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GOUDVELD-HOëRSKOOL
GEDRAGSKODE VIR DIE LEDE VAN DIE BEHEERLIGGAAM
Nademaal die beheerliggaam van Goudveld-Hoërskool as ‘n statutêre liggaam funksioneer volgens ‘n
grondwet wat ingevolge artikel 19 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) gemaak is;
en nademaal die grondwet van die beheerliggaam voorsiening maak vir die aanvaarding van ‘n
afdwingbare gedragskode vir sy lede en dit juridies moontlik is om so ‘n gedragskode te aanvaar en af te
dwing;
en nademaal die beheerliggaam besluit het dat dit noodsaaklik is dat die gedrag van al sy lede voortaan
volgens so ‘n kode gereguleer word,
is die volgende as die gedragskode van die Beheerliggaam van Goudveld-Hoërskool goedgekeur:
1.

WOORDOMSKRYWING EN DEFINISIES

1.1

In hierdie dokument, tensy anders bepaal of uit die samehang anders blyk –
1.1.1

het woorde en uitdrukkings dieselfde betekenis as in die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet
84 van 1996);

1.1.2

sluit die enkelvoud die meervoud in en omgekeerd;

1.1.3

sluit ‘n verwysing na die manlike vorm die vroulike vorm in en omgekeerd;

1.1.4

beteken
(a)

“beheerliggaam” die beheerliggaam van die skool soos voorsien in artikel 16
van
die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996), uitsluitend enige komitee van die
beheerliggaam;

(b)

“gedragskode” die gedragskode in hierdie dokument vervat en enige wysigings
daarvan deur die beheerliggaam goedgekeur;

(c)

“grondwet” die grondwet van die beheerliggaam;

(d)

“lid” ‘n lid van die beheerliggaam;

(e)

(f)
(g)

“media” ook ‘n persoon of instansie wat die radio, televisie, ‘n koerant, tydskrif,
nuusbrief, pamflet, omsendbrief, elektroniese pos of die internet gebruik om
inligting, nuus of menings te publiseer of te versprei;
“ondervoorsitter” die ondervoorsitter van die beheerliggaam;
“Skolewet” die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) en enige maatreël
daarkragtens uitgevaardig wat die krag van wet het;
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(h)

(i)

“provinsiale wet” die provinsiale onderwyswet wat van toepassing is op die
skool en enige maatreël daarkragtens uitgevaardig wat die krag van wet het;
“skool” soos deur die skolewet bepaal;

(j)

“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;

(k)

“voorsitter” die voorsitter van die beheerliggaam, of iemand wat as voorsitter by ‘n
vergadering van die beheerliggaam optree;

(l)

“wangedrag” ‘n handeling of versuim soos in artikel 9 bedoel.

1.2

Die opskrif by elke artikel van die gedragskode is slegs om redaksionele redes ingevoeg en
word nie gebruik by die uitleg van die betrokke bepaling nie.

1.3

By die uitleg van ‘n bepaling in die gedragskode moet voorkeur gegee word aan enige redelike
uitleg wat sal verseker dat die betrokke bepaling bestaanbaar is met die Handves van Regte in
die Grondwet (Wet 108 van 1996), ‘n toepaslike bepaling van die Skolewet en ‘n provinsiale
wet, bo enige alternatiewe uitleg wat ‘n teenstrydigheid met een of meer van die vermelde
bepalings tot gevolg sal hê.

2.

BINDENDE AARD

2.1

Elke lid van die beheerliggaam moet so gou as moontlik na ampsaanvaarding sy of haar
onvoorwaardelike gebondenheid aan die gedragskode skriftelik bevestig deur ‘n afskrif van die
bevestigingsdokument te onderteken wat hierby as Bylae A aangeheg is.

2.2

Deur sy of haar ondertekening van Bylae A onderneem elke lid om te alle tye streng by die
voorskrifte van die gedragskode te hou en ook om mee te werk tot enige ondersoek- en
dissiplinêre prosedures waarvoor die gedragskode voorsiening maak.

2.3

‘n Lid onderneem deur sy of haar ondertekening van Bylae A om enige straf of sanksie wat
ingevolge die gedragskode vir wangedrag opgelê is, te aanvaar en regtens daaraan gebonde
te wees.

