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1. 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) Buitengewone Provinsiale Koerant (4 Oktober 2000) 
(e) Gedragskode van skool 
(f) Algemene skoolreëls 

 
2. DIE DOEL VAN HIERDIE DOKUMENT 

Riglyne vir die hantering van daaglikse laatkommers by die skool word hierin vervat.  Leerders moet met  
verantwoordelikheid gelei word om stiptelik te wees in die uitvoering van hul daaglikse pligte.  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. 

 
3. WOORDOMSKRYWINGS 
 3.1 LEERDER:    'n Ingeskrewe leerder van Hoërskool Riebeeckrand - Graad 8 tot 12  

3.2 IDK:  Interne Dissiplinêre Komitee 
3.3 DKEW:  Dissiplinêre Komitee vir Ernstige Wangedrag 
3.4 DISSIPLINêRE VOOG:  Die onderwyser verantwoordelik vir die hantering van dissiplinêre aangeleenthede  

in elke graad. 
 

4. SKOOLURE 
4.1 Maandag tot Vrydae:  07:15 tot 14:15 

 
5. STIPTELIKHEID 

5.1 Die skool begin stiptelik om 07:30.   
5.2 Alle leerders moet reeds om 07:30 in die klas/vierkant aangetree wees. Daarna word dit aws laat beskou. 

BELEID - LAATKOMMERS 



 -2- 

5.3 Leerders wat, terwyl ‘n saal-/vierkantopening aan die gang is by die skool aankom, is laat en moet die 
byeenkoms steeds bywoon. 

 
6.   WERKING 

6.1 Die skool se hekke sluit om 07:30. 
6.2 Disiplinêre voogde moet reeds teen 07:30 by hek wees om laatkommers te ontvang. 
6.3 Die hekwag sal die leerders wat laat is by die hek, aan die binnekant van die terrein, laat wag. 
6.4 Om 07:30 – 07:50 sal die dissiplinêre voog aan diens, alle laatkommers by die hoofhek gaan haal. 
6.5 Leerders se name word ook in die register vir laatkommers, wat by Ontvangs gelaat word, aangeteken. 
6.6 Hierdie register is daagliks tot beskikking van die dissiplinêre voogde wat dit monitor. 
 

7. STRAFMAATREëLS 
7.1 Laatkommery word as ‘n Kategorie 1-oortreding geklassifiseer. 
7.2 Die dissiplinêre voog monitor en hanteer die laatkommers in sy/haar graad. 
7.3 Indien ‘n leerder 3 keer laat is, sal hy/sy detensie ontvang. 
7.4 Die leerders se ouers/voogde sal in kennis gestel word, indien ‘n leerder gereeld/herhaaldelik laat is. 
7.5 Indien ‘n leerder herhaaldelik laat is, sal die saak na die IDK verwys word. 
7.6 Indien die leerder deur die IDK gestraf is, en steeds oortree, sal die saak na die DKEW verwys word. 

 
8. WYSIGING VAN BELEID 
 Die werking van die beleid sal jaarliks deur die hoof en die dissiplinêre voogde hersien word. 
 
9. INWERKINGTREDING VAN BELEID 

Hierdie beleid is van krag, sodra dit deur ‘n twee derde meerderheid van die totale Beheerliggaamslede 
goedgekeur is. 
 

10.  BEKRAGTIGING 

 
Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand  
 
op hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 
 
 
 

BELEID GOEDGEKEUR DATUM 

VOORSITTER: 
BEHEERLIGGAAM 

   

SKOOLHOOF    

DISTRIK    

 
 


