
OUERBETROKKENHEID 

GRAADKOMITEES 
Tydens die Gesinsbraai en Oueraand, aan die begin van elke jaar, word die nuwe 
bestuurslede van die Ouer-Onderwysersvereniging gekies. Vir hulp aan die skool skakel 
ouers by die graad in waar hulle oudste kind is. Die Ouer-onderwysersvereniging werk 
meestal in graadverband en doen uitstekende werk in belang van ons skool in sy totaliteit. 
Byvoorbaat dankie aan u as ouers vir u bereidwilligheid om hierby betrokke te wees. 

Ons vra dat u asseblief die vrymoedigheid sal neem om Me. Lulu Janse van Rensburg te 
kontak indien u betrokke wil wees by die komitee. Ons het u hand en hart ontsettend nodig en 
sal u hulp baie waardeer.

STAANDEKOMITEES 
Die Beheerliggaam funksioneer in verskillende staande komitees onder Voorsitterskap van 'n 
lid van die Beheerliggaam. Lede in die verskeie Staandekomitees word deur die 
Beheerliggaam benoem. 

Die volgende Staandekomitees, wat as subkomitees van die Beheerliggaam dien, 
funksioneer tans by ons skool en lewer 'n reuse bydrae tot die suksesvolle funksionering van 
elke afdeling in ons skool: 
• Dagbestuur • Finansies en Voorraad 
• Ouer-Onderwysersvereniging • Instandhouding & Risikobestuur 
• Preprimêr • Bemarking 
• Omgeeprojekte 



GEDRAGSKODE VIR OUERS EN ONDERSTEUNERS 

DEFINISIES 
"Ledeskole": Is almal Laerskole van die Noordelike Provinsies wat tot die organisasie 
toegelaat is op grond van uitnemende prestasies. Dit sluit onderwysers, afrigters, beamptes, 
kinders (deelnemers), ouers en toeskouers in. 

"Ouers/toeskouers": 'n Ouer of voog van 'n minderjarige wat onderhewig is aan die 
gedragskode deur die deelname van sy / haar kind. 'n Toeskouer, kan 'n ouer of enige ander 
persoon wees wat op 'n wettige wyse toegang verkry het tot die aktiwiteit en die deelnemers 
ondersteun. 

"Spelers / deelnemers": Sluit slegs ingeskrewe leerlinge van die skool in. 

"Skeidsregters": Aangestelde gekwalifiseerde beampte wat die reëls van die spel / 
kompetisie op 'n eerbare en konsekwente wyse toepas. 

"Kompetisie": Sluit al die sport en kultuur aktiwiteite / optredes / wedstryde vir Laerskole in. 

INLEIDING 
Met die aanvaarding van ledeskole om deel te wees van die organisasie, onderneem alle 
skole / afrigters / ouers en skeidregters om hulle te alle tye te onderwerp aan die gedragskode 
en om die organisasie waarvan hulle deel is te ondersteun en sy belange voorop te stel. Die 
neergelegde reëls en regulasies moet te alle tye nagekom word om daardeur gesonde 
deelname en onderlinge kohesie te verseker. 

'n Beroep word gemaak om die GEDRAGSKODE te alle tye na te kom in belang van gesonde 
deelname.

DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE

 1. Die gedragskode is om te verseker dat die aktiwiteit aangebied word tot voordeel van 
die kinders wat aan die aktiwiteit deelneem. Die deelname aan laerskoolaktiwiteite is 
primêr opvoedkundig van aard. 

2. 'n Gedragskode word beskryf as 'n stel konsekwente riglyne vir 'n aanvaarbare 
standaard van professionele en etiese gedrag waarop die organisasie se 
werksaamhede gebaseer is. 

3. 'n Gedragskode help om karakter en goeie sportmanskap te ontwikkel. 
4. Om aan leerlinge 'n goeie voorbeeld te stel in: • integriteit • gesindheid • houding • 

taalgebruik • optrede • algemene gedrag • sportmanskap 
5. Gehoorsaam en respekteer die reëls en die beamptes se beslissings. Besleg 

verskille sonder om jouself tot vyandigheid en geweld te wend. Hanteer die saak deur 
van geskikte kanale gebruik te maak. 

