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1. REGSPREEKLIKE RAAMWERK 
(a) Suid-Afrikaanse Skolewet 1996 (Wet nr. 84 van 1996) 
(b) Artikel 6 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 
(c) Staatskennisgewing R1701 (Staatskoerant 18546) van 19 Desember 1997  
(d) Die Suid-Afrikaanse Stigting vir Onderwys en Opleiding (SASOO) 
(e) Handves van Menseregte - Artikel 29(2) 

2. WOORDOMSKRYWINGS 
 In hierdie dokument, tensy anders bepaal of uit die samehang anders blyk, het woorde en uitdrukkings dieselfde 

betekenis as in die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) en beteken: 
 2.1 “Beheerliggaam” die Beheerliggaam van die skool soos voorsien in Artikel 16 van die Suid-Afrikaanse 

Skolewet (Wet 84 van 1996) 
2.2 “Grondwet” die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996) 
2.3 “Skoolhoof” die prinsipaal van die skool soos bedoel in die Suid-Afrikaanse Skolewet, asook ‘n opvoeder 

by die skool wat met goedkeuring van die skoolhoof en die Beheerliggaam namens die skoolhoof handel. 
2.4 “Regulasies” die norme en standaarde vir taalbeleid in openbare skole en die bepalings van “taal-in-

onderwys” soos deur die Minister van Onderwys in die Staatskoerant afgekondig. 
2.5 “skool” die Hoërskool Riebeeckrand, Randfontein 
2.6 “taalbeleid” die taalbeleid in hierdie dokument vervat. 
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3. DOEL VAN DIE TAALBELEID 

3.1 Die bevordering van meertaligheid (Afrikaans en Engels), waarby ingesluit die ontwikkeling van genoemde 
tale en daardeur die bevordering van die volle deelname van elke individu in die samelewing en die 
verbetering van kommunikasie oor alle grense heen. 

 3.2 Die behoud van moedertaalonderrig, terwyl terselfdertyd toegang tot en gebruik van ‘n addisionele taal 
moontlik gemaak word. 

3.3 Om te voldoen aan die reg van die leerder om die taal waarin hy onderrig wil word, te kies. 
3.4 Om die beginsels dat onderrig deur en die leer van alle tale, moontlik sal wees, te ondersteun. 

 3.5 Om die benadering wat uit die verskillende vorme van ongelykheid tussen huistale en tale vir onderrig en 
leer ontstaan het, teen te werk. 

 
4. GRONDWETLIKE BEPALINGS 
 4.1 Behoudens die Grondwet en die Suid-Afrikaanse Skolewet 1996, kan die Minister, na oorleg met die Raad 

van Onderwysministers, by wyse van gedragskode vir leerders in die Staatskoerant, norme en standaarde 
vir taalbeleid in openbare skole vasstel. 

 4.2 Die Beheerliggaam van 'n openbare skool kan die taalbeleid van die skool bepaal, behoudens die 
Grondwet, die Suid-Afrikaanse Skolewet en enige toepaslike Provinsiale wet, na konsultasie met die 
Departement en onderhewig aan die goedkeuring van die Lid van die Uitvoerende Komitee. 

 4.3 Geen vorm van rassediskriminasie mag in die uitvoering van beleid wat kragtens hierdie artikel bepaal is, 
plaasvind nie. 

 4.4 'n Erkende gebaretaal het die status van 'n amptelike taal vir die doeleindes van onderrig in 'n openbare 
skool. 

4.5 Taalvaardigheidstoetse mag nie as toelatingsvereiste tot 'n openbare skool gebruik word nie. 
4.6 Leerders by openbare skole moet aangemoedig word om van 'n verskeidenheid van amptelike tale 

gebruik te maak. 
4.7 Geen leerder by 'n openbare skool, of privaatskool mag gepenaliseer word deur hom / haarself in 'n taal 

wat nie 'n onderrigtaal van die betrokke skool is uit te druk nie. 
4.8 In ‘n multi-linguale land, soos Suid-Afrika, bepaal die Grondwet van 1996, dat al elf amptelike tale gelyke 

status geniet. 
4.9 Die Grondwet bepaal voorts dat enige persoon die reg het om onderwys te ontvang in die amptelike taal of 

tale van sy/haar keuse in openbare skole en onderwysinstellings waar sulke onderwys prakties moontlik 
is.  Die uitoefening van hierdie reg mag egter nie teenstrydig wees met enige bepaling in die Handves van 
Menseregte nie. 

