
 
 
 
 

 
 
 
1. Aanspreeklikheid: 
 Die skool neem geen aanspreeklikheid vir enige selfoon

wat op die skoolterrein wegraak nie.  Dit bly die leerder se eie verantwoordelikheid. 
 
 Hierdie beleid is geldig vir alle selfone
 
2. Gebruik van selfone/tablette/smart horlosies
 a)Geen selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie

word nie. Alle selfone moet weggebêrewees in die baadjiesak of skooltas.
 b) Indien die leerder ‘n dringend

 betrokke onderwyser tref wat hom/haar toestemming verleen 
 hou. So leerder moet dan buite die klas die oproep neem.

 c) Selfone en/of ander elektroniese kommunikasie
 aangewend word nie. 

 d) Geen leerder word toegelaat om musiek deur middel van ‘n selfoon, ipod of enige 
 apparaat gedurende klastyd, toets
 nie. Geen oorfone mag gebruik word nie.

 e) Alle selfone en/of ander elektroniese kommunikasie
 ‘n leerder in die klas is. 

 f)  Slegs in opdrag/versoek/toestemming van die personeellid, mag ‘n selfoon
 elektroniese kommunikasie
 te neem, ens. 

 g) Dit sal as ‘n ongerymdheid
kommunikasie-apparate  

 h) Selfone en/of ander elektroniese kommun
 eksamensessies afgeskakel wees en in die leerder se tas of sak voor of agter in die lokaal 
 wees. Smart horlosies mag dan glad nie gedra word nie.

 i) Geen personeellid of enige insident by die skool mag afgeneem w
 wat vir die skool ‘n verleentheid is, sal as ernstig beskou word.
j) Wanneer ongemagtigde materiaal op die selfoon
 apparate  gevind word, sal die saak as 
 tot gevolg kan hê(verwys na gedragskode van skool)

 
3. Hantering van oortreders: 
 a) Selfoneen/of ander elektroniese kommunikasie

 deur die betrokke onderwyser gekonfiskeer word.
b) Die leerder moet die selfoon
 teenwoordigheid van die onderwyser afskakel.
c) Die SIM-kaart mag nie uit die selfoon verwyder word.
d) Die selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie
 die leerder se teenwoordigheid verseël word. Die personeellid sal dit by die algemene kantoor 
 inhandig. 
e) Ontvangs van die selfoon
 register aangeteken word.
f) Die ouer sal geskakel word.
g) Tydens ‘n dissiplinêre verhoor (indien nodig) sal die dissiplinêre
 leerder die reëls ontvang het en dit verstaan.

 
4. Straf op oortredings: 
 a) Eerste oortreding  -  Selfoon

 kantoor geneem. Slegs ‘n ouer kan die foon
 by die skool kom afhaal -
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Die skool neem geen aanspreeklikheid vir enige selfoon of ander elektroniese kommunikasie
wat op die skoolterrein wegraak nie.  Dit bly die leerder se eie verantwoordelikheid. 

Hierdie beleid is geldig vir alle selfone en/of ander elektroniese kommunikasie-apparat

/tablette/smart horlosies: 
en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate  mag gedurende klastyd gebruik 

word nie. Alle selfone moet weggebêrewees in die baadjiesak of skooltas. 
Indien die leerder ‘n dringende oproep sou verwag, moet sodanige leerder ‘n reëling met die 

onderwyser tref wat hom/haar toestemming verleen om die selfoon 
So leerder moet dan buite die klas die oproep neem. 

en/of ander elektroniese kommunikasie-apparatemag nie as sakrekenaars 

r word toegelaat om musiek deur middel van ‘n selfoon, ipod of enige 
apparaat gedurende klastyd, toets- en eksamensessies, toesigperiodes of detensie te 
nie. Geen oorfone mag gebruik word nie. 

en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate  moet afgeskakel wees wanneer 

Slegs in opdrag/versoek/toestemming van die personeellid, mag ‘n selfoon
elektroniese kommunikasie-apparate  gebruik vir vir navorsingsdoeleindes, om huiswerk af 

Dit sal as ‘n ongerymdheid beskou word as ‘n leerder ‘n selfoon en/of ander elektroniese 
apparate  tydens klastoetse of eksamens in die lokaal gebruik.

en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate moet gedurende toets
eksamensessies afgeskakel wees en in die leerder se tas of sak voor of agter in die lokaal 

Smart horlosies mag dan glad nie gedra word nie. 
Geen personeellid of enige insident by die skool mag afgeneem word nie. Enige beeldmateriaal 
wat vir die skool ‘n verleentheid is, sal as ernstig beskou word. 
Wanneer ongemagtigde materiaal op die selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie

gevind word, sal die saak as ‘n Kategorie 3 oortreding hanteer word, w
(verwys na gedragskode van skool). 

en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate wat tydens klastyd gebruik word, sal 
deur die betrokke onderwyser gekonfiskeer word. 

leerder moet die selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie
teenwoordigheid van die onderwyser afskakel. 

kaart mag nie uit die selfoon verwyder word. 
en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate moet duidelik

die leerder se teenwoordigheid verseël word. Die personeellid sal dit by die algemene kantoor 

Ontvangs van die selfoonen/of ander elektroniese kommunikasie-apparate 
register aangeteken word. 

geskakel word. 
verhoor (indien nodig) sal die dissiplinêre voog seker maak dat die 

leerder die reëls ontvang het en dit verstaan. 

Selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate
kantoor geneem. Slegs ‘n ouer kan die foon en/of ander elektroniese kommunikasie

- op dieselfde dag – aan die einde van die dag. 
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of ander elektroniese kommunikasie-apparaat 
wat op die skoolterrein wegraak nie.  Dit bly die leerder se eie verantwoordelikheid.  

apparate 

mag gedurende klastyd gebruik 

e oproep sou verwag, moet sodanige leerder ‘n reëling met die 
om die selfoon aangeskakel te 

mag nie as sakrekenaars 

r word toegelaat om musiek deur middel van ‘n selfoon, ipod of enige 
en eksamensessies, toesigperiodes of detensie te  luister 

moet afgeskakel wees wanneer 

Slegs in opdrag/versoek/toestemming van die personeellid, mag ‘n selfoon en/of ander 
gsdoeleindes, om huiswerk af 

en/of ander elektroniese 
tydens klastoetse of eksamens in die lokaal gebruik. 

moet gedurende toets- of 
eksamensessies afgeskakel wees en in die leerder se tas of sak voor of agter in die lokaal 

ord nie. Enige beeldmateriaal 

en/of ander elektroniese kommunikasie-
r word, wat skorsing 

wat tydens klastyd gebruik word, sal 

en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate in die 

moet duidelik gemerk word en in 
die leerder se teenwoordigheid verseël word. Die personeellid sal dit by die algemene kantoor 

apparate sal daar in ‘n 

voog seker maak dat die 

apparate word na die 
en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate
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 b) Tweede oortreding  -  Selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate word na die 

 kantoor geneem. Slegs ‘n ouer kan die foon en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate 
 by die  skool kom afhaal - op die 3de skooldag – aan die einde van die dag. 

 c) Derde oortreding  -  Selfoon en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate word na die 
 kantoor geneem. Slegs ‘n ouer kan die foon en/of ander elektroniese kommunikasie-apparate
 by die skool kom afhaal – op die 5de skooldag – aan die einde van die dag. 
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