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1. AANHEF EN REGSPREEKLIKE RAAMWERK 

NADEMAAL die Suid-Afrikaanse Skolewet 1996(Artikel 17 – 32) voorsiening maak vir ‘n demokraties verkose 
Beheerliggaam by elke openbare skool en daaraan die beheer van die skool, uitgesluit die professionele bestuur 
van die skool, opdra; en 
NADEMAAL die Beheerliggaam in ‘n vertrouensposisie teenoor die betrokke skool staan en die statutêre  
werksaamhede waaroor hy beskik moet uitoefen met inagneming van die regte van alle leerders, ouers en 
opvoeders, sowel as enige ander toepaslike regsbepaling; en 
NADEMAAL daar aangeleenthede betreffende die funksionering van ‘n Beheerliggaam is wat nie deur ander 
regsbepalings gereguleer word nie en dit vereis word en nodig is vir die wettige en doelmatige funksionering van 
‘n Beheerliggaam dat hy sy werksaamhede volgens ‘n grondwet moet verrig –  
  is die onderstaande goedgekeur as die grondwet van die Beheerliggaam van  
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2. NAAM EN STATUS 
Die naam van die Beheerliggaam is: “Die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand” 
Die Beheerliggaam is die orgaan waardeur... 
 die skool as regspersoon sy wetlike bevoegdhede uitoefen in die verrigting van sy voorgeskrewe 
 werksaamhede; 
 die skool beheer word, onderworpe aan enige toepaslike regsreëls en die bepalings van hierdie grondwet. 

 
3. TOEPASSING VAN GRONDWET 

Die bepalings van hierdie grondwet bind alle lede van die Beheerliggaam en alle persone of instansies in hul 
verhouding met die skool. 
Enige aangeleentheid betreffende ‘n aspek van die Beheerliggaam se status, samestelling, werksaamhede, pligte 
of funksionering waaroor hierdie grondwet nie ‘n bepaling bevat nie, word gereguleer deur die toepaslike 
algemene regsbepalings wat daarmee handel. 

 
4.1 WOORDOMSKRYWING  

In hierdie grondwet, tensy uit die samehang anders blyk, het woorde of begrippe wat nie spesifiek omskryf is nie 
dieselfde betekenis as wat hulle ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996) het, en 
beteken – 
“ampsdraer” ‘n ampsdraer in artikel 71 na verwys 
“beheerliggaam” die wetlike gekonstitueerde beheerliggaam van die skool 
“grondwet” die grondwet in hierdie dokument vervat 
“leerder” ‘n leerder van die skool 
“lid” iemand wat ‘n lid van die beheerliggaam is 
“ondervoorsitter” die ondervoorsitter van die beheerliggaam 
“skoolhoof” die skoolhoof van die skool 
“sekretaris” die sekretaris van die beheerliggaam 
”skool” -  hoërskool Riebeeckrand 
“tesourier” die tesourier van die beheerliggaam 
“uitvoerendekomitee” die dagbestuur van die beheerliggaam 
“voorsitter” die voorsitter van die beheerliggaam 

  
4.2 UITLEG 
 Die uitleg van die grondwet berus by die Beheerliggaam of enige persoon met die nodige regskundigheid wat 
 deur die Beheerliggaam aangewys is om ‘n bepaling van die grondwet uit te lê. 

By die uitleg van ‘n bepaling in die grondwet moet voorkeur gegee word aan enige redelike uitleg wat sal 
verseker dat die betrokke bepaling bestaanbaar is met ‘n nasionale of provinsiale wet of ‘n regulasie of 
kennisgewing wat kragtens ‘n sodanige wet uitgevaardig is bo enige alternatiewe uitleg wat in teenstrydigheid 
met een of meer van die vermelde bepalings tot gevolg sal hê. 
Die opskrif by elke artikel van die grondwet is slegs om redaksionele redes ingevoeg en word nie gebruik by die 
uitleg van die betrokke bepaling nie. 

 
5. DOELSTELLINGS 
 Die doelstellings van die Beheerliggaam is om binne sy vermoë, enige toepaslike regsbepalings en die bepalings 
 van die grondwet: 

5.1 die beheer en bestuur van die skool op ‘n wettige, kundige, verantwoordelike en koste-effektiewe wyse te 
 behartig; 
5.2 deurgaans die beste belange van die skool te bevorder; 
5.3 enige bedreiging vir die beste belange van die skool betyds te identifiseer en gepaste stappe daaromtrent 
 te doen; 
5.4 enige ontwrigting of moontlike ontwrigting van die onderwysproses by die skool te voorkom of teen te 
 gaan; 
5.5 die voorsiening van onderwys van die hoogste moontlike gehalte in die heersende omstandighede aan 
 alle leerders in die skool te verseker; 
5.6 die ontwikkeling van die skool te bevorder deur die gehalte van opvoeding vir alle leerders te probeer 
 verhoog; 
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5.7 al sy pligte teenoor die leerders, ouers en opvoeders by die skool, enige ander belanghebbende persoon 
 of liggaam en die staat behoorlik na te kom; 
5.8 die regte van alle leerders, ouers en opvoeders by die skool te handhaaf en hul aanvaarding van 
 verantwoordelikheid vir die organisasie, beheer en finansiering van die skool in vennootskap met die staat 
 te bevorder; 
5.9 die fondse en ander bates van die skool op die beste moontlike wyse te bestuur of te laat bestuur. 
 

6. WERKSAAMHEDE, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE LEDE 
 6.1 Die Beheerliggaam se doelstellings word nagestreef of verwesenlik deur die verrigting van die  
  werksaamhede en die uitoefening van die bevoegdhede van hierdie artikel na verwys; 
 6.2 Die Beheerliggaam verrig alle werksaamhede wat hy uitdruklik regtens kan of moet verrig sowel as alle 
  werksaamhede wat redelikerwys noodsaaklik is om eersgenoemde werksaamhede behoorlik te kan verrig; 
 6.3 Die Beheerliggaam beskik oor alle bevoegdhede wat op ‘n gegewe tydstip uitdruklik regtens aan hom 
  verleen is sowel as alle verdere bevoegdhede wat redelikerwys noodsaaklik is vir die uitoefening van 
  eersgenoemde bevoegdhede; 
 6.4 Die Beheerliggaam sluit aan by enige vrywillige vereniging wat Beheerliggame van openbare skole  
  verteenwoordig, of enige ander vereniging of liggaam wat ten doel het om die onderwys of die  
  handhawing van fundamentele regte in die onderwys te bevorder, indien en vir so lank as sodanige 
  lidmaatskap in die beste belang van die skool is; 
 6.5 Tensy daar ‘n regsbepaling tot die teendeel is, word alle werksaamhede en bevoegdhede van die  
  Beheerliggaam, of enige komitee of lid van die beheerliggaam verrig of uitoefen, na gelang die geval, op 
  die wyse in die grondwet beskryf of ingevolge die grondwet voor voorsiening gemaak; 
 6.6 Die Beheerliggaam en elke lid daarvan tree deurgaans so op dat daar geen redelike gronde vir die  
  departementshoof bestaan om enige bestaande werksaamheid van die Beheerliggaam in te trek nie en 
  dat indien dit regtens moontlik is of word, die Beheerliggaam verdere bevoegdhede kan verwerf. 
 6.7 Die delegering van enige werksaamheid of bevoegdheid deur die Beheerliggaam aan die Uitvoerende 
  komitee of aan enige ander komitee van die Beheerliggaam aan enige persoon, verhinder nie die  
  Beheerliggaam om daardie werksaamheid self te verrig of die bevoegdheid self uit te oefen, of om iemand 
  anders te magtig om dit te doen nie. 
 6.8 Die Beheerliggaam magtig die skoolhoof om kontrakte te teken. 
 