4.10 In terme van die Grondwet erken die regering, en gevolglik ook die Departement van Onderwys, dat die 
Suid-Afrikaanse kulturele diversiteit ‘n waardevolle nasionale bate is.  Die Departement van Onderwys is 
daarom getaak om onder andere multi-linguïsme te bevorder, die amptelike tale te ontwikkel en respek vir 
die tale waarna in die Grondwet van Suid-Afrika verwys word, te kweek. 

4.11 Hierdie benadering is in lyn met die feit dat beide sosiale en individuele multi-linguïsme vandag wêreldwyd 
en veral in die Afrika-konteks die norm is.  Gevolglik word aanvaar dat die bemeestering van meer as een 
taal die algemene praktyk en beginsel in ons gemeenskap moet wees. 

4.12 Hoewel die individu 'n reg tot keuse van ‘n onderrigtaal het, moet hierdie reg egter binne die algemene 
raamwerk van die verpligting op die onderwysstelsel om multi-linguïsme te bevorder, beoefen word. 

 
5. DIE 1996 SKOLEWETBEPALINGS T.O.V. TAALBELEID  IN OPENBARE SKOLE 
 Artikel 6 van die Suid-Afrikaanse Skolewet bepaal dat behoudens die Grondwet kan die minister na oorleg met 

die Raad van Onderwysministers, by wyse van kennisgewing in die staatskoerant, norme en standaarde vir 
taalbeleid in openbare skole vasstel. 

 5.1 Die doel van die norme en standaarde is die bevordering, verwesentliking en ontwikkeling van die staat se 
oorwoë taaldoelstellings en die standardisering van onderwys ingevolge die grondwet. 

 5.2 Die Minister van Onderwys se norme en standaarde oor taal in skole aanvaar in beginsel praktiese 
haalbaarheid as die algemene maatstaf vir onderrig in ‘n bepaalde taal.  
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6. ONDERRIGTAAL VOLGENS DIE HANDVES VAN REGTE 
 Wat die onderrigtaal in openbare skole betref, is artikel 29(2) van die Handves van Regte van direkte belang.  Die 

betrokke bepalings is die gevolg van lang en ingewikkelde onderhandelinge en Iui soos volg: 
 Elkeen het die reg om in openbare onderwysinsteltings onderwys te ontvang in die amptelike taal of tale van eie 

keuse waar daardie onderwys redelikerwys doenlik is.  Ten einde doeltreffende toegang tot en verwesenliking 
van hierdie reg te verseker, moet die staat alle redelike alternatiewe in die onderwys, met inbegrip van 
enkelmediuminstellings, oorweeg, met inagneming van: 
i. billikheid; 
ii. doenlikheid; en 
iii. die behoefte om die gevolge van wette en praktyke van die verlede wat op grond van ras gediskrimineer 

het, reg te stel. 
 Hierdie bepaling vorm die hoogste reg in die staat ten aansien van die onderrigtaal by alle onderwysinstellings en 

alle ander wette, beleid en optredes moet hieraan vir geldigheid getoets word. 
 
7. ROL VAN DIE BEHEERLIGGAAM BY DIE BEPALING VAN ‘N TAALBELEID 
 Die Beheerliggaem van 'n openbare skool kan die taalbeleid van die skool bepaal, behoudens die Grondwet, die 

skolewet en enige toepaslike provinsiale wet. 
 7.1 Die primêre formele rolspeler by die bepaling van 'n skool se taalbeleid is die Beheerliggaam.  
 7.2 Die Beheerliggeam is steeds onderhewig aan die bepalings van die Grondwet, die Minister se norme en 

standaarde en die bepalings van 'n provinsiale onderwyswetgewing oor taal. 
 7.3 Die Beheerliggaam bepaal nie net die taalbeleid van 'n skool nie, maar stipuleer ook hoe die skool 

veeltaligheid sal bevorder deur: 
i. Meer as een onderrigtaal te implementeer, en/of 
ii. Addisionele tale as volwaardige vakke aan te bied, en/of 
iii. Spesiale taalhandhawingsprogramme toe te pas. 

 
8. VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE ONDERWYSDEPARTEMENT 

8.1 Die Departement is verantwoordelik vir die bevordering van meertaligheid asook die ontwikkeling van alle 
amptelike tale. 

8.2 Die Departement moet volgens neergelegde riglyne, wat ook aan die Grondwet moet voldoen, bepaal hoe 
aan die behoeftes van leerders voldoen sal word wanneer hulle in 'n bepaalde taal onderrig verlang, maar 
dit nie in die Distrik voorsien word nie, met inagneming van die advies van Beheerliggame en skoolhoofde. 

