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Die ongerymdheidskomitee bestaan uit die volgende persone: 
- Die skool se IDSO (Ms. M. Kashane) 
- Die hoof (Me. A.E. van den Berg) 
- Een SMT-lid (Akademiese hoof/akademiese voog/ graadvoog) 
- Een nie-SMT-lid (me. E. Daneel) 
- ‘n Lid van die Beheerliggaam   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ONGERYMDHEIDSPROSEDURES 
 

ONGERYMDHEID OPTREDE 

1.  PORTEFEULJEWERK 

1.1 Duplisering vanaf bronne (bv. internet) Indien leerder skuldig bevind is, ontvang die leerder 0 vir die opdrag vir die betrokke 
kwartaal. Die leerder moet dan die kans gegee word om die taak oor te doen, sodat die 
punt in berekening gebring kan word vir die jaarpunt. Afsnypunt soos deur die 
vakonderwyser bepaal. 

1.2 Duplisering vanaf ander leerlinge 

1.3 Nie leerder se eie werk nie  

2. GESTANDAARDISEERDE TOETSE 

2.1 In besit van selfoon / oorfone gevind 

Neem  die antwoordstel in en gee ‘n nuwe antwoordstel. Dui die tyd wat ‘n nuwe vraestel 
uitgedeel word, op die antwoordstel aan. Neem alle relevante bewyse (bv. notas) in. Die 
saak word na die dissiplinêre voog verwys. Dissiplinêre voog skakel die ouers. Indien 
antwoordstel verwyder is, kan dit nie gemerk word nie en die leerder ontvang 0. 

2.2 In besit van notas gevind 

2.3 Kopiëring/afskryf vanaf ‘n medeleerling  
       (tydens die skryf of die merk van die  
       antwoordstel) 

2.3 Verwydering van antwoordstel uit die klas 

2.4 Vervalsing van handtekeninge, dr.briewe, ens Verwys na dissiplinêre voog 

2.5 Manipulering van antwoordstelle nadat dit 
       gemerk is 

Verwys na dissiplinêre voog 

2.6 Wangedrag in die klas tydens skryf van toetse Verwys na dissiplinêre voog 

3.   EKSAMENS 

3.1 Verkeerde kleredrag / voorkomsreëls nie 
nagekom 

Leerder word gewaarsku om die korrekte klere aan te hê. Leerder word na afloop van 
die vraestel aangespreek. Kommissaris teken dit aan en volg die volgende dag op. 
Indien steeds nie korrek, word gewone klere verder verbied en ouers geskakel. 

3.2 Te laat opdaag vir die sessie (vlg.  beleid) Verwys leerder na Akademiese hoof. Dui tyd op presensielys aan. 

3.3 Kandidaat se selfoon lui / alarm gaan af / 
boodskap ontvang / hanteer selfoon / selfoon, 
oorfone of i-pod  sigbaar 

Toesighouer spreek leerder aan en gee ‘n waarskuwing. Vra dat hy die selfoon moet 
afsit. Indien selfoon gebruik word, moet dit gekonfiskeer word en nuwe antwoordstel 
uitgedeel word. 

3.4   Gesels in eksamenlokaal 
Toesighouer neem antwoordstel in en gee ‘n nuwe antwoordstel. Dui die tyd wat ‘n nuwe 
vraestel uitgedeel word, op die antwoordstel aan. Beide antwoordstelle word aan 
vakonderwyser oorhandig. Toon duidelik aan watter een die eerste en tweede 
antwoordstel is. Meld aan by ongerymdheidskomitee deur korrekte vorm te voltooi. 
Neem alle bewyse, bv. selfoon of notas in. 

3.5   Leerder gebruik selfoon 

 3.6 In besit van notas gevind 

3.7 Kopiëring vanaf ‘n medeleerling – gevang   
        tydens die skryf van die vraestel 

3.8 Kopiëring vanaf ‘n medeleerling –  
       gevang tydens die merk van die   
       antwoordstel 

Leerder word by Akademiese hoof aangemeld en dan voor die ongerymdheidskomitee 
gedaag, wat dan die straf sal meedeel. 

3.9 Versuim om ‘n dr. brief  / ander  
       bewys van afwesigheid in te handig 

Leerder ontvang 0 vir die vraestel 

3.10  Kandidaat ruik na drank  
Verwys leerder na dissiplinêre voog – voor die aanvang van die vraestel. Word nie in die 
lokaal toegelaat nie 

3.11 Verwydering van eksamenantwoordstel uit  
       eksamenlokaal 

Meld aan by ongerymdheidskomitee deur korrekte vorm te voltooi. Antwoordstel word 
nie gemerk nie. 

3.12  Vervalsing van handtekeninge, dr.briewe, 
 ens. 

Verwys na ongerymdheidskomitee 

3.13  Manipulering van antwoordstelle nadat dit 
 gemerk is. 

Verwys na ongerymdheidskomitee 



 