7. VERTEENWOORDIGHEIDSBEVOEGDHEID EN REGSAANSPREEKLIKHEID 
 7.1 Behoudens die bepalings van die grondwet en enige ander toepaslike regsreël is die skool aanspreeklik 
  vir enige kontrak of ander regshandeling namens die skool aangegaan of verrig deur die beheerliggaam in 
  die uitvoering van sy wetlike werksaamhede, of deur ‘n lid van die Beheerliggaam behoorlik daartoe 
  gemagtig; 
 7.2 ‘n Kontrak wat ‘n plig op die skool plaas en enige handeling wat die bates van die skool vervreem of 
  beswaar, insluitend enige sessie van ‘n reg wat aan die skool toekom of die verpanding van ‘n  
  vorderingsreg, mag slegs aangegaan of verrig word, na gelang die geval, deur ‘n persoon wat behoorlik 
  deur die Beheerliggaam daartoe gemagtig is en mits so ‘n persoon handel binne die bestek van die 
  bedoelde magtiging; 
 7.3 Geen regsproses word namens die skool ingestel of verdedig sonder die skriftelike magtiging van die 
  Beheerliggaam nie; 
 7.4 Geen lid van die Beheerliggaam mag sonder die vooraf verkreë skriftelike toestemming van die  
  Beheerliggaam – 

 in enige geskil of geding waarby die skool of die Beheerliggaam betrokke is, enige erkennings 
maak, van enige regte afstand doen, enige skikking bereik, of die regsposisie van die skool of die 
Beheerliggaam in enige opsig verswak of potensieel verswak nie; 

 ten aansien van enige skuld wat aan die skool verskuldig is, kwytskelding verleen of voldoening 
erken nie, behalwe by volle en onvoorwaardelike betaling of prestasie; 

 ten aansien van enige skuld wat aan die skool verskuldig is, geheel of gedeeltelik afstand van regte 
doen, ‘n skikking bereik, skuldvernuwing aangaan, uitstel van betaling of prestasie verleen, ‘n 
ooreenkoms oor betaling in paaiemente bereik, of die regsposisie van die skool in enige ander 
opsig hoegenaamd verswak of potensieel verswak nie; 
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 in enige aangeleentheid wat moontlik ‘n las op die skool kan plaas aanspreeklikheid namens die 
skool of die Beheerliggaam erken nie; 

 enige vrywaring aan enigiemand verleen wat tot nadeel van die skool kan strek nie. 
 ‘n Minderjarige lid van die Beheerliggaam het nie die bevoegdheid om namens die Beheerliggaam 

te kontrakteer nie.  So ‘n lid is ook nie persoonlik aanspreeklik vir die gevolge van sy of haar 
lidmaatskap van die Beheerliggaam nie. 

 
8. AMPSDRAERS VAN DIE BEHEERLIGGAAM 
 8.1 Samestelling van die Beheerliggaam 
  ‘n Beheerliggaam van ‘n S11-hoërskool (650+ leerders) bestaan uit die volgende lede: 

-die skoolhoof van die skool (1) 
-opvoeders by die skool (3) 
-nie-doserende lid (1) 
-ouers van leerders van die skool (9) 
-verteenwoordigers uit Leerderraad (3) 
 

8.2 Die rol en verantwoordelikhede van die Beheerliggaamslede: 
8.2.1 Voorsitter (slegs ‘n ouerlid wat nie in diens van die skool is nie) 
-bekragtig vergaderings wat deur die sekretaris belê is; 
-roep die vergadering tot orde en lei die vergadering; 
-volg die agenda; 
-maak seker dat besluite geneem word en dat die besluite behoorlik genotuleer word; 
-fasiliteer vergaderings en beheer die lede se spreekbeurte; 
-lig die Beheerliggaamslede in oor belangrike/dringende aksies wat sedert die laaste vergadering geneem  
is; 
-maak seker dat inligting vir vergaderings beskikbaar is; 
-teken/bekragtig die notule van die vorige vergadering; 
-verteenwoordig die Beheerliggaam op s;oolfunksies en tydens ander aktiwiteite; 
-bepaal die datum van die volgende vergadering. 
 
8.2.2 Sekretaris 
-reël vergaderings; 
-stel ‘n jaarprogram op van die vergaderingsdatums, kosbeurte, afhandeling van beleide, openingsbeurte; 
-berei die agenda voor; 
-reël ‘n plek vir die vergadering; 
-moet gedurende die vergadering: 

 die name neerskryf van lede wat verskoning gemaak het; 
 seker maak dat alle punte op die agenda behandel is; 
 notule hou; 
 neerskryf wie waarvoor verantwoordelik is; 

 -moet na elke vergadering: 
 die notule dokumenteer; 
 vir elke lid ‘n afskrif van die notule gee. 

 
  8.2.3 Voorsitter van finansiële komitee (Tesourier) 
 -is in beheer van alle finansiële sake en moet oor boekhouvaardighede beskik; 
 -neem beheer oor die skool se finansies; 
 -beheer die skool se begroting; 
 -hou nougeset kontrole oor wie wat gespandeer het; 
 -moet ingelig word oor donasies wat ontvang is en fondse wat ingesamel is; 
 -moet finansiële state opstel. 
 
  8.2.4 Ondervoorsitter 
  -staan in as die Voorsitter indien die Voorsitter nie ‘n vergadering kan lei nie; 
  -verteenwoordig die Voorsitter by amptelike geleenthede indienlaasgenoemde nie die geleenthede kan  
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bywoon nie. 
 
  8.2.5 Komiteevoorsitters 
  - is verantwoordelik vir die samestelling van die komitee; 
  - reël gereelde vergaderings; 
  - hou notule van voorstelle om aan die Beheerliggaam voor te lê vir bekragtiging; 
  - stel jaarlikse verslae op om die komitee se aktiwiteite van die jaar voor te lê. 
   

8.3 By die eerste vergadering van die Beheerliggaam en daarna, so dikwels as wat dit nodig mag wees, kies 
 die aanwesige lede die volgende vaste vereiste ampsdraers: 

Voorsitter 
Tesourier (finansiële voorsitter) 
Sekretaris 
Die volgende portefeuljes word by Hoërskool Riebeeckrand toegeken: 
Ondervoorsitter - Administrasie 
Fondsinsameling en Bemarking 
Sport 
Kultuur 
Geboue en terrein (met inbegrip van sekuriteit) 
Vervoer 
Sosiaal (personeellid) 
Leerdersake (personeellid) 
Skakeling (personeellid) 
-enige ander vaste ampsdraers van die Beheerliggaam wat die Beheerliggaam nodig mag vind om aan te 
wys onderworpe aan sodanige voorskrifte as wat hy mag neerlê. 

