EDUPLEX
GEDRAGSKODE
DIE STELSEL VAN POSITIEWE DISSIPLINE

Die doel van die Positiewe Dissiplineprogram is om leerlinge te leer hoe om die regte keuses te
maak wanneer dit kom by hul gedrag, en daardeur hul selfbeeld te bou en hul akademiese sukses
ook te verhoog. Die program is gebaseer op konstantheid, deurvoering en die bou van positiewe
verhoudings. Die sleutel hiervan is die oortuiging dat onderwysers die reg het om te onderrig en
leerders die reg het om te leer, en as sulks word al die betrokkenes bemagtig.
Deur duidelike reëls en gevestigde roetines laat onderwysers geen twyfel by leerders oor wat van
hul verwag word te alle tye nie.
Leerders word beloon deur instruksies te volg deur ondersteunende terugvoer.
Streng dissiplinêre grense word neergelê in klaskamers welke ‘n veilige leeromgewing vir almal
bewerkstellig. ‘n Gevoel van sekuriteit verseker akademiese sukses.
Eduplex Bestuursplan
Die Bestuursplan bestaan uit drie komponente:
1. Die Reëls
2. Korrektiewe Aksies
3. Ondersteunende Terugvoer

1. Die Reëls
Deur konsultasie word daar ‘n konsensus bereik rakende die stel reëls. Die reëls word vertoon teen
die klaskamermuur en word telkens na verwys. Hierdie reëls is van toepassing op gedrag en fokus
op die gewenste gedrag voordat die leerproses kan plaasvind.
Daar is 5 skoolreëls wat die kinders sal volg:
Volg instruksies.
Hou jou hande, voete, voorwerpe en onvriendelike woorde vir jouself.
Luister terwyl iemand anders praat.
Sien om na alle eiendom.
Ordelike gedrag.
2. Korrektiewe Aksies
Kinders benodig struktuur, en hul benodig grense. Daar is niks meer skadelik vir kinders as
om wangedrag toe te laat nie.
Korrektiewe aksies is gevolge vir dade.
Korrektiewe aksies is goed waarvan leerders nie hou nie, maar dit mag nooit fisies of
sielkundig skadelik wees nie.
Korrektiewe aksies hoef nooit ekstreem te wees om effektief te wees nie.
Korrektiewe aksies moet gepas wees tot die leerling en maklik om te implementeer, bv.
geskrewe opdrag in die gedragsjoernaal, detensie ens.