3.

ALGEMENE PLIGTE EN GEDRAGSNORME

Elke lid van die beheerliggaam is verplig om –
3.1

te alle tye die beste belange van die skool te bevorder en hom of haar te weerhou van enige
handeling of versuim wat die beste belange van die skool benadeel of waarskynlik kan
benadeel;

3.2

al sy of haar werksaamhede as lid op ‘n verantwoordelike, verstandige en betroubare wyse te
verrig wat die beheerliggaam en die skool tot eer en voordeel strek;
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3.3

te alle tye binne sy of haar vermoë mee te werk of te verseker dat die beheerliggaam al sy
verpligtinge en werksaamhede volgens die geldende reg en die grondwet nakom of verrig;

3.4

geen handeling of versuim te verrig wat die goeie naam, die regte of die statutêre rol in die
onderwys van die beheerliggaam, ‘n persoon in diens by die skool, of ‘n leerder of ouer van
die skool, onredelikerwys benadeel of waarskynlik kan benadeel nie;

3.5

geen handeling of versuim te verrig wat die vertrouensplig van die beheerliggaam teenoor die
skool skend of waarskynlik kan skend nie;

3.6

geen handeling te verrig wat bereken is om enige ander lid van die beheerliggaam of ‘n
komitee van die beheerliggaam op ‘n onbehoorlike wyse te beïnvloed of te probeer beweeg tot
‘n handeling of versuim wat teenstrydig met ‘n bepaling van die gedragskode is nie;

3.7

geen handeling te verrig wat bereken is om op ‘n onbehoorlike wyse in te meng met die
verrigting van die wetlike werksaamhede van enige ander lid of ‘n komitee van die
beheerliggaam nie.

3.8

Geen handeling te verrig wat bereken is om enige lid, persoon of komitee in artikel 10 bedoel,
onbehoorlik te beïnvloed of te verhinder of te belemmer in die uitvoering van enige
werksaamheid of die neem van enige besluit ingevolge die betrokke artikel nie;

3.9

Teenwoordig te wees by en teenwoordig te bly by enige verrigtinge ingevolge artikel 10.10.

4.

VERGADERINGS

Elke lid van die beheerliggaam is verplig om –
4.1

alle vergaderings van die beheerliggaam vir die volle duur daarvan by te woon, tensy hy of sy
‘n geldige verskoning vir afwesigheid het en redelike kennis hiervan aan die voorsitter gegee
het, of tensy die lid ingevolge artikel 11 geskors is;

4.2

tydens alle vergaderings van die beheerliggaam so op te tree dat dit die waardigheid en die
wettige werksaamhede van die beheerliggaam en die lede daarvan bevorder;

4.3

tydens alle vergaderings van die beheerliggaam te handel ooreenkomstig die toepaslike
bepalings van die grondwet, die beslissings of aanwysings van die voorsitter van die
vergadering en die erkende reëls wat vergaderingsprosedure reguleer en wat van toepassing
is;

4.4

hom of haar behoorlik vir alle vergaderings van die beheerliggaam voor te berei;

4.5

‘n werksaamheid, funksie of plig wat hy of sy by of tydens so ‘n vergadering as ‘n lid moet
verrig, of uitvoer, behoorlik en met die nodige bekwaamheid te verrig of uit te voer;

4.6

hom of haar te weerhou van enige handeling of versuim wat ‘n vergadering van die
beheerliggaam ontwrig of kan ontwrig of wat die verrigtinge van die vergadering onbehoorlik
vertraag of bemoeilik.

5.

FINANSIëLE AANGELEENTHEDE
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Elke lid van die beheerliggaam is te alle tye verplig om in sy of haar hoedanigheid as so ‘n lid –
5.1

die hoogste goeie trou en eerlikheid aan die dag te lê in die hantering, bestuur of gebruik van,
of besluitneming oor enige geld, verhandelbare dokumente of enige roerende of onroerende
bates, eiendom, artikels of dokumentasie wat aan die skool behoort of waarin die skool ‘n
direkte of indirekte finansiële belang het;

