordraagbare siektes, insluitende MIV en VIGS en die negatiewe 
impak van ‘n swangerskap op die toekoms van die betrokke leerders, veral vir die 
dogter. 
 
Die maatreëls voorsien ‘n raamwerk vir: 
- Die onderrig en bystand aan leerders om hulle te help verstaan wat hulle regte 

en verantwoordelikhede is met betrekking tot ‘n gesonde lewensstyl; 
- Leiding en ondersteuning aan kwesbare leerders; en 
- Betrekking van toepaslike rolspelers en die integrering van die betrokke beleid 

in beskikbare sisteme en strukture.  Die rolspelers sluit die ouers, leerders, 
onderwysers, gemeenskappe, nie-departementele organisasies, SAPD en die 
Departemente Onderwys, Gesondheid en Maatskaplike Dienste in. 

 
Die maatreëls is stewig gegrond binne-in ‘n voorkomings raamwerk – die voorkoming en 
vermindering van tienerswangerskappe sowel as MIV en ander seksueel oordraagbare 
siektes – met die oog daarop om leer, ontwikkeling en ‘n gesonde lewensstyl by alle 
leerders te bevorder.   Daarom onderstreep die maatreëls die belangrikheid van 
seksuele opvoeding, MIV en VIGS opvoedings programme en portuurgroep onderrig 
tussen leerders.  Nieteenstaande word erken dat onbeplande swangerskappe mag 
plaasvind en daarom maak die maatreëls ook voorsiening vir prosedures en riglyne wat 
gevolg moet word in gevalle waar ‘n leerder wel swanger is. 
 
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)] 
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- 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 asook die Nasionale beleid op MIV/VIGS vir leerders en opvoeders 

(Staatskoerant No. 20372 van 10 Augustus 1999) wat verklaar dat daar hoë getalle 
seksueel aktiewe, skoolgaande leerders is.  Dit verhoog die risiko van MIV infeksie in 
skole en ander opvoedkundige instellings.  Buiten seksuele opvoeding en morele- en 
lewensvaardigheidontwikkelings- programme deur opvoedkundiges moet ouers en 
voogde ook aangemoedig word om kinders te onderrig in gesonde waardes, seksuele 
opvoeding en leiding betreffende seksuele onthouding buite die huwelik en getrouheid 
aan hulle lewensmaat.   

 

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) Nasionale beleid op MIV/VIGS vir leerders en opvoeders (Staatskoerant No. 

20372 van 10 Augustus 1999) 
(g) Gedragskode van skool 

 
3. DOELWITTE VAN DIE BELEID 

Die Konstitusie van Suid-Afrika verklaar dat elke persoon die reg tot basiese 
onderwys het [Wet 108 van 1996, art. 29(1)] en dat daar teen geen persoon 
gediskrimineer mag word nie [Wet 108 van 1996, art. 9(3)]. 
 
Indien ’n swanger leerder nie haar skoolloopbaan voltooi nie, het dit ernstige 
implikasies vir haar sowel as die land as ’n geheel.  Toepaslike stappe moet geneem 
word om te verseker dat dit nie gebeur nie.  Daarom het die Departement van 
Onderwys sekere maatreëls ingestel om skole by te staan in die voorkoming en 
hantering van tienerswangerskappe en behels dit onder andere die volgende: 
- Die instel van ’n voorkomingsprogram, bv. lewensvaardigheidsontwikkeling en 

HIV/VIGS programme; 
- Berading en opvoedkundige ondersteuning moet aan die betrokke swanger 

leerder  voorsien word; en 
- ’n Leerder mag nie uit ’n skool geskors word op grond van die feit dat sy 

swanger is of was nie. 
 Duidelike maatreëls moet daar gestel word sodat die skool ’n raamwerk het ooreen-   
  komstig wetgewing en die vereistes van die Departement van Onderwys  waarbinne 
  hulle moet funksioneer ten opsigte van tienerswangerskappe. 
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4. WOORDOMSKRYWINGS 

4.1  Intieme verhouding:  Hier word verwys na ‘n verhouding van ‘n seksuele aard tussen 
leerders van die teenoorgestelde geslag wat swangerskap en/of die oordra van 
seksueel oordraagbare siektes tot gevolg kan hê. 