 8.3 Die Provinsiale 0nderwysdepartement moet weë en wyses ondersoek waardeur die beperkte menslike 
hulpbronne in die provinsie die beste aangewend kan word, waarby ingesluit is die voorsiening van 
taalbevorderingsprogramme in skole, veral in distrikte wat nie in die huistaal van leerders kan voorsien 
nie. 

 

9. REG EN POSISIE VAN LEERDERS 
 9.1 Die leerder mag by sy aansoek om toelating tot 'n skool skriftelik die taal aandui waarin hy verkies om 

onderrig te word. 
 9.2 Waar 'n skool reeds die taal vir leer en onderrig, soos verkies deur die leerder, aanbied en indien daar 

plek in die betrokke graad in die skool is, moet die skool die leerder toelaat. 

  

10. APPèL TEEN BESLISSINGS 
 ‘n Belanghebbende leerder of Beheerliggaem wat met enige beslissing van die provinsie se departementshoof 

van onderwys ontevrede is, mag binne 60 dae appèl by die LUR aanteken. 

 Indien die betrokke leerder of Beheerliggaam met die beslissing van die LUR ontevrede is, kan hulle die Pan 
Suid-Afrikaanse Taalraad, rakende die grondwetlike en/of regsgeldigheid van die beslissing, om advies nader.  
Hulle kan ook die LUR se beslissing betwis deur die saak na die Arbitrasie Stigting van SuidAfrika te verwys. 

 'n Dispuut wat na die Arbitrasie Stigting verwys is, moet finaal deur 'n arbiter of arbiters (aangestel deur die 
Stigting), in ooneenstemming met die reëls van die Arbitrasie Stigting opgelos word. 
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11. FAKTORE WAT 'N TAALBELEID KAN BEPAAL 
 Verskeie faktore kan 'n rol speel in die samestelling van ‘n taalbeleid vir ‘n skool. Sulke faktore behels onder 

andere: 
11.1 Die taalvoorkeur van die meerderheid van die leerders en ouers van ‘n skool; 
11.2 Die getal leerders in ‘n skool wat 'n versoek gerig het om hul onderrig in ‘n ander taal te ontvang; 
11.3 Ander skole in die omgewing en hul onderrigtaal; 

11.4 Die beskikbare plek in 'n betrokke skool; 

11.5 Onderwysers se vermoë om in 'n betrokke taal te onderrig; 
11.6 Finansiële implikasies. 

 
12. TAALBELEID VAN HOËRSKOOL RIEBEECKRAND 

12.1 Die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand het in ooreenstemming met die wetlike bepalings, soos 
bedoel in Artikel 29(2) van die Grondwet, die Taalbeleid bepaal. 

12.2 Hoërskool Riebeeckrand is ‘n parallelmediumskool met Afrikaans en Engels as medium vir onderrig en 
leer.  

12.3 Die taal waarin Hoërskool Riebeeckrand bedryf en bestuur word, is hoofsaaklik Afrikaans, met dien 
verstande dat kommunikasie met engelssprekende leerders, buitestaanders en die gemeenskap in 
Afrikaans en Engels kan plaasvind soos deur die omstandighede vereis en wat rederlikerwys doenlik is. 

12.4 Hoërskool Riebeeckrand erken die reg van toegang van leerders tot basiese opvoeding en toegang tot die 
skool. 

12.5 Hoërskool Riebeeckrand erken die reg van toegang van die individu dat daar gaan diskriminasie ten 
opsigte van taal toegelaat word nie. 

 
13. BEVORDERING VAN VEELTALIGHEID 

13.1 Hoërskool Riebeeckrand bevorder veeltaligheid deur die aanbieding van ander tale. 

13.2 Die aanbieding van vakke sal so ver moontlik in die betrokke taal self geskied. 
13.3 In die algemeen neem die Beheerliggaam en elke opvoeder by die skool redelike stappe om leerders oor 

die belangrikheid van veeltaligheid in te lig en om die aanleer en respek van ander tale as huistale te 
bevorder. 

13.4 Die skoolhoof lewer jaarliks aan die Beheerliggaam verslag oor taalgebruik by die skool en tendense 
waarvan die Beheerliggaam kennis behoort te dra. 

 
14. BELEIDSWYSIGINGS 
 Die skoolbeheerliggaam kan hierdie beleid van tyd tot tyd wysig, aanvul, aanpas of verander. 

15. INWERKINGTREDING VAN BELEID 
Hierdie beleid is van krag, sodra dit deur ‘n twee derde meerderheid van die totale Beheerliggaam goedgekeur is. 

16. BEKRAGTIGING 
 Hierdie beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand op  
 hierdie ______ dag van _____________________ 20_____ en sal hersien word in Mei 2024. 
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