5.2

alles in sy of haar vermoë te doen om te verseker dat die finansiële hulpbronne of middele van
die skool nie verkwis word of op ‘n onekonomiese, onoordeelkundige of oneerlike wyse deur
enigiemand bestuur of gebruik word nie;

5.3

alles in sy of haar vermoë te doen om te verseker dat met die geld en ander bates of
voorwerpe in artikel 5.1 (hierbo verwys) deurgaans gehandel word volgens die toepaslike
regsreëls, finansiële beleid en prosedures, en erkende rekenkundige praktyk;

5.4

alles in sy of haar vermoë te doen om te verseker dat die banksake van die skool deurgaans
volgens die toepaslike beleid en norme bestuur of bedryf word;

5.5

nie sy of haar posisie te gebruik ten einde ‘n behoorlike, ontoelaatbare of onverdiende
geldelike voordeel te bekom of te probeer bekom of enige ander persoon ‘n onbehoorlike of
onverdiende geldelike voordeel te laat toekom nie;

5.6

betyds voldoende inligting aan die beheerliggaam te verskaf voordat enige besluit deur die
beheerliggaam geneem word waarby hy of sy, of ‘n lid van sy of haar huishouding of familie, ‘n
finansiële belang het;

5.7

al die vereistes of prosedures wat geld ten opsigte van die terugbetaling van noodsaaklike
onkoste deur hom of haar aangegaan in die uitvoering van sy of haar pligte of werksaamhede
as ‘n lid, stiptelik nakom of aan voldoen.

6.

VERTROULIKE INLIGTING

Vir die doeleindes van hierdie artikel beteken die uitdrukking “vertroulike inligting” ook enige inligting wat
volgens ‘n besluit van die beheerliggaam as vertroulike inligting behandel moet word;
6.1

7.

Elke lid van die beheerliggaam is te alle tye verplig om –
6.1.1

vertroulike inligting of dokumentasie wat hy of sy in die loop van sy of haar
werksaamhede as ‘n lid verkry het, nie aan enigeen te openbaar nie behalwe waar
die reg sodanige openbaringmaking vereis of toelaat, of met die goedkeuring van
die beheerliggaam of die voorsitter;

6.1.2

nie enige vertroulike inligting of dokumentasie wat hy of sy in die loop van sy of haar
werksaamhede as ‘n lid verkry het, te gebruik vir enige onbehoorlike doel, of met
onbehoorlike motiewe of op onbehoorlike wyse nie.

VERKLARINGS EN INLIGTING AAN DIE MEDIA EN ANDER KOMMUNIKASIES
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7.1

‘n Lid van die beheerliggaam mag nie ‘n verklaring aan die media maak of inligting aan die
media gee of meewerk tot die maak van so ‘n verklaring of die gee van inligting, ten aansien
van enige aangeleentheid wat betrekking het op die skool, die beheerliggaam en sy
werksaamhede, die lede van die beheerliggaam, ‘n ouer of leerder by die skool, of ‘n persoon
in diens by die skool nie, tensy dit geskied ooreenkomstig die beheerliggaam se
goedgekeurde beleid of reëls ten aansien van verklarings aan die media.

7.2

‘n Lid van die beheerliggaam mag nie enige valse gerug of bewering ten aansien van die
beheerliggaam, ‘n lid van die beheerliggaam, die skool, enige persoon in diens van die skool,
enige leerder of ouer van die skool kommunikeer, versprei of meewerk tot die verspreiding
daarvan nie.

8.

OPTREDE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL BY DIE SKOOL

Elke lid van die beheerliggaam moet te alle tye –
8.1

binne sy of haar vermoë die prinsipaal en ander personeel van die skool alle redelike
ondersteuning verleen soos deur die Skolewet bedoel in die verrigting van hul professionele
werksaamhede;

8.2

hom of haar weerhou van enige handeling of versuim wat sou neerkom op ongeoorloofde of
onbehoorlike inmenging deur hom of haar in die professionele bestuur of werksaamhede van
die skool;

8.3

hom of haar weerhou van enige onbehoorlike inmenging met die werksaamhede, of die
misbruik of gepoogde misbruik van enige nie-opvoeder wat by die skool in diens is.

9.