 8.4 Die ampsdraers van die Beheerliggaam oefen al die werksaamhede en bevoegdhede uit en kom alle 
  pligte na wat regtens en ingevolge die grondwet aan hulle verleen of opgelê word. 

8.5 Wanneer die voorsitter afwesig is of nie in staat is om sy of haar werksaamhede as voorsitter te verrig nie, 
 of wanneer die amp van voorsitter vakant is, moet die ondervoorsitter gedurende die afwesigheid of 
 onvermoë van die voorsitter of totdat ‘n voorsitter verkies word as voorsitter waarneem.  Indien sowel die 
 voorsitter as die ondervoorsitter afwesig is of nie in staat is om die werksaamhede van die voorsitter te 
 verrig nie, of wanneer sowel die amp van die voorsitter as dié van die ondervoorsitter vakant is, moet die 
 beheerliggaam ‘n ander voorsitter kies gedurende bedoelde afwesigheid of onvermoë of totdat ‘n 
 voorsitter of ondervoorsitter verkies word. 

 8.6 Die Beheerliggaam kan waarnemende ampsdraers aanwys om tydelik namens ‘n ampsdraer op te tree 
  indien laasgenoemde afwesig is of nie in staat is om sy of haar werksaamhede te verrig nie of indien die 
  betrokke amp vakant is. 
 
9. VERGADERINGS VAN DIE BEHEERLIGGAAM 

9.1 Die lede van die Beheerliggaam (ouers, personeelverteenwoordigers, nie-opvoeders, leerders, ander 
gekoöpteerde lede) vergader so dikwels as wat dit in die omstandighede nodig of wenslik is, maar moet 
ten minste een maal elke skoolkwartaal vergader, maar verkieslik een keer per maand. 

9.2  Die voorsitter kan ‘n vergadering van lede belê op sodanige redelike datum, tyd en plek as wat hy of sy dit 
 nodig of wenslik ag, maar moet ‘n vergadering belê wanneer ten minste ‘n kworum (die helfte +1van    
 ouerlede) lede skriftelik so ‘n versoek rig. 

9.3  Die doel van elke vergadering is om aangeleenthede wat binne die regtens erkende doel en 
 werksaamhede van die beheerliggaam val, te oorweeg, te bespreek en besluite daaroor te neem na 
 gelang die geval. 

9.4  Die sekretaris, of iemand anders deur die voorsitter aangewys, moet kennis van ten minste vyf (5) 
 werksdae van enige vergadering van die beheerliggaam aan al die lede gee.  Daar moet redelike 
 besonderhede van die datum, tyd plek en agenda van die vergadering in die kennisgewing vervat word.  
 Die kennisgewing moet vergesel word van alle dokumentasie of inligting wat ‘n lid redelikerwys nodig het 
 om voldoende vir die vergadering te kan voorberei. Die kennisgewing en enige meegaande dokumentasie 
 moet persoonlik aan elke lid van die beheerliggaam oorhandig word of op ‘n wyse mee gehandel word dat 
 daar redelikerwys verwag kan word dat dit betyds tot die lid se kennis sal kom. 
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9.5  Tensy die reg of die grondwet in ‘n bepaalde geval ‘n andersduidend bepaling het, word elke vergadering 
 van die beheerliggaam gehou volgens die algemeen aanvaarde en bekende reëls en beginsels van 
 vergaderingsprosedure in Suid-Afrika. 

9.6  Die beslissing van die meerderheid lede wat op ‘n vergadering aanwesig is, maak die besluit van die 
 beheerliggaam uit (kworum = helfte +1 van ouerlede).  Elke lid van die beheerliggaam het een stem.  In 
 die geval van ‘n staking van stemme kan die voorsitter van die vergadering benewens sy of haar 
 beraadslagende stem ook ‘n beslissende stem uitbring.  ‘n Minderjarige lid van die beheerliggaam mag nie 
 stem oor enige besluit wat enige tipe aanspreeklikheid op die skool of op ‘n derde party plaas nie. 

9.7  Alle lede wat ‘n vergadering van die beheerliggaam bywoon, moet die teenwoordigheidsregister 
 onderteken alvorens hulle die vergadering verlaat. 

9.8  Tensy twee derdes van al die aanwesige lede anders besluit, hou die vergadering by die agenda waarvan 
 vooraf kennis gegee is. 

9.9  Die sekretaris, of ‘n ander persoon deur die vergadering aangewys, hou ‘n notule van elke vergadering 
 van die beheerliggaam wat voldoende en redelike detail van die verrigting en al die besluite bevat.  Met 
 die goedkeuring van die beheerliggaam kan ‘n bandopname van die vergadering of ‘n deel daarvan 
 gemaak word. 

9.10  Die notule van elke vergadering word by die eersvolgende vergadering gelees, of as gelees beskou.  Die 
 vergadering kan besluit om die lees van ‘n notule vir ‘n redelike tyd tot ‘n ander vergadering uit te stel.  
 Indien ‘n notule deur die vergadering goedgekeur word, word dit deur die voorsitter en die sekretaris 
 onderteken.  Na sodanige ondertekening word daar vermoed, tensy die teendeel bewys word, dat die 
 notule ‘n billike en korrekte weergawe van die betrokke vergadering is.  Elke lid moet binne ‘n redelike tyd 
 van ‘n afskrif van die notule voorsien word. 

9.11  Met die goedkeuring van die aanwesige lede kan ‘n godsdienstige plegtigheid of seremonie deel van die 
 verrigting by ‘n vergadering uitmaak. 

9.12  Indien die werksaamhede van die beheerliggaam dit vereis, moet die beheerliggaam dit goedkeur dat 
 enige persoon of kategorie van persone wat nie ‘n lid of lede is nie ‘n vergadering van die beheerliggaam 
 bywoon en ook die geleentheid kry om die vergadering toe te spreek.  Hierdie bepaling verhinder nie die 
 beheerliggaam om na goeddunke toestemming te verleen dat enige persoon ‘n vergadering bywoon nie. 

9.13  Wanneer die vergadering oor enige aangeleentheid stem, geskied sodanige stemming deur die opsteek 
 van hande tensy die voorsitter na goeddunke anders bepaal of ten minste twee derdes van die aanwesige 
 lede aandui dat ‘n stemming op ‘n ander wyse moet plaasvind. 

9.14  ‘n Lid van die beheerliggaam moet die vergadering betyds inlig indien hy of sy of ‘n familielid van hom of 
 haar finansiële of ander persoonlike voordeel uit ‘n bepaalde besluit van die beheerliggaam sal ontvang of 
 waarskynlik sal ontvang. 

9.15  ‘n Algemene jaarvergadering van ouers word jaarliks in Oktober/November (met ‘n 30 dae vooraf 
 kennisgewing aan ouers via die leerders/pos) vir ouers by die skool belê waartydens: 
 die skoolhoof en/of die finansiële voorsitter gesamentlik of afsonderlik ‘n skriftelike verklaring oor die 

skool vir die vorige jaar moet voorlê. 
 die nuutste geouditeerde finansiële state beskikbaar is. 
 die begroting voorgelê word. 
 sake met betrekking tot skoolgelde bespreek word. 
 enige ander sake met betrekking tot die skool bespreek kan word. 