4.2 Leerder:    'n Ingeskrewe leerder van Hoërskool Riebeeckrand - Graad 8 tot 12. 
4.3 Personeellede:  Alle persone wat in diens van Hoërskool Riebeeckrand is, hetsy 

departementele of beheerliggaam aanstellings. 
4.4 SBST:  Afkorting vir “School Based Support Team”.  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 van die SBST beleid vir verdere 
uitbreiding).  

4.5 Seksueel oordraagbare siekte:  Dit is waar geslagsiektes van een persoon na ‘n ander     
         versprei word as gevolg van seksuele kontak tussen hulle.  Dit is van toepassing op  
             leerders wat verhoudings het met dieselfde – en/of teenoorgestelde geslag.  Hierby  
             word MIV/VIGS ingesluit (Verwys na die VIGS beleid vir verdere uitbreiding). 

4.6 Tienerswangerskap:  Die term verwys na ’n swangerskap wanneer ’n dogter onder die  
ouderdom van 18 jaar swanger word.  Hoe jonger die dogter, hoe groter is die risiko 
verbonde aan die swangerskap.  Dit hou verband met die mediese, sosiale en 
sielkundige uitwerking en nie net die morele probleme daaraan verbonde nie. 

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

ondersteuningsdienste daar te stel rondom tienerswangerskap onder die volgende 
punte: 

5.1 Die skool: 
5.1.1 Wanneer ingelig word dat ’n leerder swanger is, moet die relevante persone verseker 

dat die leerder die reg tot vertroulikheid het. 
5.1.2 ’n Onderwyser, met die nodige vaardighede, moet die eerste konsultasie met die 

leerder voer.  Die persoon moet oor genoegsame kennis beskik betreffende die wetlike 
en etiese implikasies betrokke wanneer met tienerswangerskap gewerk word, sowel as 
oor die verskeie opsies beskikbaar vir ’n leerder, bv. pleegsorg, aanneming, aborsie of 
ander alternatiewe soos om ’n hospitaal-skool by te woon. 

5.1.3 Die Lewensoriëntering departement het ’n spesiale projek vir Gr. 9 leerders ingestel.  
Tydens die tweede kwartaal moet die gr. 9 leerders vir ’n tydperk van twee weke ’n 
baba pop orals saam met hulle ronddra en vir hom/haar sorg asof dit ’n regte baba is.  
Terselfdertyd moet hulle steeds hulle skool- en leerwerk doen.  Na die tyd moet elke 
leerder se ouers ’n verslag indien ten opsigte van hulle kind se hantering van die “baba” 
en moet elke leerder ’n volledige portefeulje opdrag indien in verband met die 
versorging van ’n baba en wat dit alles behels. 

Voorts sluit die Lewensoriëntering leerinhoud die volgende onderwerpe in wat veral 
fokus op voorkoming van seksuele losbandigheid en tienerswangerskappe: 

- Seksualiteit; 
- Ontwikkeling en handhawing van ’n gesonde selfbeeld; 
- Interpersoonlike - en besluitnemings vaardighede, insluitende kommunikasie 

vaardighede, selfhandhawende gedrag en die hantering van groepsdruk; 
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- Hoe groei en funksioneer die menslike liggaam tesame met emosionele, fisiese 
en psigiese veranderinge wat plaasvind veral in die adolessente fase; 

- Die toepassing van “veiliger” seksuele omgang binne ’n verhouding; 
- Die waarde en begeerte wat ’n tiener daaraan moet heg om te wag met ’n 

seksuele verhouding en moontlike swangerskap tot hulle fisies en emosioneel 
gereed is daarvoor;  

- Tienerswangerskap, insluitende bydraende faktore, gevolge en voorkoming wat 
insluit die proses van bevrugting, ontwikkeling van die fetus sowel as die 
geboorteproses; 

- Seksueel oordraagbare siektes; en 
- Seksuele mishandeling, insluitende betasting, geslag-gebaseerde geweld, 

bloedskande en verkragting 
 Uit die aard van die sensitiwiteit van bogenoemde onderwerpe, moet slegs opgeleide 

personeellede die onderwerpe met die leerders bespreek en moet die personeellede 

ook toegerus wees om enige situasies wat hieruit mag voortspruit, korrek te kan 

hanteer. 

5.1.4 Die skool moet die leerder ten sterkste motiveer om haar skoolloopbaan te voltooi.  
Daarom is dit belangrik dat die onderwysers sal voortgaan om opvoedkundige 
ondersteuning aan die leerder te gee, binne redelike perke, en op watter wyse ook al, 
gegewe die betrokke omstandighede. 