WANGEDRAG

‘n Lid van die beheerliggaam is aan wangedrag skuldig indien hy of sy 9.1

enige bepaling of verpligting in die gedragskode vermeld, oortree of versuim om daaraan te
voldoen;

9.2

enige gemeenregtelike of statutêre misdryf of oortreding pleeg wat direk met sy of haar posisie
as lid van die beheerliggaam verband hou, of die verrigting van sy of haar werksaamhede as
so ‘n lid, of die skool of beheerliggaam nadelig beïnvloed of kan beïnvloed.

10.

PROSEDURE BY BEWEERDE WANGEDRAG

10.1

In hierdie artikel, tensy anders bepaal of uit die samehang anders blyk, beteken:
(a)

“beheerliggaam” ook ‘n persoon of komitee deur die beheerliggaam aangewys,
hetsy in die algemeen of vir ‘n besondere doel, om namens die beheerliggaam op te
tree in aangeleenthede ingevolge hierdie artikel;

(b)

“dissiplinêre komitee” ‘n onpartydige lid of lede van die beheerliggaam, of enige
ander kundige en onpartydige persoon of persone, deur die beheerliggaam
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aangewys om ‘n bewering van wangedrag deur ‘n lid van die beheerliggaam te
ondersoek.
10.2

‘n Bewering oor wangedrag van ‘n lid van die beheerliggaam word behoudens artikel 10.3, by
die voorsitter of iemand anders deur die beheerliggaam vir hierdie doel aangewys, ingedien.

10.3

‘n Bewering oor wangedrag van die voorsitter word by die prinsipaal of die onder-voorsitter
ingedien.

10.4

So gou moontlik na ontvangs van ‘n klagte oor beweerde wangedrag moet die persoon by wie
die klagte ingedien is, nagaan en ondersoek doen of laat doen of die bewerings in die klagte
vervat in die lig van die beskikbare of verdere inligting of getuienis aandui dat daar redelike
gronde is om te vermoed dat die betrokke lid van die beheerliggaam moontlik aan wangedrag
skuldig is.

10.5

Indien dit na die proses in artikel 10.4 blyk dat daar nie redelike gronde bestaan om te
vermoed dat die betrokke lid moontlik aan wangedrag skuldig is nie, moet die betrokke
persoon hierdie bevinding, met die redes daarvoor, op skrif stel en by die eersvolgende
vergadering van die beheerliggaam ter tafel lê.

10.6

Indien dit na die proses in artikel 10.4 blyk dat daar redelike gronde bestaan om te vermoed
dat die betrokke lid aan wangedrag skuldig is, moet die betrokke persoon of iemand vir hierdie
doel deur die beheerliggaam aangewys –
10.6.1

‘n klagstaat opstel of laat opstel waarin die wesenlike bewerings oor die beweerde
wangedrag vervat word; en

10.6.2

‘n kernagtige opsomming voorberei of laat voorberei van al die beskikbare getuienis
wat die bewerings in die klagstaat ondersteun.

10.7

Die beheerliggaam oorweeg so gou as moontlik die klagstaat en opsomming van getuienis in
artikel 10.6 bedoel.

10.8

Na oorweging van die klagstaat en opsomming van getuienis in artikel 10.6 bedoel, kan die
beheerliggaam –
10.8.1

beslis dat die aangeleentheid verder ondersoek moet word en daarna opnuut vir
oorweging aan hom voorgelê moet word;

10.8.2

gelas dat geen verdere stappe geneem word nie;

10.8.3

gelas dat ‘n dissiplinêre ondersoek ten opsigte van die bewerings in die klagstaat
moet plaasvind; of

10.8.4

enige ander besluit neem wat in die omstandighede nodig of gepas mag wees.

10.9

Waar die beheerliggaam ‘n lasgeding in artikel 10.8.3 bedoel uitreik, gee hy opdrag dat ‘n
ondersoek ten opsigte van die beweerde wangedrag deur ‘n dissiplinêre komitee moet
plaasvind.

10.10

Die dissiplinêre komitee volg ‘n billike prosedure in enige ondersoek van beweerde wangedrag
wat ingevolge artikel 10.8.3 gelas is deur onder meer die volgende beginsels na te kom:
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10.10.1

Die ondersoek hoef nie ’n formele ondersoek te wees nie en die prosedure daarvan
word deur die dissiplinêre komitee self bepaal.

