
TABLETBELEID 

 

1) Toelating van tablette: 

 Met die instelling van die e-leer program word die gebruik van tablette vanaf 2015 

toegelaat. 

 Alle leerders MOET gebruik maak van die skool se netwerk. 

 

2) Verskaffing van tablette en algemene reëls: 

 Tablette moet deur die leerder self voorsien word en sal ook die eiendom van die 

leerder bly. 

 Die leerder is verantwoordelik vir die herlaai van die tablet, en moet seker maak dat 

dit vol gelaai en gereed vir gebruik is. 

 Dit sal nie toegelaat word dat leerders ‘n tablet by die skool herlaai nie. 

 Grade 8 en 9 leerders moet te alle tye hul tablette by die skool hê. 

 SLEGS tablette mag gebruik word . Selfone en ander elektroniese toerusting is 

ontoelaatbaar. 

 'n Leeder mag sy /haar eie tablet aankoop. Enige maak is aanvaarbaar, maar die 

leerder moet seker maak dat die spesifikasies en vereistes voldoen aan die van ITSI 

(beskikbaar op skool se webwerf). 

 

3) Versekering, bewaring en verantwoordelikheid: 

 Dit sal ten alle tye ‘n leerder se verantwoordelikheid wees om te sorg dat sy/haar 

tablet nie gesteel word, verlore raak of breek nie. 

 Die skool aanvaar geen aanspreeklikheid vir verlore, beskadigde of gesteelde 

eiendom nie. Die tablet moet deur die leerder self teen diefstal of skade verseker 

word. 

 In so ‘n geval word ‘n ouerbrief wat bevestig dat tablet verlore/gesteel/gebreek is, 

ingehandig. 

 Tydens sportoefeninge en ander aktiwiteite moet die leerder sorg dat ‘n tablet in 

veilige bewaring is. 

 Daar sal egter te alle tye ‘n ondersoek ingestel word om ‘n leerder by te staan met die 

herwinning van ‘n verlore item. 

 

4) Maatreëls: Verlore/gesteelde/beskadigde tablette of tablette by die huis vergeet: 

 Indien ‘n leerder nie sy/haar tablet kan gebruik nie weens een van bogenoemde 

redes, moet daar voortgegaan kan word met werk deur gebruik te maak van 

handboeke. 

 ‘n Leerder moet ten alle tye gereed wees om met die leerproses voort te kan gaan 

indien ‘n tablet nie beskikbaar is nie. 

 Sodra die tablet weer beskikbaar is, sal die bestaande werk dadelik weer verkry kan 

word vanaf ITSI en geen werk sal verlore wees nie. 

 ‘n Leerder moet ook ten alle tye sy/haar tablet nagaan vir enige kommunikasie vanaf 

‘n onderwyser rakende opdragte en ander belangrike inligting. 

 



5) Maatreëls en die gedragskode:   

 Tablette wat by die huis vergeet word, nie herlaai is nie of werk wat nie gedoen is nie 

sal volgens die gedragskode en die bepaalde debietpunte hanteer word. 

 Tablette mag vir GEEN ander rede en doel gebruik word by die skool as net die 

voorgeskrewe  akademiese doel nie. 

 Geen speletjies of ander programme sal tydens skool toegelaat word nie. 

 Ander programme sal ook deur die netwerk geblok word tydens en op die 

skoolterrein. 

 Geen oproepe of persoonlike kommunikasie en teksboodskappe sal toegelaat word 

nie. 
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