6. Ondersteun alle pogings om verbale en fisiese wangedrag uit sport / kultuur 
aktiwiteite te verwyder. Verskaf 'n voorbeeld van goeie sportmanskap vir leerders om 
na te volg. 

7. Erken die waarde en belangrikheid van vrywillige afrigters, beamptes en 
administrateurs – sonder hulle sal die beoefening van die aktiwiteite nie moontlik 
wees nie. 



8. Respekteer die regte en menswaardigheid van elke persoon ongeag geslag, vermoë, 
ras of geloof. 

9. Die hoofdoelwit is om die geleentheid te bied om mededingend binne 'n veilige 
omgewing deel te neem. In die proses word daarna gestreef om vaardighede 
maksimaal te ontwikkel en om genot vir alle rolspelers te verseker.

10. Die tradisie van goeie gedrag vorm die ruggraat van hierdie gedragskode en daar 
word van alle rolspelers verwag om dit te onderhou. 

VEREENSELWIGING MET PRESIDENT BRAND PRIMÊRE SKOOL 
1. Ouers en toeskouers moet hulself as verteenwoordigers van die skool sien wanneer 

hul wedstryde bywoon of hul kinders ondersteun. 
2. U word aangemoedig om die span waarin u kind speel te ondersteun, asook soveel as 

moontlik van die ander skoolspanne. 

OUERS / TOESKOUERS SE GEDRAGSKODE 
Alle ouers en toeskouers moet in samehang met die ledeskole se Gedragskode (1) 
onderneem om: 
1. Leerders aan te moedig om deel te neem en hulle nie te forseer nie. 
2. Spelers aan te moedig om altyd volgens die reëls deel te neem. 
3. Nooit op 'n speler te skree omdat hy / sy 'n fout gemaak het of 'n wedstryd verloor het 

nie. 
4. Pogings te ondersteun om verbale en fisieke misbruik in aktiwiteite uit te roei. 
5. Die waarde en belangrikheid van vrywillige afrigters en beamptes te erken. 
6. Geweld in enige vorm deur toeskouers, afrigters, beamptes en deelnemers te 

veroordeel. 
7. Gepaste sosiale gedrag te openbaar deur welvoeglike taal te gebruik. 
8. Te onthou dat kinders deur voorbeeld leer en dat beide spanne se goeie spel applous 

verdien. 
9. Die beamptes se beslissings te respekteer en nie die spelers, afrigters en beamptes 

lastig te val nie. 
10. Alkohol en / of tabakprodukte se gebruik langs die sportveld is streng verbode.
11. Ouers en ondersteuners word versoek om hulle te hou by die reëls wat vir elke 

wedstryd of toernooi van toepassing is. 
12. Ouers en ondersteuners word versoek om die nodige afstand vanaf die kantlyne te 

handhaaf en nie binne die speelveld of afgemerkte areas te gaan nie. Tydens 
krieketwedstryde moet toeskouers nie agter die bouler se rug sit of beweeg nie. 
Tydens hokkiewedstryde moet toeskouers nie op die doelhok sit of agter die doellyn 
beweeg nie. 

13. Ouers en ondersteuners moet die nodige verdraagsaamheid en respek betoon 
teenoor medetoeskouers en opposisie. 

14. Ouers en ondersteuners moet so optree dat hulle altyd die skool se beeld na buite sal 
uitdra en niks doen wat dit kan skade aandoen nie. 

BESERINGS 
Ouers en toeskouers word versoek om nie op die veld te gaan wanneer 'n speler 'n besering 
opdoen nie. Indien die afrigter / bestuurder of noodhulppersoneel dit nodig ag, sal die 
betrokke ouers nader geroep word. 

SPANKEUSE 
U word versoek om nie in te meng met die afrigter se spankeuse nie. Wenke wat met die regte 
gesindheid bedoel word, kan wel aan afrigters op die regte tydstip oorgedra word. 

KOMMUNIKASIEKANALE 
Ouers en ondersteuners kan enige navrae of probleme opneem met die afrigter, Sporthoof of 
Skoolhoof. Probleme kan ook met die betrokke persoon bespreek word, maar nie langs die 
veld nie. Ernstige klagtes kan ook met die Beheerliggaam (sport) opgeneem word. Ons 
versoek dat by die gedragskode gehou moet word sodat spelers en toeskouers hul sport kan 
geniet.