10.10.2

Die dissiplinêre komitee kan na goeddunke ‘n pro forma aanklaer aanwys om
getuienis aan te bied of met die aanbieding daarvan behulpsaam te wees.

10.10.3

Die dissiplinêre komitee kan enige getuienis wat deur hom as relevant beskou word,
ontvang, bekom, verlang of aanhoor.

10.10.4

Die lid moet redelike kennis van die ondersoek kry en betyds voorsien word van ‘n
afskrif van die klagstaat en die opsomming in artikel 10.6 bedoel, in ‘n taal wat die
lid kan verstaan.

10.10.5

Die lid moet ‘n redelike geleentheid gegun word om ‘n saak te stel, te antwoord op
die bewerings van wangedrag en al die getuienis wat dit ondersteun.

10.10.6

Die lid is geregtig om enige relevante getuienis aan te bied en enige getuie wat nie
deur hom of haar geroep is nie, te kruisondervra.

10.10.7

Die lid is net geregtig op die bystand van ‘n professionele regspraktisyn tydens die
ondersoek, of om deur so ‘n praktisyn by die ondersoek verteenwoordig te word op
voorwaarde dat die lid self die koste van sodanige bystand en/of verteenwoordiging
sal dra.

10.10.8

Indien ‘n lid die ondersoek nie wil bywoon nie, of versuim om op te daag nadat hy of
sy behoorlik kennis gekry het, of versuim om aanwesig te bly tydens die ondersoek,
of die dissiplinêre komitee om ‘n goeie rede beslis dat sodanige aanwesigheid die
ondersoek onredelik kan belemmer, kan die ondersoek in die afwesigheid van die lid
plaasvind.

10.11

Indien ‘n lid sy of haar skuld aan wangedrag erken, kan die dissiplinêre komitee hom of haar
skuldig bevind sonder om enige verdere getuienis te oorweeg.

10.12

Waar die dissiplinêre komitee na oorweging van al die relevante getuienis oortuig is op ‘n
oorwig van waarskynlikheid dat ‘n lid aan wangedrag skuldig is soos in die klagstaat beweer,
moet die lid aldus skuldig bevind word.

10.13

Na skuldigbevinding van ‘n lid aan wangedrag, maak die dissiplinêre komitee na oorweging
van alle relevante feite, insluitend enige vertoë deur of namens die betrokke lid, ‘n aanbeveling
oor ‘n geoorloofde en gepaste straf wat die lid weens die wangedrag opgelê kan word.

10.14

So gou as moontlik na afhandeling van ’n ondersoek, lê die dissiplinêre komitee die volledige
oorkonde daarvan, of ‘n skriftelike opsomming van die bevindings en die redes daarvoor met
sy aanbevelings en die redes daarvoor, aan die beheerliggaam voor.

10.15

Die beheerliggaam kan na oorweging van die dokumentasie ingevolge artikel 10.14 voorgelê,
en sonder enige verdere oorweging van vertoë of argument deur of namens die betrokke lid, in
die geval van die skuldigbevinding van ‘n lid aan wangedrag –
10.15.1

die skuldigbevinding van die lid bekragtig of ter syde stel; en
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10.15.2

die aanbeveling van die dissiplinêre komitee oor ‘n gepaste straf aanvaar of enige
ander straf oplê wat ingevolge die gedragskode toelaatbaar is.

10.16

‘n Skuldige bevinding aan wangedrag en ‘n straf daarvoor is van krag vanaf die dag dat dit
deur die beheerliggaam bekragtig of opgelê word, na gelang die geval. Die beslissing van die
beheerliggaam is finaal.

11.

STRAWWE WEENS WANGEDRAG

11.1

Die volgende strawwe kan ‘n lid na skuldigbevinding weens wangedrag opgelê word.
11.1.1

‘n Berisping.

11.1.2

‘n Waarskuwing.

11.1.3

Skorsing van die verrigtinge of werksaamhede van die beheerliggaam vir ’n tydperk
van hoogstens 6 maande.

11.1.4

Die publikasie van redelike besonderhede van die skuldigbevinding aan
belanghebbende persone of instansies op ‘n wyse deur die beheerliggaam bepaal.