9.16 ‘n Buitengewone algemene vergadering van ouers: 
 kan deur die beheerliggaam ooreenkomstig die departementele regulasies belê word. 
 moet binne 30 dae vanaf ontvangs van ‘n petisie deur minstens 20% van ouers vir so ‘n vergadering 

by  die skool belê word. 
 kennisgewing moet minstens 10 dae voor die vergadering aan ouers gestuur word via die leerders of 

die pos. 
 kan enige van die aangeleenthede onder Algemene jaarvergadering van ouers (9.15) bedoel, 

oorweeg. 
  

 
10. FINANSIËLE SAKE 
 Die beheerliggaam moet: 
 10.1 jaarliks ŉ begroting opstel vir aanvaarding deur die skoolouers; 
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 10.2 op aanbeveling van die Finansieskomitee die jaarlikse finansiële state goedkeur; 
 10.3 ŉ boekhoustelsel voorsien en bygewerk hou, en ŉ skoolfonds stig en bestuur; 
 10.4 ooreenkomstig klousule 1 optree in die administrasie, beheer en bestuur van die skool se finansies; 
 10.5 verseker dat daar in algehele eerlikheid met dokumente en rekords met betrekking tot skoolfinansies 
  gehandel word; 
 10.6 alles in hulle vermoë doen om te verseker dat die finansiële en ander hulpbronne van die skool  
  verantwoordelik en verantwoordbaar aangewend word; 
 10.7 pogings aanwend om borgskappe, skenkings of vrywillige bydraes ten bate van die skool te bekom van 
  individue en ondernemings in die gemeenskap wat deur die skool bedien word, ten einde die gehalte van 
  die onderrig wat die skool aan leerders bied, te verbeter, onderworpe aan die voorwaardes soos in die 
  toepaslike wetgewing uiteengesit; 
 10.8 Verseker dat alle finansiële sake eerlik en ingevolge die toepaslike beleid, reëls, regulasies en voorskrifte 
  geskied, soos deur die hoof van die provinsiale onderwysdepartement sowel as die Beheerliggaam 
  bepaal; 
 10.9 verseker dat alle sake met kommersiële banke op ŉ behoorlike wyse en ingevolge toepaslike beleid en 
  praktyke geskied;  
 10.10 tydig seker maak dat geen lid van die Beheerliggaam, of naaste familielede van lede van die  
  Beheerliggaam, belange in finansiële sake met betrekking tot die Beheerliggaam het, sonder dat sodanige 
  belange volledig openbaar gemaak word nie; en 
 10.11 doeltreffende en toepaslike stappe doen om onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes; verliese 
  vanweë misdadige of onreëlmatige optrede, en enige uitgawe in stryd met skoolbeleid te verhoed of te 
  verhaal. 
 
11. OPENBAARMAKING VAN INLIGTING MET BETREKKING TOT DIE 
 BEHEERLIGGAAM, DIE SKOOL, 'N OUER, 'N LEERDER OF 'N WERKNEMER VAN DIE 
 SKOOL 

Beheerliggaamslede: 
11.1 mag nie verklarings aan die media of enige persoon maak, of die media of enige persoon van inligting met 
 betrekking tot die beheerliggaam, enige lid van die beheerliggaam, die skool, ŉ ouer, ŉ leerder of enige 
 werknemer van die openbare skool voorsien nie, tensy dit ingevolge die goedgekeurde beleid of reëls van 
 die Beheerliggaam geskied;  
11.2 mag nie met betrekking tot die Beheerliggaam of enige lid van die Beheerliggaam, die skool, ŉ ouer, ŉ 
 leerder of enige werknemer van die skool, valse inligting versprei of ongegronde bewerings maak nie; 
11.3 moet alle inligting wat hulle as Beheerliggaamlede bekom, as vertroulik hanteer, tensy die wet of 
 skoolbeleid anders bepaal; 
11.4 mag nie enige inligting versprei wat die Beheerliggaam as vertroulik bestempel nie; 
11.5 moet in die uitvoering van hulle pligte toegang hê tot privaat en vertroulike inligting van leerders, ouers en 
 werknemers van die skool, welke inligting te alle tye as vertroulik beskou moet word; 
11.6 moet gedurende sowel as ná hulle ampstermyn: 

 vertroulike inligting slegs vir die doel waarvoor dit bekend gemaak is, gebruik; 
 die privaatheid van enige sodanige inligting respekteer, en die vertroulikheid daarvan handhaaf; en 
 nie enige sodanige inligting openbaar maak nie, buiten in soverre dit nodig blyk te wees om hulle 

pligte ingevolge die wet of skoolbeleid uit te voer. 
 
 
12. OPTREDE MET BETREKKING TOT DIE WERKNEMERS VAN DIE SKOOL 
 12.1 Beheerliggaamlede moet hulle te alle tye daarvan weerhou om enigiets te doen wat as inmenging in die 
  professionele bestuur van die skool, of in opvoeders se uitvoering van hulle professionele en ander pligte 
  beskou kan word.  
 12.2 Beheerliggaamlede moet hulle daarvan weerhou om, sonder magtiging van die beheerliggaam, enigiets te 
  doen wat as inmenging in die werk van nie-opvoeders in die uitvoering van hulle pligte by die skool  
  beskou kan word. 
 12.3 Beheerliggaamlede moet te alle tye toesien dat die beheerliggaam op hoogte gehou word van die bestuur 
  van die skool en werknemers in die uitvoer van hulle pligte. 
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13. KOMITEES VAN DIE BEHEERLIGGAAM 
 13.1 Die Beheerliggaam maak so gou as wat dit wetlik vereis word of wanneer dit nodig of dienstig is,  
  voorsiening vir die instelling en funksionering van die volgende komitees: 

a. uitvoerendekomitee (dagbestuur) 
b. finansiëlekomitee 
c. sportkomitee 
d. kultuurkomitee 
e. komitee belas met geboue, terrein en skoolbates 
f. bemarkingskomitee 
g. fondsindsamelingkomitee 
g. dissiplinêre komitee 
h. vervoerkomiteee 
i. enige ander komitee wat nodig mag wees vir die behoorlike bestuur van die skool. 

13.2 Elke vaste komitee van die Beheerliggaam word jaarliks deur die Beheerliggaam aangewys. Die aantal 
lede van ‘n komitee word deur die Beheerliggaam bepaal. ‘n Beheerliggaamslid (ouerlid) moet optree as 
voorsitter van die komitee. 