5.1.5 Hierbenewens moet die skool ook daarna streef om ’n klimaat van respek en begrip te 
verseker ten opsigte van die swangerskap en moet toepaslike meganismes in plek plaas 
om klagtes van diskriminasie, haatspraak of enige teistering wat mag ontstaan, te kan 
aanspreek.  Dit mag die volgende insluit: 
- Noem van name van ’n seksuele aard en grappies wat die persoon se selfwaarde 

en selfbeeld kan afbreek; 
- Geskrewe of grafiese materiaal van ’n suggestiewe aard;  
- Die verbreking van vertroulikheid;  en 
- Optrede teenoor die leerder op ’n afbrekende of beoordelende manier. 

5.1.6 Waar moontlik, moet die leerder wat reeds gekraam het, advies en berading ontvang 
rondom ouerskap.  Skole moet die Departement Maatskaplike Dienste in kennis stel van 
swanger leerders, waar van toepassing, bystand verleen aan die leerder ten opsigte van 
registrasie vir ’n kindertoelaag en die verwysing van die leerder na ’n buite organisasie 
vir ondersteuningsdienste soos nodig. 

5.1.7 Buiten vir die feit dat alle tienerswangerskappe by die Departement van Onderwys 
aangemeld moet word, moet die skool ook verseker dat alle swangerskappe wat 
plaasgevind het as gevolg van gebeure soos vervat in die Wet op Seksuele Oortredings 
(Wet 23 van 1957), die saak so gou moontlik by die plaaslike SAPD aangemeld moet 
word. 

5.1.8 Die hoof moet verseker dat beide die ouers / voogde en die leerder bewus is van alle 
die opsies beskikbaar. 

5.1.9 Die hoof moet verseker dat die ouers / voogde ’n mediese sertifikaat aan die skool 
voorsien het met betrekking tot die verwagte kraamdatum en die verwagte datums vir 
“kraamverlof”, asook ’n mediese sertifikaat wat die leerder weer gesond verklaar om 
te mag terugkeer na die skool na die bevalling. 
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5.1.10 Die hoof moet ’n geskrewe ooreenkoms met die leerder en haar ouers / voogde sluit 
waarin duidelik verklaar word dat sy die skool op eie risiko bywoon, die skool nie 
verantwoordelik gehou kan word vir enige beserings wat verband hou met die 
swangerskap nie en dat die skool ook nie verantwoordelik gehou kan word vir enige 
alternatiewe of addisionele logistieke reëlings wat uit die swangerskap mag voortspruit 
nie. 

5.1.11 In gevalle waar ’n leerder by die skool kraam of ’n miskraam het, moet die hoof 
verseker dat die betrokke personeel en / of leerders die nodige professionele 
berading na die tyd ontvang.  ’n Ambulans moet gekontak word om die leerder so gou 
moontlik die hospitaal te vervoer en die voorval moet by die distrik- kantore van die 
Departement van Onderwys en die naaste polisiestasie aangemeld word. 
 

5.2 Mediese hulp 
5.2.1 Die leerders moet daarvan bewus gemaak word dat hulle, sonder hulle ouers se 

toestemming, voorbehoedmiddels by die kliniek kan kry.  Hulle dienste sluit onder 
andere in voorsiening van voorbehoedmiddels, swangerskaptoetsings, mediese raad in 
verband met swangerskappe, voorgeboorte klasse, pre- en postnatale versorging. 

5.2.2 Leerders moet bewus gemaak word van geboortekomplikasies soos; 
- moeilike geboorteproses, bv. tangverlossing; 
- keiser snitte; 
- premature geboortes; 
- geboorte komplikasies soos fetale alkohol sindroom; 
- ondergewig babas met geboorte afwykings; 
- Servikale kanker 
Hierdie risiko faktore kom veral voor by vrouens wat reeds van ’n vroeë ouderdom af 

seksueel aktief is, gereeld van seksuele maats verander, rook en/of baie kinders het. 

5.2.3 Leerders moet ook weet dat hulle jaarliks vir ’n papsmeer moet gaan sodra hulle 
seksueel aktief is, sodat moontlike servikale kanker so gou moontlik vasgestel en 
behandel kan word. 

 
5.3 Insluiting van ouers/voogde en die gemeenskap 
5.3.1 Ouers moet betrek word by die bestuur van die skool, veral met die oog op die 

ontwikkeling van ’n gedragskode met spesifieke strategieë om tienerswangerskappe te 
elimineer. 