11.1.5

Die verwysing van die aangeleentheid na die betrokke onderwysowerhede, vergesel
deur ‘n ware afskrif van die oorkonde of opsomming in artikel 10.14 bedoel, met ‘n
versoek en aanbeveling dat die betrokke lid so gou as moontlik ingevolge die
bepalings van die provinsiale onderwyswet uit sy of haar amp verwyder word.

11.2

Die strawwe in artikel 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 en 11.1.4 kan gelyktydig of in enige kombinasie
opgelê word.

11.3

Die straf, of ‘n deel daarvan, in artikel 11.1.3 en 11.1.4 kan op gepaste en redelike
voorwaardes opgeskort word.

12.

SKORSING

12.1

‘n Lid van die beheerliggaam teen wie ‘n bewering van wangedrag ingevolge artikel 10.2 of
10.3 ingedien is, kan uit sy of haar amp geskors word indien daar voldoende rede vir so ‘n
stap is, maar moet egter geskors word indien daar ‘n bewering van ernstige wangedrag
ingedien is.

12.2

‘n Lid kan te enige tyd geskors word vanaf die datum van die indiening van ‘n bewering van
wangedrag deur hom of haar tot op die datum waarop die aangeleentheid finaal afgehandel
word.

12.3

‘n Besluit tot die skorsing van ‘n lid, of die opheffing van die skorsing, word geneem deur die
beheerliggaam soos omskryf ingevolge artikel 10.1 (a).

12.4

Die uitwerking van ‘n skorsing is dat die lid nie enige bevoegdheid en werksaamheid van ‘n lid
mag uitoefen nie, behalwe soos anders bepaal deur die beheerliggaam, maar steeds aan al
die bepalings en verpligtinge van die gedragskode en enige ander regsbepaling onderworpe
is.
Bladsy 9 van 11

13.

ALGEMEEN

Iemand wat om enige rede ophou om ‘n lid van die beheerliggaam te wees, moet so gou as moontlik alle
dokumentasie van die beheerliggaam in sy of haar besit en alle afskrifte daarvan, insluitend alle
elektroniese weergawes daarvan, aan die voorsitter of die prinsipaal terugbesorg.
Bogenoemde beleid was voorgehou tydens ŉ Bestuursliggaamvergadering gehou op
_____________________ en is algemeen aanvaar.

_________________

_________________

Mev. A. Nieuwoudt
Voorsitter

Mnr. S. W. P. Scott
Sekretaris
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BYLAE A

GOUDVELD-HOëRSKOOL
GEDRAGSKODE VIR DIE LEDE VAN DIE BEHEERLIGGAAM
Onderneming tot Gebondenheid
Ek, die ondergetekende (volle naam en van):

________________________________________________________________________

1.

bevestig hiermee dat ek vertroud is met die volle inhoud van die gedragskode waarby hierdie
Bylae aangeheg is.

2.

bevestig hiermee dat ek die volle inhoud van die gedragskode onvoorwaardelik onderskryf en
dat ek my, ondanks enige ander regsbeginsels, aan al die bepalings, verpligtinge en
prosedures daarvan, en enige wysigings daarvan wat geldiglik deur die beheerliggaam
aangebring mag word, gebonde ag net asof ek hieroor ‘n afdwingbare kontrak met die skool
en elke lid van die beheerliggaam individueel aangegaan het.

3.

bevestig dat, indien ek aan wangedrag skuldig bevind sou word nadat die voorgeskrewe
prosedure van die gedragskode gevolg is, ek regtens aan die betrokke straf of sanksie
gebonde sal wees en my daaraan onderwerp.

4.

erken dat die skool of die beheerliggaam geregtig sal wees om my verpligtinge ingevolge die
gedragskode, waar gepas, deur middel van ‘n hofinterdik op my koste af te dwing, indien ek
nie vrywillig saamwerk soos ek ingevolge hiervan onderneem het nie.

Geteken te _________________ op die ____________ dag van ______________ 20 _____

Volle name en van: __________________________________________________________

Handtekening van lid van Beheerliggaam: ________________________________________

Handtekening van voorsitter van Beheerliggaam: __________________________________

Handtekening van Skoolhoof: _________________________________________________
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