 13.3 Die Beheerliggaam kan so dikwels as wat dit nodig mag wees ‘n ad hoc komitee aanwys om ‘n  
  werksaamheid deur hom omskryf en op voorwaardes wat by aandui, te verrig.  Die beheerliggaam kan ‘n 
  ad hoc komitee aanstel al sou die beoogde werksaamhede of ‘n deel daarvan op die werksterrein van 
  enige ander komitee val.  Wanneer die beheerliggaam ‘n ad hoc komitee aanwys, kan hy na goeddunke 
  voorskrifte gee in verband met die samestelling, voorsitter en enige ampsdraers en werksaamhede van 
  die komitee en enige ander aangeleentheid of sekere of al hierdie kwessies aan die komitee self oorlaat 
  op sodanige voorwaardes as wat by mag stel. 
 13.4 By die aanwysing van die lede van ‘n komitee gee die beheerliggaam behoorlike oorweging aan onder 
  meer die aard van die werksaamhede wat die komitee moet verrig die kundigheid of ondervinding van ‘n 
  bepaalde lid of ander persoon met betrekking tot die beoogde werksaamhede van die komitee en die 
  wenslikheid daarvan dat ‘n bepaalde lid of persoon ‘n lid van die komitee moet wees. 
 13.5 Elke komitee funksioneer ingevolge enige toepaslike regsvoorskrifte, die bepalings van die grondwet en 
  enige riglyne wat die beheerliggaam van tyd tot tyd mag bepaal.  Vir sover daar nie andersduidend  
  regsvoorskrifte, ‘n bepaling van die grondwet of ‘n aanwysing van die Beheerliggaam is nie, bepaal elke 
  komitee sy eie reëls en prosedures. 
 13.6 Tensy die Beheerliggaam in ‘n bepaalde geval of kategorie van gevalle anders bepaal, word die notules 
  van vergadering van ‘n komitee sowel as verslae van die werksaamhede van ‘n komitee, op sodanige 
  redelike tyd aan die beheerliggaam voorgelê as wat die beheerliggaam mag neerlê. Besluite moet deur 
  die volle beheerliggaam bekragtig word. 
 13.7 Daar word van beheerliggaamslede verwag om alle vergaderings van die komitee waartoe hulle verkies is, 
  by te woon. 
 
 13.8 Die Uitvoerende Komitee (dagbestuur) 
  13.8.1 Die uitvoerendekomitee  bestaan uit die voorsitter, die ondervoorsitter, die sekretaris, die tesourier 
   en die skoolhoof . 
  13.8.2 Die voorsitter en ondervoorsitter van die beheerliggaam tree in dieselfde hoedanighede ten opsigte 
   van die uitvoerendekomitee op. 
  13.8.3 Die uitvoerendekomitee vergader op die datums wat van tyd tot tyd vir hierdie doel deur die  
  beheerliggaam goedgekeur word en wat voorsiening moet maak vir ten minste een vergadering  
  elke kalendermaand, tensy die beheerliggaam in die algemeen, of ten opsigte van ‘n bepaalde  
  tydperk, minder gereeld vergaderings goedgekeur het. 
  13.8.4 Die uitvoerendekomitee vergader op die datums in artikel 10.3 neergelê of wanneer die voorsitter 
   dit nodig en wenslik ag of wanneer twee lede van die uitvoerende komitee die voorsitter skriftelik 
   daartoe versoek.  Die voorsitter bepaal ‘n redelike tyd en plek vir ‘n vergadering.  Die bepalings van 
   artikels 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 is mutatis mutandis op vergaderings van 
   die uitvoerendekomitee van toepassing. 
  13.8.5 Die uitvoerendekomitee is bevoeg om, onderworpe aan enige toepaslike regsbepalings, die  
  grondwet en enige voorskrifte van die beheerliggaam: 

 die opdragte van die beheerliggaam uit te voer 



 -9- 

 die werksaamhede of bevoegdhede wat deur die beheerliggaam aan hom gedelegeer is te 
verrig of uit te oefen 

 ‘n plig aan die beheerliggaam opgedra, te verrig indien aldus deur die beheerliggaam daartoe 
 gemagtig; 

 benewens die bepalings van artikels 10.5.1, 10.5.2 of 10.5.3, indien die omstandighede dit 
nodig of wenslik maak enige handeling te verrig of enige besluit te neem wat die 
beheerliggaam bevoeg is om te verrig of te neem, na gelang die geval, behoudens die 
bekragtiging daarvan deur die beheerliggaam so gou as wat dit in die omstandighede 
redelikerwys moontlik of wenslik is. 

  13.8.6 Die uitvoerendekomitee lewer by elke vergadering van die beheerliggaam verslag van sy aktiwiteite 
   tydens die voorafgaande periode en lê aangeleenthede waarvoor die goedkeuring van die  
   beheerliggaam nodig is, ter tafel, tensy die beheerliggaam uitstel tot sodanige voorlegging verleen. 
  13.8.7 Die uitvoerende komitee het nie die mag om besluite namens die beheerliggaam te neem nie, maar 
   sal voorstelle aan die beheerliggaam maak, wat dit dan sal bekragtig of afkeur. 
 
 13.9 Finansiële komitee 
  13.9.1 Die finansiële komitee bestaan uit die voorsitter of ondervoorsitter, die  tesourier, die skoolhoof en 
   sodanige ander persone deur die beheerliggaam aangewys wat oor die nodige kundigheid van 
   finansiële aangeleenthede beskik en geskik is om as lede van die komitee te dien. 
  13.9.2 Die doel van die finansiëlekomitee is om binne sy vermoë en met inagneming van enige toepaslike 
   regsbepaling: 

 op eie inisiatief of in opdrag van die beheerliggaam die beheerliggaam gereeld van advies 
te bedien oor enige aangeleentheid wat finansiële implikasies van die skool het; 

 behoudens die toepaslike bepalings van artikel 14, gepaste riglyne en prosedures vir die 
skool se finansiële administrasie te ontwikkel en te verseker dat sodanige riglyne deurgaans 
nagekom word; 

 te verseker dat al die verpligtinge van die skool en alle voorskrifte wat op die skool van 
toepassing is met betrekking tot die hou van finansiële rekords en state, die aanstelling van 
‘n rekenmeester of ouditeur, die ouditering van finansiële rekords en state, die verskaffing 
van inligting aan enigeen oor die skool se finansiële aangeleenthede, die heffing van 
skoolgeld, die vrystelling van ouers van skoolgeld, die insameling van fondse namens die 
skool, die bestuur en gebruik van die skoolfonds en enige ander finansiële bate van die 
skool, die opstel van ‘n begroting, en enige soortgelyke of verbandhoudende 
aangeleenthede, behoorlik, betyds en in ooreenstemming met aanvaarde rekenkundige 
praktyk nagekom word; en 

 strategieë te ontwikkel waardeur die inkomste van die skool verhoog kan word en die 
bestaande bates van die skool maksimaal benut kan word. 

  13.9.3 Die finansiële prosedures deur die finansiële komitee, behoudens die toepaslike bepalings van 
    artikel 14 neergelê, moet onder meer daarvoor voorsiening maak –  

 dat tenderprosedures opgestel word vir en nagekom word by die verskaffing van goedere of 
dienste aan die skool waarvan die kontrakprys meer is as ‘n bedrag wat van tyd tot tyd vir 
hierdie doel deur die beheerliggaam goedgekeur word ten einde te verseker dat die fondse 
tot die skool se beskikking op die mees ekonomiese wyse moontlik in die omstandighede 
benut word; 

 dat skriftelike kontrakte namens die skool deur ten minste twee lede van die beheerliggaam 
waarvan een ook ‘n lid van die finansiëlekomitee is, onderteken moet word; en 

 dat die kontant van die skool op die veiligste manier hanteer word. 
  13.9.4 Tensy daar goeie redes is om van hierdie beginsel af te wyk, of tensy die uitvoerende komitee 
   magtiging daartoe gegee het, dien geen aangeleentheid met finansiële implikasies vir die  skool 
   voor die beheerliggaam nie tensy dit reeds deur die finansiële komitee oorweeg is en die advies of 
   verslag van die finansiële komitee daaroor terselfdertyd vir oorweging beskikbaar gemaak word 
   nie. 
 