5.3.2 Ouers/voogde moet voorsien word van inligting en ondersteuning deur skoolnuusbriewe 
en vergaderings soos nodig. 

5.3.3 Werkswinkels wat fokus op effektiewe ouerskap en die hantering van gedragsmoeilike 
kinders met die oog op voorkoming van seksuele losbandigheid moet aan die ouers 
gebied word. 

5.3.4 Skakeling tussen die skool en die gemeenskap moet plaasvind en moet die skool ook 
gemeenskapsaktiwiteite ondersteun. 

5.3.5 Die skool en die gemeenskap moet ’n gemeenskaplike visie ondersteun ten opsigte van 
die welstand van die kinders in die gemeenskap. 
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5.3.6 ’n Gesonde lewenstyl moet ondersteun word deur middel van positiewe rol modellering, 
aanmoediging van leerders om in sport en kulturele aktiwiteite deel te neem en die 
verkondiging en bewusmaking van die positiewe uitwerking van ’n gesonde lewenstyl. 

5.3.7 Ouers/voogde moet verantwoordelikheid neem vir hulle swanger kind en moet die 
leiding neem in samewerking met die skool ten opsigte van die ondersteuning en 
monitering van hulle kind se gesondheid en vordering. 

5.3.8 Die ouers/voogde moet die skool skriftelik in kennis stel indien hulle sou besluit dat 
hulle kind in die skool sal aanbly vir solank as wat dit medies aanbeveel word. 

5.3.9 Die ouers/voogde moet die nodige stappe neem om te verseker dat hul kind se 
skoolwerk op datum is en dat sy alle take voltooi het en by die skool ingehandig het, 
veral tydens periodes van afwesighede. 

 
5.4 Die leerder 
5.4.1 ’n Leerder wat swanger is of vermoed dat sy swanger is, moet so gou moontlik die skool 

daarvan in kennis stel, verkieslik die aangewese personeellid of die hoof.  Die 
personeellid verantwoordelik vir die hantering van tiener-swangerskappe moet sorg dra 
dat die beleid uitgevoer word rakende die swanger leerder. 

5.4.2 Enige leerder wat daarvan bewus is dat ’n medeleerder swanger is, moet dit ook 
dadelik aan die skool rapporteer. 

5.4.3 Die skool moet die leerder so gou moontlik na ’n dokter of gesondheidskliniek verwys, 
indien die leerder nie reeds by ’n dokter ingeskakel is nie.  Die skool moet op ’n 
gereelde basis skriftelike bevestiging ontvang dat die leerder die dokter of kliniek 
besoek. 

5.4.4 Die leerder moet bewus wees daarvan dat daar geen mediese personeel by die skool is 
wat kan help indien sy by die skool in kraam sou gaan nie.   Asook die potensiële risiko 
vir haar en die baba en die res van die leerders en personeel indien sy die swangerskap 
geheim sou hou en dan in kraam gaan by die skool.  Die leerder moet daarom ook bewus 
wees van die feit dat “kraamverlof” toegestaan kan word op die dokter se aanbeveling.  
Daar is nie ’n spesifieke tydperk hiervoor nie en word dit deur die omstandighede van 
elke geval bepaal.  Die Departement van Onderwys is egter van mening dat leerders, as 
ouers, volle verantwoordelikheid moet neem vir hulle ouerskap.  Daarom beveel hulle 
aan dat ’n periode van twee jaar verlof aan die betrokke leerder toegestaan moet word 
nadat sy gekraam het.  Geen leerder behoort weer tot die skool toegelaat te word in 
dieselfde jaar wat hulle skool verlaat het as gevolg van die swangerskap nie weens die 
binding wat tussen hulle en die baba gevestig moet word. 

5.4.5 Voordat die leerder mag terugkeer skool toe, moet sy ’n mediese sertifikaat toon wat 
haar medies gesond verklaar om te mag terugkeer skool toe.  Die leerder moet ook 
daarvan bewus gemaak word dat regte van die baba beskerm moet word en moet sy aan 
die skool kan bewys dat sy voldoende reëlings getref het vir die versorging en 
veiligheid van die baba terwyl sy skool bywoon. 

5.4.6 Alhoewel die skool enige aksie rondom diskriminasie moet probeer vermy, moet die 
swanger leerder besef dat sekere lede van die skool die situasie nie geredelik sal 
aanvaar en ondersteunend gaan wees nie as gevolg van hulle waardes en norme waarin 
hulle glo. 