Die klasonderwyser sal daaglikse korrektiewe maatreëls daarstel. Die graadhoof moet
gekonsulteer word voordat enige dissiplinêre gevalle ernstig genoeg geag word om verwys
te word na die Skoolbestuurspan .
In ernstige dissiplinêre gevalle, voordat die Dissiplinêre Prosedure vir ernstige oortredings
gevolg word, mag dit nodig wees om die skuldige party se voorregte te ontneem, bv.
deelname aan buitemuurse aktiwiteite, skooluitstappies, verteenwoordiging van die skool
by sekere of alle formaliteite, of die bywoon van skoolfunksies. Die Skoolbestuurspan se
besluite op hierdie vlak is al wat benodig word.
Indien ‘n geval baie ernstig is kan die Skoolbestuurspan uitsetting oorweeg.
Rekordhouding van Korrektiewe Aksies
Die Aantekeningeblad is ons sisteem om rekord te hou van Korrektiewe Aksies.
Die dissiplinekoördineerder sal rekords van wangedrag kontroleer.
3. Ondersteunende Terugvoer
Ondersteunende terugvoer is die opregte en sinvolle aandag wat aan ‘n leerder gegee word
wat optree in ooreenstemming met die onderwyser se verwagtings.
Ondersteunende terugvoer is ‘n sisteem waar leerders beloon word wanneer hulle by die
reëls hou.
Ons volg ‘n sisteem genaamd “Supersterre”.
Leerlinge met geen negatiewe punte word beloon aan die einde van elke termyn.
Leer verantwoordelike gedrag
Algemene en spesifieke roetines moet gehandhaaf word.
Algemene roetines sal byvoorbeeld insluit hoe leerders ‘n klas binnegaan en verlaat, hoe
hulle aantree soggens en voor klaskamers.
Spesifieke roetines sal byvoorbeeld beskryf wat ‘n onderwyser verwag van sy leerlinge
tydens ‘n les, hoeveel geraas die onderwyser sal toelaat, hoeveel beweging die onderwyser
toelaat en hoe leerlinge hulle studiemateriaal hanteer.
Hierdie roetines moet konstant beplan en toegepas word reg deur die skool ten einde
effektief te wees.
Hantering van moeilike leerlinge
Ongeveer 5 % van leerlinge sal moontlik in hierdie kategorie val. Die uitdaging wat ons het, is om
effektief met hulle te werk.
Bou positiewe verhoudings. Spesiale moeite moet gedoen word om positiewe
verhoudings met moeilike leerders te vestig. Die moeilike kind moet sien dat die
onderwyser vir hom/haar omgee as ‘n unieke individu en dat die onderwyser ernstig
besorgd is oor die kind se gedrag. NB: Behandel leerders soos wat jy wil hê jou eie kind
moet behandel word by die skool.
Implementering van een-tot-een probleemoplossing. Hierdie is die vergadering wat
plaasvind tussen ‘n leerder en ‘n onderwyser om spesifieke gedragsprobleme te bespreek.
Tydens die gesprek word ‘n ooreenkoms gesluit met ‘n plan van aksie wat geneem moet
word om die probleem reg te stel.
Ontwikkel ‘n individuele gedragsplan. Die doel van hierdie plan is om die leerder te
help om verantwoordelik op te tree en om die onderwyser te help om ‘n positiewe
verhouding te bou met die moeilike kind.
Kry ondersteuning van ouers en administrateurs. Die ondersteuning van ouers en
die Skoolbestuurspan vir die kind se individuele gedragsplan is krities. Persoonlike kontak
met die ouers is deurslaggewend.

Prosedure vir ernstige oortredings
Hierdie prosedure word gebruik spesifiek met ernstige dissiplinêre gevalle waar die skool ‘n
dissiplinêre verhoor sal hou om die probleem uit te sorteer. Die prosedure vir ernstige oortredings
is duidelik gedefinieer in die Suid-Afrikaanse Skoolwet en het duidelike reëls en regulasies.
Wanneer dissiplinêre aksie geneem moet word, moet die skool daarin slaag dat welke aksie dit
ookal voorstel, in ooreenstemming is met die voorgemelde Wet en die relevante regulasies.
Ernstige oortredings wat mag lei tot skorsing en/of uitsetting val in twee kategorieë, naamlik:
Skedule 1, welke optrede as sulks ernstig genoeg is dat dit mag lei tot skorsing en welke
gedrag, indien dit herhaal word, mag lei tot uitsetting; en
Skedule 2, welke optrede as sulks ernstig genoeg is dat dit mag lei tot uitsetting.
Die ‘Supersterre’ Beloningsisteem
“Supersterre” wat geen negatiewe punte teen die einde van termyn 1 het nie, mag skooltoe kom
met gewone klere vir een dag en sal erkenning ontvang in die Ouditorium.
“Supersterre” wat geen negatiewe punte teen die einde van termyn 1 en 2 het nie, mag skooltoe
kom met gewone klere vir twee dae en sal erkenning ontvang in die Ouditorium.
“Supersterre” wat geen negatiewe punte teen die einde van termyn 1, 2 en 3 het nie, mag
skooltoe kom met gewone klere vir drie dae en kan ‘n gratis skyfies en koeldrank by die snoepie
ontvang.
“Supersterre” wat geen negatiewe punte vir die hele jaar het nie, sal na Sun City geneem word op
die skool se rekening, as beloning vir hul goeie gedrag.
Prosedure vir die hantering van wangedrag
Detensie
Vergadering met ouers
Verwys na berader
Uitsetting
Detensieklasse
Daar is een detensieklas by die skool:
Vrydae vanaf 13:45 tot 15:00. ‘n Formele detensiekennis word uitgereik aan die kind wat geteken
moet word deur die ouers en terug besorg moet word aan die skool.