 13.10 Fondsinsamelingskomitee en Bemarkingskomitee 
  -Hoofsaaklik verantwoordelik vir die generering van fondse vir die skool. 



 -10-

  -behulpsaam met die bereiding van /of verkoop van verversings tydens skoolfunksies en –byeenkomste; 
  -beplanning en betrokke by strategiese beplanning met die oog op die generering van fondse; 
  -behulpsaam met die funksionering van die snoepwinkel en klerewinkel; 
  -stel ‘n vertroulike inkomste- en uitgawe verslag op na elke projek; 
  -stel ‘n register op van persone wat diens gedoen het tydens elke geleentheid; 
  -stel ‘n diensrooster op vir elke geleentheid; 
  -tref reëlings vir kleingeld, vir die verkoop van kaartjies en neem verantwoordelikheid vir die invordering 
  van uitstaande gelde. 
  -identifiseer ouers wie vrywillig as lede sal funksioneer; 
  -hou ‘n loodsvergadering vir die verkiesing van koördineerders; 
  -beplanning van werkswyses en projekte; 
  -rapporteer projekte aan beskermheer vir voorlegging aan Beheerliggaam vir goedkeuring en befondsing; 
  -behulpsaam met skakeling met die media, maar nie beperk tot: koerantadvertensies, skoolkoerant, 
  opedag vir laerskole, baniere, kermis/vlooimark, skou/stalletjies, biljette, borge van skole nie; 
  -betrokke by en behulpsaam met die effektiewe bemarking van die skool; 
  -betrokke by die uitbou van die goeie beeld van die skool,  veral binne die gemeenskap; 
  -voorstelle vir aktiwiteite om die skool uit te bou; 
  -betrokke by die estetiese uitbouing en verbeterings van die skoolgeboue. 
 
 13.11 Sport- en Kultuurkomitees 
  -Verantwoordelik vir die stig en bedryf van ‘n ondersteunersklub; 
  -reël funksies ter bevordering van sport en kultuur (span-/skoolgees); 
  -generering van fondse bv. borge; 
  -noodhulp tydens sportgeleenthede en die opleiding van onderwysers/ouers in noodhulp; 
  -behulpsaam met die beplanning van toere en neem leiding in die generering van fondse asook die opstel 
    van toerprogramme; 
  -hulp met die bekom van professionele persone wat behulpsaam kan wees by bevordering van afrigting; 
  -identifisering en opgradering van kultuur- en sportfasiliteite. 
    
 13.12 Instandhouding- en veiligheid- en-sekuriteitskomitee 
  -Verantwoordelik vir die instandhouding en sekuriteit van die skool; 
  -help met onmiddellike gebreke wat mag voorkom; 
  -beplan vir die langtermyn instandhouding; 
  -verleen hulp met die instandhouding van sportvelde, apparaat, die skoolterrein asook om die skool, bv. 
  sypaadjies/heinings; 
  -behulpsaam met spesifieke projekte om die skool se geboue/terrein uit te brei; 
  -behulpsaam met die sekuriteit van skool, alarms, hekke, heinings, ens; 
  -verleen hulp tydens sportgeleenthede om terrein in orde te kry; 
  -behulpsaam met die sekuriteit van skool, alarms, hekke, heinings ens; 
 
 13.13 Dissiplinêre komitee 
  -Verantwoordelik vir die uitvoer van dissipline verhore vir ernstige oortredings; 
  -Voorsien opleiding aan alle betrokkenes; 
  -Beheer die korrekte, regverdige en deeglike uitvoer van die onderwyswet; 
  -Wys ‘n voorsitter, twee ander ouerlede en ‘n aanklaer aan; 
  -Maak seker die klagstate is korrek; 
  -Straf oortreders volgens die ernstige aard van die oortreding; 
  -Doen aansoek vir skorsing of uitsetting indien noodsaaklik geag. 
 
14. WYSIGING VAN DIE GRONDWET 
 14.1 Indien dit nodig of wenslik is om hierdie grondwet te wysig, word ‘n voorstel tot wysiging na goedkeuring 
  daarvan deur die uitvoerendekomitee aan die beheerliggaam voorgelê.  Die uitvoerendekomitee moet 
  redelike stappe doen om te verseker dat enige wysiging van die grondwet deur hom aanbeveel regtens 
  aanvaar is. 
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 14.2 Kennis van ‘n vergadering van die beheerliggaam ter oorweging van ‘n wysiging van die grondwet moet 
  ten minste twee (2) kalendermaande voor die vergadering gegee word en vergesel word van sodanige 
  redelike besonderhede as wat in die omstandighede nodig mag wees. 
 14.3 Enige wysiging van die grondwet moet goedgekeur word deur ten minste twee derdes van al die  
  stemgeregtigde lede van die beheerliggaam tydens ‘n vergadering waarop die wysiging van die grondwet 
  oorweeg wees. 
 14.4 Indien by ‘n vergadering bedoel in artikel 12.3 minder as twee derdes van die lede aanwesig is, word ‘n 
  verdere vergadering belê uitsluitlik vir die doel om die voorgestelde wysigings te oorweeg ten minste twee 
  (2) weke na die eerste vergadering.  Indien by so ‘n vergadering daar nie twee derdes van die lede  
  aanwesig is nie, kan die voorgestelde wysiging deurgevoer word indien twee derdes van die aanwesige 
  lede ten gunste daarvan stem. 
 14.5 Na goedkeuring van enige wysiging van die grondwet moet die uitvoerende komitee dit aan die  
  departementshoof voorlê met die oog op bevestiging dat dit aan toepaslike regsbepalings voldoen. 
 
15. PROSEDURE BY DIE OPLOSSING VAN GESKILLE 
 15.1 Indien daar ‘n geskil by die skool ontstaan betreffende die onderskeie gebiede van bevoegdheid wat betref 
  die beheer van die skool deur die beheerliggaam en die professionele bestuur van die skool deur die 
  skoolhoof onder die gesag van die departementshoof, word die geskil tensy daar ‘n dwingende  
  regsbepaling is waarvolgens die kwessie anders hanteer moet word, vir mediasie, en indien dit misluk, vir 
  arbitrasie, voorgelê soos in hierdie artikel beskryf. 
 15.2 Tensy die partye by die geskil in artikel 13.1 bedoel anders ooreenkom, word elke geskil wat die  
  onderwerp van mediasie of arbitrasie kan wees, vir mediasie en indien nodig arbitrasie, voorgelê aan ‘n 
  onpartydige en kundige komitee (hierna  ”die komitee”  genoem) aangewys deur die Interuniversitêre 
  Sentrum vir Onderwysreg en Onderwysbeleid (SORB). 
 15.3 Die komitee funksioneer volgens die goedgekeurde standaardreëls en verdere nodige aanwysings van die 
  Interuniversitêre Sentrum vir Onderwysreg en Onderwysbeleid.  Indien mediasie nie binne ‘n redelike tyd 
  ‘n oplossing vir die geskil bied nie, tree die komitee as arbiter op.  Tensy anders ooreengekom of neergelê 
  deur die Interuniversitêre Sentrum vir Onderwysreg en Onderwysbeleid, is die bepalings van die Wet op 
  Arbeidsverhoudinge, 1995 (Wet 66 van 1995) mutatis mutandis van toepassing ten aansien van die 
  prosedure by mediasie en arbitrasie in hierdie artikel bedoel. 
 15.4 Waar die komitee as arbiter ‘n beslissing maak, is sodanige beslissing finaal en bindend op al die partye 
  tot die geskil. 
 