 



 -8- 

5.5 Die Departement van Onderwys 
5.5.1 Die Provinsiale Departement van Onderwys moet elke skool van die maatreëls rondom 

tienerswangerskappe voorsien en verseker dat dit toegepas word. 
5.5.2 Hulle moet ook daarna streef om te verseker dat elke skool die nodige opgeleide 

personeel het om tienerswangerskappe te kan hanteer. 
5.5.3 Die Departement is ook daarvoor verantwoordelik om te verseker dat die maatreëls 

die aantal tienerswangerskappe korrek weergee sodat hulle die effektiwiteit van die 
beleid en ander intervensieprogramme kan bepaal. 

 
6. HOE OM TIENERSWANGERSKAPPE TE HERKEN 

Dit mag moeilik wees om ’n swanger leerder te identifiseer deur net na haar te kyk.  
Indien jy egter die leerder baie goed ken, behoort jy van die volgende tekens raak te 
sien.  Sy mag ook buitegewoon stil of depressief wees.  Enige kombinasie van die 
tekens, moet rede tot kommer wees:  
 
- Naarheid en formering, veral vroeg in die oggend 
- Vergrote borste 
- Skielike gewigstoename 
- Gereelde besoeke na die badkamer 
- Onvanpaste, ongewone kleredrag soos die dra van ’n trui of baadjie in baie warm 

weer. 
 

7. GEHEIMHOUDING 
Alle inligting wat ’n leerder in vertroulikheid aan ’n personeellid meedeel, moet met 
vertroulikheid hanteer word.  Geen vertroulike inligting mag aan enige iemand gegee 
word sonder die toestemming van die leerder nie.   

 

8. SPORTDEELNAME EN NOODHULP 
Sodra ’n leerder vermoed dat sy swanger is, moet sy so gou moontlik ’n mediese 
sertifikaat ter bevestiging inhandig.  Gedurende die tydperk van haar swangerskap 
mag sy aan geen liggaamlik stremmende skoolaktiwiteite deelneem nie.   
 
Die leerder en haar ouers / voogde moet dadelik daarvan bewus gemaak word dat die 
skool nie oor die opgeleide personeel beskik om die leerder te help indien sy sou kraam 
of ’n mediese noodtoestand ervaar as gevolg van die swangerskap nie.  Ook dat die 
skool geen verantwoordelikheid aanvaar indien daar enige mediese noodtoestand sou 
ontstaan by die skool weens die leerder se swangerskap nie en dat sy die skool op eie 
risiko bywoon. 
 

9. HULP, BYSTAND EN ONDERSTEUNING 
In gevalle waar voorkomingsmaatreëls gefaal het en ’n leerder wel swanger is, is die 
onderwysstelsel verplig om die situasie te hanteer deur ’n balans te handhaaf tussen 
die beste belang van leerder, die baba, die opvoeders, die skool en die gemeenskap. 
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9.1 Die rol van die Skool Gebaseerde Ondersteuning Span (School Based Support 
Team-SBST) 
Die Skool Gebaseerde Ondersteuning Span (SBST) speel veral ’n belangrike rol in die 
hantering van tienerswangerskappe as gevolg van die blokkasie wat die swangerskap 
ten opsigte van leer en ontwikkeling veroorsaak. 
 
Daarom is dit dan ook baie belangrik dat lede van die SBST opgelei is om 
tienerswangerskappe te kan hanteer.  Die Gauteng Departement van Onderwys het ’n 
opleidingsmodel ontwikkel spesiaal om die SBST lede op te lei.   
 
Die personeel van die Opvoedkundige Ondersteunings Diens van die distrik mag ook 
gekontak word om berading en opvoedkundige ondersteuningsdienste te verskaf soos 
nodig. 
 
Ondersteuningsdienste kan ook verkry word van die omliggende skole, nie-
regeringsorganisasies en gemeenskapsgebaseerde organisasies in die omgewing sowel 
as ander staatsdepartemente soos Gesondheid, Maatskaplike Dienste en Justisie. 
 
Ter wille van die veiligheid van die leerders, is dit belangrik dat die swanger leerder, in 
samewerking met haar gesin en ander belangrike persone in haar lewe, deeglik 
gemonitor word.  
 
