
LAERSKOOL BREDASDORP 
 

BELEID VIR DIE GEBRUIK EN BESIT VAN SELFONE 
 

Met selfoon word verwys na ‘n mobiele foon wat deur ‘n persoon aan sy lyf gedra word. 
 

Gebruik en besit deur personeel: 
 

Personeel van die skool mag ‘n selfoon in sy/haar besit by die skool hê. Die verantwoordelikheid 
vir die veilige berging daarvan, lê by die eienaar. Gedurende skoolure moet die selfoon afgeskakel 
wees. Geen personeellid mag oproepe in skoolure maak of ontvang of teksboodskappe (SMS’e) 
stuur of ontvang gedurende skooltyd nie. Vir amptelike oproepe is die skooltelefoon beskikbaar. 
 

Bogenoemde reëling verval, wanneer die opvoeder om watter toepaslike rede ookal, toestemming 
by die skoolhoof verkry het. 
 

Gebruik en besit deur leerders: 
 

‘n Leerder van die skool moet verkieslik nie ‘n selfoon in sy/haar besit by die skool hê nie. Indien 
‘n leerder ‘n selfoon skool toe bring, is dit absoluut op eie risiko. Die verantwoordelikheid vir die 
veilige berging daarvan, lê by die eienaar. Gedurende skoolure moet die selfoon afgeskakel wees. 
Geen leerder mag oproepe in skoolure maak of ontvang of teksboodskappe (SMS’e) stuur of 
ontvang gedurende skooltyd nie, asook musiek luister of foto’s neem nie. Indien daar gevind word 
dat ‘n leerder se selfoon aangeskakel is, moet dit dadelik afgeskakel word. Daar sal vir die leerder 
gevra word om die selfoon VRYWILLIG aan die onderwyser te oorhandig en die selfoon sal aan die 
leerder terug besorg word aan die einde van die skooldag. Die betrokke personeellid moet die 
selfoon dan vir veilige bewaring (in ‘n gemerkte koevert) aan die sekretaresse gaan gee en die 
leerder gaan haal dit daar na skool. Die leerder word ook -10 punte gegee soos per die 
gedragskode. Indien ‘n leerder weier om die selfoon vrywillig te oorhandig, neem hom of haar uit 
die klas en reël dat die ouer/s so gou moontlik skool toe kom. Die leerder gaan nie terug na die 
klaskamer, maar word dan totdat ouer/s opdaag as ‘n klaskamer-tyduit-geval hanteer.  
  
Die skool se selfoon: 
 

Die skool se selfoon is beskikbaar vir amptelike gebruik deur die personeel. Die veilige berging 
hiervan, berus by die persoon wat in besit is van die selfoon. Die selfoon is nie vir privaat gebruik 
of oproepe deur die personeel, tensy toestemming by die skoolhoof verkry is nie. Die selfoon van 
die skool moet die leerders/personeel vergesel en die betrokke groep moet bereik kan word in die 
volgende situasies: 
 

 Enige skole sportgeleentheid 
 Enige klas/skool/graad-uitstappie 
 Enige ander situasie waar ‘n personeellid van die skool leerders van die skool vergesel. 

 

Wanneer leerders/personeel die skoolterrein om ‘n amptelike rede verlaat, moet hulle bereik kan 
word. 
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