16. UITVAARDIGING VAN REëLS EN BELEID 
 16.1 Die Beheerliggaam kan behoudens enige regsbepaling en die grondwet na goeddunke reëls maak of 
  beleide bepaal, na gelang die geval, ten opsigte van enige aangeleentheid waaroor hy reëls kan of moet 
  maak of beleid kan of moet uitvaardig, of enige aangeleentheid betreffende sy funksionering of die  
  funksionering van enige komitee van die beheerliggaam sy werksaamhede verrig. 
 16.2 Die reëls en beleid in artikel 14.1 na verwys is nie deel van die grondwet nie en enige wysiging daarvan 
  hoef nie aan die vereistes van artikel 12 te voldoen nie. 
 16.3 Sonder om die algemeenheid van artikel 14.1 te beperk, moet die beheerliggaam, indien hy dit nog nie 
  gedoen het nie, so gou as redelikerwys moontlik reëls neerlê of beleid bepaal wat oor die volgende  
  onderwerpe handel: 

 riglyne, tariewe en formaliteite by die terugbetaling van noodsaaklike onkostes van lede van die 
beheerliggaam aangegaan in die uitvoering van hul pligte; 

 beginsels en prosedure by die opstelling en wysiging van ‘n gedragskode vir leerders; 
 beginsels en prosedure by die opstelling en wysiging van skoolreëls; 
 alle kwessies en prosedure betreffende die aanbeveling van die aanstelling van enige personeel by 

die skool of die aanstelling en diensvoorwaardes van sodanige personeel deur die beheerliggaam 
self; 

 die doel van en prosedure betreffende die aanbeveling van die aanstelling van enige personeel by die 
skool of die aanstelling en diensvoorwaardes van sodanige personeel deur die beheerliggaam self; 

 beginsels ten aansien van die hou en voorbereiding van die skool se finansiële rekords en state en 
die ouditering van finansiële state; 
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 beginsels en prosedure by die openbaarmaking al dan nie van enige inligting ten aansien van die 
skool, ‘n leerder of personeellid by die skool en enige optrede of besluit deur die beheerliggaam; 

 beginsels en prosedure by die hantering van klagtes, griewe of enige dissiplinêre aangeleentheid by 
die skool (insluitend toelaatbare en toepaslike tugmaatreëls); 

 beginsels en prosedure by die beskikbaarstelling van enige skooleiendom, geriewe by die skool en 
bates van die skool vir gebruik deur enigiemand anders as in die normale werksaamhede van die 
skool self; 

 beginsels by die toelating van enigiemand om by die skool sake te doen om enigiets op die eiendom 
wat die skool okkupeer te verkoop of te lewer of om inligting oor enige produk of diens daar te 
versprei; 

 die beveiliging, instandhouding en versekering van enige bates van die skool of enige onroerende 
eiendom wat die skool okkupeer of gebruik, insluitend die beheer van toegang tot sodanige 
onroerende eiendom; 

 die insameling van geld of enige produk of diens namens die skool; 
 beginsels en prosedures by die ontwikkeling van die missie van die skool en die ontwikkelingsplan 

van die skool; 
 beginsels en prosedure by die formulering en toepassing van die skool se taal-, sy godsdiens- en sy 

toelatingsbeleid; 
 wyses waarop die skool koste effektief bestuur kan word; 
 die prosedure waarvolgens die begroting van die skool, die heffing van skoolgeld en die vrystelling 

van sekere ouers deur die ouers goedgekeur kan word; 
 algemene finansiële en rekenkundige praktyk by die skool, die banksake van die skool, die 

ondertekening van tjeks en soortgelyke finansiële dokumentasie, enige ander maatreëls om te 
verseker dat elke betaling uit die skoolfonds regmatig geskied; 

 ‘n basiese gedragskode vir die lede van die beheerliggaam; 
 beginsels en prosedure by die verkryging van tenders vir die lewering van enige goedere of dienste 

aan die skool; 
 beginsels en reëls betreffende die buitemuurse kurrikulum van die skool en die keuse van vak-opsies 

ingevolge die provinsiale kurrikulumbeleid; 
 die beskikbaarstelling van notules van vergaderings van die beheerliggaam of enige ander 

vergaderings vir inspeksie deur die departementshoof; 
 beginsels en prosedure by ontwikkeling van kodes van regte vir alle sektore by die skool; 
 beginsels en reëls ten aansien van enige koshuis by die skool; 
 die werksaamhede van enige komitee waarvan die werksaamhede nie uitdruklik in die grondwet 

uitgespel word nie; 
 optrede teen enige lid van die beheerliggaam wat teenstrydig handel met ‘n bepaling van die 

grondwet of ‘n maatreël, beleid of besluit daarkragtens afgekondig; 
 wyses waarop die skoolhoof en ander personeel van die skool ondersteun kan word in die verrigting 

van hul professionele werksaamhede; 
 wyses waarop ouers, leerders, opvoeders en ander personeel van die skool aangemoedig kan word 

om vrywillig dienste aan die skool te lewer. 
 
17. EFFEK VAN NIE-WESENLIKE TEGNIESE GEBREKE 
 Behoudens enige toepaslike regsbepaling is geen besluit of handeling van die beheerliggaam, of van enige van 
 sy ampsdraers of ‘n komitee nietig bloot weens die nie-nakoming van ‘n formaliteit of ‘n ander tegniese gebrek 
 indien sodanige nie-nakoming nie wesenlik van aard is nie en die handeling of besluit ter goedertrou plaasgevind
 het. 
 
18. TOEPASSING VAN REëLS EN BELEID 
 18.1 Die Beheerliggaam kan behoudens enige regsbepaling en hierdie Grondwet, na goeddunke reëls maak of 
  beleid bepaal ten opsigte van enige aangeleentheid rakende sy funksionering of die funksionering van 
  enige komitee van die beheerliggaam of die wyse waarop enige ampsdraer of gemagtigde van die  
  beheerliggaam sy werksaamhede verrig. 
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 18.2 Sodanige reëls en beleid is nie deel van die Grondwet nie en enige wysiging daarvan hoef nie aan die 
  vereistes met betrekking tot wysiging van die Grondwet te voldoen nie. 
 
19. GEDRAGSKODE VIR BEHEERLIGGAAMSLEDE 
 Alle beheerliggaamlede staan in ŉ vertrouensverhouding teenoor hulle skool sowel as teenoor die mense wat 
 hulle verkies het, en het daarom ŉ vertrouensplig teenoor die skool.  
 