Die swanger leerder moet gerespekteer en beskerm word van emosionele, verbale en 
fisiese mishandeling (bv. die dra van swaer voorwerpe en deelname aan inspannende 
liggaamlike oefeninge). 
 
Die hoof moet spesiale siekteverlof toestaan wanneer die swanger leerder op 
kraamverlof gaan.  Die leerder moet verkieslik vanaf die laaste trimester, nl. 36 weke, 
op kraamverlof gaan. 
 
Kraamverlof mag slegs toegestaan word op grond van ’n geneesheer se skriftelike 
aanbeveling.  Die aanbeveling moet die periode van kraamverlof aandui sowel as die 
verwagte kraamdatum en die inrigting waar die leerder gaan kraam. 
 
Skoolwerk moet aan die leerder voorsien word terwyl sy op kraamverlof is en indien 
die geneesheer dit aanbeveel dat sy kan ingaan skool toe slegs om toetse of eksamen 
te skryf, moet dit deur die skool ondersteun word en die leerder so ver moontlik in die 
verband bygestaan word.  Hierdeur word voortgesette onderwys aan die leerder 
ondersteun. 
 
Die leerder moet toegelaat word om te kan terugkeer skool toe nadat sy klaar gekraam 
het en die geneesheer skriftelik aanbeveel het dat sy weer mag skool toe kom.  
(Onthou egter dat die Departement van Onderwys dit ondersteun dat die leerder 
verkieslik eers ’n periode van ten minste twee jaar afneem om haar ouerlike pligte na 
te kom alvorens sy skool hervat.) 
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Die SBST moet ’n databasis hou van tienerswangerskappe.  Die skool moet ’n 
kwartaallikse verslag van alle tienerswangerskappe in die skool aan die Opvoedkundige 
Ondersteunings Dienste, by die plaaslike distrikskantore van die Departement van 
Onderwys, voorsien. 

 
9.2 Die rol van die onderwyser 

Bou ’n vertrouensverhouding met die leerder sodat die leerder verseker kan wees dat 
sy/haar geheime veilig is by die betrokke onderwyser. 
 
Die onderwyser met die leerder gerus kan stel in die wete dat sy sover moontlik 
bygestaan sal word en om die leerder te help om ’n ondersteuningsnetwerk te hê. 
 
Benadruk die belangrikheid van bywoning van voorgeboorteklasse om vroeë 
komplikasies te verhoed. 
 
Moedig die leerder aan om solank moontlik skool by te woon en haar skoolloopbaan te 
voltooi. 
 
Moenie die leerder verwerp of onnodiglik straf as gevolg van die swangerskap nie.  Die 
klem moet wees op rehabilitasie eerder as straf.  Onderwysers is veral in die posies 
om ondersteuning, leiding en bemoediging aan die leerder te bied. 

  

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 ouerskap en 
volwassenheid.  Wat van uiterste belang is, is die feit dat leerders geleer moet word 
om hulle self te weerhou van seksuele aktiwiteite tot hulle klaar is met skool.  
Weerhouding moet voorop gestel word in enige voorkomingsprogram en leerders moet 
weet dat tienerswangerskap ernstige nagevolge het, insluitende die 
verantwoordelikheid van ouerskap en die beskerming en bevordering van die regte van 
die baba. 
 
Waar onbeplande swangerskappe wel plaasvind, moet dit hanteer word in 
ooreenstemming met die voorgeskrewe beleid deur ruimte te laat vir respek en 
waardigheid en voortgesette onderwys sowel as ondersteuning en leiding vir die 
enorme verantwoordelikhede wat die swangerskap meebring. 
 
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 ons daarna streef om 
altyd in die beste belang van ’n leerder op te tree. 
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11. WYSIGING VAN BELEID 

11.1 Enige besluit om die konstitusie te wysig, moet 'n tweederde meerderheid van die totale 
SBST-ledetal verkry, nadat al die lede minstens twee maande voor die tyd skriftelik van 
die voorgestelde wysigings verwittig is. 

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 SBST-koördineerder 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 
SBST goedgekeur is. 

 

13. BEKRAGTIGING 

 Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die “School Based Support Team” van 
H/s  Riebeeckrand op hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 

 

Naam Posisie Handtekening 

1.  SBST-koördineerder 

 

2.  Departementshoof:  
Opvoedkundige Leiding 

 

3.  Leerder swangerskappe 

 

 

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

Naam Posisie Handtekening 

3.  Voorsitter 

 

4.  Skoolhoof 
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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:  2010-05-10 


