
SELFOONBELEID 
 
Hiermee verwys ons u na vorige skrywes in hierdie verband.  In die “goeie ou dae” het 
leerders hulle ouers se gebruikte selfone (hand-downs) ontvang.  Hierdie selfone was 
eenvoudig en jy kon slegs telefoonoproepe en sms’e daarmee maak en stuur.  Vandag is 
selfone gesofistikeerde apparate wat toegang tot die internet gee en alles wat daarmee 
gepaard gaan, soos bv. mixit, twitter, facebook en toegang tot alle webwerwe. 
 
Ons by die skool is baie bekommerd hieroor asook die gevare wat dit vir u kind inhou.  Die 
skool se beleid in hierdie verband is baie duidelik en daarop gefokus om die gebruik van 
selfone tot noodgevalle te beperk.  Derhalwe sal ons die beleid in die toekoms baie streng 
toepas en moet u asseblief van die volgende kennis neem: 
 

 Selfone word op eie risiko na die skool gebring en die skool sal geensins enige 
verantwoordelikheid neem vir selfone wat wegraak nie. 

 Sodra leerders die skoolgrond soggens betree, moet selfone afgeskakel en 
weggesit word. 

 Die leerders mag onder geen omstandighede hul selfone aanskakel op die skool 
se terrein nie. 

 Selfone kan aangeskakel word sodra die leerders die skoolterrein verlaat. 
 
Die volgende optrede sal toegepas word sodra ‘n leerder bogenoemde oortree: 
 

 Die selfoon sal onmiddellik van die leerder geneem word. 
 U sal telefonies ingelig word dat die leerder se selfoon afgeneem is. 
 ‘n Brief sal aan u as ouer gestuur word waarvan u ontvangs moet erken. 
 Sodra ons u ontvangserkenning terug ontvang, sal die selfoon aan die leerder 

oorhandig word. 
 Indien ‘n leerder die beleid vir die tweede maal oortree, sal u die foon 

persoonlik, per afspraak by die skool moet kom haal. 
 
U kan soos in die verlede, die skool skakel indien u ‘n dringende boodskap vir u kind moet 
gee.  Ons (skoolsekretaresse) sal op ons beurt weer met u kontak maak indien u kind u 
dringend benodig. 
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