 Beheerliggaamslede moet te alle tye: 
 19.1 met getrouheid, eerlikheid, integriteit, in goeder trou, en in belang van die skool optree, en nie by enige 
  handeling betrokke raak wat die skool en beheerliggaam se goeie naam oneer aandoen nie; 
 19.2 vir die beheer van die skool verantwoordelik wees, en die professionele bestuur van die skool aan die 
  skoolhoof oorlaat; 
 19.3 die skool eties en ooreenkomstig onderstaande toepaslike wetgewing beheer: 

 die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; 
 die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996; 
 die betrokke provinsie se provinsiale skolewet; en 
 die bepalings van die grondwet van die skoolbeheerliggaam; 
 die grondwet van die beheerliggaam; 

 19.4 op ŉ wyse wat doeltreffende, deursigtige en verantwoordbare skoolbeheer en -bestuur voorsien,   
 19.5 regverdigbare en gegronde besluite verseker, sowel as doeltreffende onderrig en leer in die skool  
  aanmoedig; 
 19.6 betrokkenheid vermy by enige handeling wat die skool kan benadeel, die skool en beheerliggaam se 
  goeie naam oneer aandoen, of die vertrouensverhouding tussen die beheerliggaam en die skool of enige 
  lid van die skool of beheerliggaam kan skaad; 
 19.7 op ŉ manier optree wat die geloofwaardigheid van die beheerliggaam en die skool versterk; 
 19.8 verseker dat hulle besluite as beheerliggaamslede prosedureel billik is en deur grondige redes gestaaf 
  word; 
 19.9 eerlik en rasioneel optree, en nie arbitrêr en onverantwoordbaar nie; 
 19.10 optrede vermy wat ŉ gegronde vermoede van vooroordeel wek; 
 19.11 onbeïnvloed bly deur bybedoelings of bedekte beweegredes; 
 19.12 alle vorme van onbillike diskriminasie en onverdraagsaamheid bestry, deur te verseker dat alle leerders, 
  ongeag ras, kleur, etnisiteit, geslag, taal of geloof, gehalte-onderrig ontvang binne die raamwerk van die 
  skool se beleid; 
 19.13 op ŉ wyse optree wat bevorderlik is vir die vlot bedryf van die skool en vergaderings van die  
  beheerliggaam;  
 19.14 die skool so beheer en bestuur om nie net die skool gedurende die ampstermyn van die beheerliggaam te 
  onderhou nie, maar ook positief tot die ontwikkeling van die skool en die beheer- en bestuurstrukture by te 
  dra; en 
 19.15 vertroulike sake as sodanig respekteer. 
  
 Beheerliggaamslede sal van wangedrag aangekla word indien hulle  
 19.15 enige bepaling of verpligting van die gedsragskode oortree; 
 19.16 enige gemeenregtelike of landswet oortree wat regstreeks met hulle lidmaatskap van die beheerliggaam 
  verband hou, of wat die skool of beheerliggaam op enige wyse benadeel, of die skoool of beheerliggaam 
  se goeie naam oneer aandoen 
 
 
20. ALGEMEEN 
 20.1 Indien enige lid van die Beheerliggaam dit vir die beheerliggaam onmoontlik maak om behoorlik te  
  funksioneer, sal die Beheerliggaam geregtig wees om dissiplinêre stappe teen sodanige lid te neem. 
 20.2 Indien enige lid van die Beheerliggaam ‘n formele klagte aanhangig maak teen ‘n ander lid van die  
  Beheerliggaam, moet die lid teen wie die klagte aanhangig gemaak is, die vergadering verlaat en die res 
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  van die Beheerliggaam sal besluit of die klagte regverdig is al dan nie, of ‘n buitengewone vergadering 
  moet belê word. 
 20.3 Indien die kworum van die Beheerliggaam besluit dat sodanige klagte regverdig is, en optrede teen ‘n lid 
  van die beheerliggaam gedoen moet word, moet die Beheerliggaam ‘n behoorlike dissiplinêre verhoor hou 
  ten einde sodanige lid voor die dissiplinêre komitee te daag. Die dissiplinêre komitee sal uit minstens drie 
  persone bestaan, soos deur die beheerliggaam vasgestel word. Dit kan nie-beheerliggaamslede insluit. 
 20.4 Die prosedure soos uiteengesit in die Gedragskode vir Leerders, sal mutates mutandis van toepassing 
  wees ten einde sodanige dissiplinêre verhoor te hou met die uitsondering dat die Prokureursorde van die 
  Noordelike Provinsies genader sal word om ‘n onafhanklike prokureur aan te stel, met ten minste tien jaar 
  ervaring, welke prokureur ‘n behoorlike ondersoek sal doen ooreenkomstig die reëls van die  
  Administratiefreg en Natuurlike Geregtigheid en meer spesifiek ooreenkomstig die bepalinge van die Wet 
  op Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, Wet no. 3 van 2000. 
 20.5 Ná ‘n behoorlike ondersoek en indien die voorsitter wat die ondersoek lei, op ‘n oorwig van   
  waarskynlikheid oortuig is dat sodanige lid die bevordering van die belange van die beheerliggaam, asook 
  die skool, kortwiek, kan die voorsitter die betrokke lid vir ‘n tydperk skors soos wat die voorsitter mag 
  goeddink, alternatiewelik mag die voorsitter die betrokke lid permanent van die Beheerliggaam skors. 
 20.6 Die beslissing van die voorsitter sal finaal en bindend wees op alle partye behalwe insoverre die Wet op 
  Bevordering van Natuurlike Geregtigheid, Wet no. 3 van 2000, van toepassing is. 
 20.7 Indien die voorsitter van mening is dat hy bygestaan moet word deur assessore ten einde die verrigtinge 
  behoorlik voort te sit, mag die voorsitter twee skoolhoofde buite die omgewing van Randfontein nader ten 
  einde hom by te staan. 
 20.8 Enige lid van die Beheerliggaam wat aldus geskors en/of permanent geskors word, en verkies om ‘n 
  hersieningsaansoek te loods in terme van Wet no. 3 van 2000, sal aldus geskors bly tot tyd en wyl die 
  Hooggeregshof finale uitsluiting gegee het met betrekking tot die skorsing van die lid, al dan nie. Sodanige 
  lid moet die geleentheid gebied word om vertoë te rig binne 7 dae na die datum van die skriftelike klag en 
  beslissing deur die dissiplinêre komitee. 
 20.9 Die beheerliggaam sal alle dokumente en beslissings aan die onderwysdepartement voorsien, wat sal 
  beslis of die beslissing en skorsing prosedureel korrek en regverdig was. Die onderwyshoof sal dan die 
  beslissing bekragtig. 
 20.10 Sodanige lid het die reg tot appél, wat binne 7 dae na die beslissing skriftelik by die hoof van die  
  provinsiale onderwysdepartement ingedien word. Duidelike redes vir die appél moet aangevoer word. 
 20.11 In afwagting op die uitslag, mag sodanige lid nie aan enige bedrywighede van die beheerliggaam  
  deelneem nie. 
 20.12 Hierdie proses sal nie van toepassing wees op enige permanente lid (bedoelende, ‘n lid soos die hoof, wat 
  deur wetgewing verplig word om in die Beheerliggaam te dien) van die Beheerliggaam nie.  
 
21. INWERKINGTREDING VAN BELEID 
Hierdie beleid is van krag, sodra dit deur ‘n twee-derde meerderheid van die totale Beheerliggaam goedgekeur is. 
 
22. BEKRAGTIGING 
 Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand op  
 
 hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 
 

BELEID GOEDGEKEUR DATUM 

VOORSITTER: 
BEHEERLIGGAAM 

   

SKOOLHOOF    

DISTRIKKANTOOR    
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