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SELFOONGEBRUIK 

 
Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 is die verantwoordelikheid ten 
opsigte van die bestuur en beheer by skole aan die Beheerliggaam toegeken.  Binne 
die bepaalde wetgewing moet bepaalde riglyne neergelê word sodat effektiewe 
onderrig en leer kan geskied.  Om sy doel te verwesenlik stel die Beheerliggaam 
gedragskodes en relevante beleidstukke op sodat die Visie en Missie van die skool 
sal realiseer. 
 
Die tydige en ontydige gebruik van die selfoon kan in sommige gevalle ŉ remmende 
effek hê op die onderrigsituasie sowel as bevredigende skoolbesoek.  Wanneer 
kinders deur die ouers hul kinders in die skool se sorg laat, aanvaar die skool alle 
verantwoordelikheid (locus parentis) ten opsigte van die onderrig en veiligheid van 
die leerders.  Daarom is dit noodsaaklik dat daar op verskeie terreine deursigtige 
beleid bepaal word as dit vir al die betrokke partye makliker maak en alle 
wanpersepsies uitskakel.  Deur die gebruik van die selfoon het leerders ouers gevra 
om hulle by die skool te kom haal aangesien hulle sleg voel en in hierdie geval kan 
die skool nie behoorlik beheer oor die leerders, aan ons toevertrou, uitoefen nie. 
 
In die belang van al die partye is daar besluit om ŉ selfoonbeleid saam te stel om die 
situasie aan te spreek. 
 
1. BELEID VIR LEERDERS 
 
1.1 Geen slim-horlosie wat as „n selfoon gebruik kan word, word by die skool 

toegelaat nie. Die toestel sal gekonfiskeer word en aan die ouer aan die einde 
van die dag terug besorg word. 
 

1.2 Leerders mag selfone skool toe bring aangesien reëlings kan verander en dat  
leerders en ouers die behoefte het om mekaar te skakel.  Die leerder mag sy 
ouer skakel met toestemming en onder toesig van ŉ personeellid wat die 
toestemming verleen.  Die skool aanvaar egter geen aanspreeklikheid vir 
selfone wat wegraak nie.  Dit bly ten volle die verantwoordelikheid van die 
leerder. 

 
1.3 Die selfone moet ten alle tye by die skool af wees (7:20 – 13:30).  Geen 

oproepe word ontvang of gemaak nie.  Leerders wat oortree sal aangespreek 
word en die selfoon sal ook gekonfiskeer word.  Die betrokke leerder sal 
sy/haar selfoon na ŉ week, vanaf die oortreding, terug ontvang.  Die leerder 
ontvang ook ŉ debiet inskrywing. 

 
1.4 Leerders mag nie hul ouers skakel om hulle gedurende onderrigtyd te kom 

haal nie.  Slegs die administratiewe dames sal die ouer skakel om hulle te 
kom haal, indien nodig.  Om die terrein sonder die hoof se toestemming te 
verlaat, is ŉ ernstige oortreding en teenstrydig met die Suid-Afrikaanse 
Skolewet. 
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1.5 Wanneer ouers ŉ leerder gedurende skoolure kom haal moet die “uitteken 
boek van leerders” by die administratiewe kantoor voltooi word.  
 

1.6 Die gekonfiskeerde selfone kan na ŉ week by die kantoor afgehaal word. 
 

1.7 Leerders wat ŉ selfoon gebruik om ŉ oneerlike daad te pleeg of 
onwelvoeglike foto‟s neem se selfoon sal onmiddellik gekonfiskeer word en 
aan die ouer of wettige voog tydens ŉ gespreksessie oorhandig word.  Die 
skool sal hierdie leerder dissiplinêr aankla en indien hierdie leerder skuldig 
bevind word kan so ŉ leerder vir 7 dae deur die Beheerliggaam geskors word. 
 

NB: Die reëls in verband met tegnologie is ongelukkig ononderhandelbaar. 
 

2. BELEID TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 
 
2.1  SELFONE EN SLIM-HORLOSIEFONE  
 
a. Selfone moet af wees tydens personeelvergaderings en saalbyeenkomste.     
b. Personeel wat op terreindiens, padpatrolliediens en naskooldiens is mag nie 

op hul selfone op sosiale media wees of speletjies speel nie. Die toesig oor 
die leerders is uit die aard van die saak van kardinale belang.   

c. Geen oproepe of boodskappe mag in onderrigtyd gestuur of ontvang word 
nie. 

d. Indien ŉ opvoeder ŉ belangrike oproep verwag moet dit kort en saaklik gehou 
word aangesien ons ŉ verantwoordelikheid het teenoor die kinders in ons 
klas.  Dié stel van ŉ voorbeeld is baie belangrik. 

e. Leerders mag geen personeellid se telefoon hanteer of beantwoord nie. 
f. Personeel is verantwoordelik oor die toesig van hulle selfone en kan die skool 

nie verantwoordelik gehou word indien ŉ selfoon verlore raak nie. 
 

2.2  SKOOLSELFOON (huidig gebruik personeel hulle eie selfone) 
 
a. Vir amptelike funksies soos atletiek, skooltoere en uitstappies is ŉ skool 

selfoon beskikbaar.  Batterylaaier vir langer as twee (2) dae indien kontak met 
die skool gemaak moet word. 

b. Daar sal genoeg lugtyd op die selfoon wees om gereeld aan die skool oor die 
welstand van die leerders te rapporteer.   

c. Die selfoonnommer sal ook aan die ouers deurgegee word, sodat hulle met 
die opvoeder wat leerders vergesel, kan kontak maak. 

d. Tydens skooltoere sal die skool elke dag geskakel word om die welstand van 
opvoeders en leerders te rapporteer. 

e. Die selfoon word vir amptelike pligte gebruik en nie vir persoonlike oproepe 
nie. 

f. Na die toer/uitstappie word die selfoon/laaier in dieselfde werkende toestand 
aan die hoof terugbesorg. 

g. Die selfoon word in die kluis toegesluit. 
 

2.3     TABLETTE EN SKOOTREKENAARS 
 
a. Personeel wat terreindiens, padpatrolliediens of naskooldiens doen mag 

onder geen omstandighede op „n tablet of „n skootrekenaar werk nie.  
b. Personeel mag nie op sosiale media wees of speletjies speel nie. Die toesig 

oor die leerders is uit die aard van die saak van kardinale belang. 
c. Tablette en skootrekenaar mag in onderrigtyd slegs gebruik word indien die 

gebruik daarvan benodig word vir die aanbieding van klaswerk. 


