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DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM 
KINDERBESKERMINGSBELEID 

KINDERBESKERMING EN PROSEDURE VIR OPTREDE 
 
  
 

A) Doel van Beleid 

 - Om geweld teen kinders aan te meld. 

 - Om verwaarlosing en emosionele afkraking aan te meld. 

 

B) Rol van die skool 

 - Identifiseer die moontlike mishandeling. 

 - Wees op hoogte van die wetsbepalings. 

 - Kennis van die wetlike magte van die skool, ouers, polisie en welsyn. 

 - Kennis van noodsaaklike, deurlopende ondersteuning deur die skool aan ‘n kind. 

 

C) Prosedure 

 - Die skool is wetlik verplig om werklike gevalle van kindermishandeling te 
rapporteer.  Indien vermoede bestaan, moet die saak ook aangemeld word. 

 

- Kanale: 

* Skoolsielkundige  

* Die plaaslike welsyn 

* SAPD 

 

- Die klaer hoef nie bevrees te wees dat die aangeklaagde ‘n klag van skending van 
karakter aanhangig kan maak nie.  Indien ‘n klag gelê is met opregte gevoelens en 
in ooreenstemming met die voorgeskrewe prosedure, is so ‘n klaer nie 
regsaanspreeklik nie. 

 

- Die volwassene teenoor wie die kind die openbaring maak, kan die hoof van die 
skool, die sielkundige of DSO verwittig van die saak, maar kan ook die saak direk 
na die Welsyn verwys. 

 

- Nadat ‘n geval deur die kind aan ‘n personeellid geopenbaar is, is dit nie 
noodsaaklik dat die kind die volle besonderhede van die voorval verstrek nie. 

 

- Die personeellid mag nie aan die kind die belofte maak dat die saak vertroulik 
gehou sal word nie.  Die kind moet dienooreenkomstig ingelig word. 

 

- Dit is nie nodig vir die onderwyser om ná die verklaring van die kind, die 
besonderhede in detail na te vors nie.  Dit is die werk van die Welsyn of die SAPD. 

 

 

 



2 

 

 

- In die algemene praktyk word die volgende sake verwys na die SAPD: 

 

* Aanranding 

  * Ernstige aanranding (wapens) 

  * Seksuele oortredings, soos verkragting, sodomie, bloedskande, onbetaamlike  

   gedrag 

  * Die mishandeling moet so gou as moontlik aangemeld word - binne  

   72 uur na die voorval.  (Forensiese bewyse is dan nog beskikbaar). 

  

- ‘n Opvolgaksie om seker te maak dat die saak aangemeld is en aandag kry, is 
noodsaaklik. 

- Die volgende sake word verwys na die Welsyn: 
 

* Gevalle van verwaarlosing 

  * Emosionele mishandeling.  Mediese en psigiatriese behandeling mag nodig 
wees indien die kind behandeling moet ontvang na mishandeling. 

 

D) Inligting 

Relevante inligting moet beskikbaar gestel word vir die onderwysers.  Dit sluit die 
volgende in: 

 

* Wette 

 * Databasis van diensverskaffers 

 * Enige ander relevante inligting 

 

E) Vaardigheidsopleiding 

Ten minste twee personeellede moet opgelei word om die bestuur van 
kindermishandeling te hanteer: 

 

* Identifisering 

* Onderhoudvoering 

* Steun verskaf 

* Verslae en in stand hou 

* ‘n Standaardverslag opstel 

 

F) Die Wet 

 Verwys na Kinderwet nr 38 van 2005. 
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G) Algemeen 
  

 1. Rolspelers se take  

 1.1 Klasonderwyser / Onderwyser 

 Die onderwyser het die geleentheid en die verantwoordelikheid om elke kind 
in sy klas te ken. 

 Dié kennis word versamel deur die opdatering van die leerderprofiel wat 
gereeld gedoen moet word. 

 Kennis van leerders kan versamel word deur middel van vraelyste en 
werksopdragte wat leerders indien. 

 Deur die aanbied van sport- en kultuuraktiwiteite, kan kennis van individuele 
leerders ingewin word. 

 Deur observasie. 

 Gedragspatrone wat bekommernis wek, moet aangeteken word. 

 Gee aandag aan die probleem. 

 Leer die leerders beter ken gedurende kontaktyd. 

 

1.2 Graadvergaderings 

 ‘n Graadvergadering moet een maal per maand gehou word.  Probleme 
moet geïdentifiseer word en leerders wat hulp nodig het, moet bespreek 
word. 

 Elke leerkrag kry die geleentheid om uit te vind hoe ‘n bepaalde leerder 
reageer in ander leerkragte se klasse en watter ondersteuning aan die 
leerder verskaf word. 

 Terugvoering moet met die volgende vergadering gelewer word of die 
probleem opgelos is en of daar vordering is. 

 Indien aksies deur die klasonderwyser geneem nie resultate toon nie, moet 
die saak verwys word na die skoolondersteuningspan (SOS). 

 

1.3 Skoolondersteuningspan 

 Span bestaan uit DSO, sielkundige, Opvoedkundige Konsultant en 
graadvoogde. 

 Elke week vergader die DSO, sielkundige en twee van die graadvoogde. 

 

1.4 Leerderhulpforum 

 Maatskaplike werker 

 Mediese dokter 

 Psigiater 

 Religieuse leier 

 Verteenwoordiger van SAPD 

 Ander belanghebbendes uit die gemeenskap 

 Skoolsielkundige,  Opvoedkundige Konsultant en voogde. 

 Forum vergader 1 x per kwartaal 
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1.5 Skoolhoof 

 Neem finale verantwoordelikheid vir elke leerder in die skool. 

 Word gereeld deur die voorsitter van die skoolondersteuningspan ingelig oor 
ernstige gevalle. 

 Verseker dat die skool skakel met ander organisasies in die gemeenskap. 

 Verseker dat die skool ‘n gesonde verhouding met die ouers van die skool 
handhaaf. 

 

1.6 Beheerliggaam en ouers 

 Hulpverlening met armoede, skoolgeld, kleredrag en voedselvoorsiening. 

 

1.7 Bondgenote in die gemeenskap 

 Vestig ‘n multi-dissiplinêre netwerk in die gemeenskap om aktiwiteite te 
koördineer en duplisering te voorkom. 

 Organisasies 

 Kerkgenootskappe 

 Provinsiale departemente 

 Welsyn 

 SAPD 

 

 

GOEDKEURING  

AANBEVEEL DEUR 

SKOOLHOOF: 

(naam en van) 

MNR 

 MARIUS LEZAR 
HANDTEKENING: 

 

DATUM:  

GOEDGEKEUR DEUR 

BEHEERLIGGAAM-
VOORSITTER: 

(naam en van) 

MNR GM JANSEN 
VAN RENSBURG 

HANDTEKENING: 

 

DATUM:  

GEKONTROLEER 
DEUR GDO: 

(naam en van) 

 

HANDTEKENING: 

 

DATUM 
GEKONTROLEER: 

 

GESERTIFISEER 
DEUR: 

(naam en van) 

 

HANDTEKENING: 

 

DATUM:  

 

 


