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Onderwerp: Riglyne vir prinsipale oor hulle rol in die rapportering en bestuur van beweerde
wangedrag, dissiplinêre verhore en geskilpunte oor onbillike ontslag
1.

Die doel van hierdie omsendbrief is om riglyne te voorsien wat prinsipale kan help met
die rapportering en beheer van beweerde wangedrag sowel as hulle rol tydens
dissiplinêre verhore en geskilpunte wat uit onbillike ontslag voortgespruit het. Hierdie
riglyne het betrekking op alle prinsipale verbonde aan openbare skole in die WesKaap Onderwysdepartement (WKOD).

2.

Wetgewende raamwerk
Die volgende wetgewing en beleide beheer die rol van die prinsipaal in die
rapportering en bestuur van beweerde wangedragkwessies:
a)
Die Personeeladministrasiemaatreёls (PAM), gepubliseer in Staatskoerant No.
39684 van 12 Februarie 2016, saamgelees met artikel 16A(2)(a) van die SuidAfrikaanse Skolewet (SASW), 1996 (Wet 84 van 1996), verklaar dat die prinsipaal
verantwoordelik is vir die professionele bestuur van ŉ openbare skool soos
bepaal in artikel 16A(3) van die SASW, en pligte moet verrig, insluitend die uitvoer
van funksies wat aan hom of haar deur die Hoof van die Departement (HvD)
gedelegeer is. Voorts verklaar artikel 16A(2)(e) dat die prinsipaal hulp moet bied
in die hantering van dissiplinêre sake wat betref opvoeders en
ondersteuningspersoneel wat deur die HvD in diens geneem is.
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b)

c)
d)
e)

Omsendbrief 0012/2019, gedateer 09 Maart 2019, wat deur die Provinsiale Raad
op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys geformuleer is, handel oor die verbod
op lyfstraf.
Wes-Kaap Onderwysdepartement se Klagtehanteringsprotokol en -riglyne, 2017.
Stop Misbruikprotokol van die Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2014.
Handleiding oor die Basiese Finansiёle Stelsel vir Skole.

3.

Prinsipaal se rol

3.1

Rapportering

3.1.1

Wanneer ŉ beweerde insident gerapporteer is, moet die prinsipaal, afhangende van
die aard van die bewering, die saak by die Direktoraat: Werknemersverhoudinge
aanhangig maak (kyk Bylae A vir riglyne).

3.1.2

In die geval van werknemers wat deur die beheerligaam in diens geneem is, moet
daar seker gemaak word dat die beheerliggaaam van die beweerde insident in
kennis gestel is.

3.1.3

Dis algemeen bekend dat die WKOD geen regsbevoegdheid het oor werknemers wat
deur beheerliggame aangestel is nie. Maar, insidente wat werknemers betrek wat
deur die beheerliggaam van die skool in diens geneem is, moet (ingevolge paragraaf
3.5(d)(i) van die Stop Misbruikprotokol van die WKOD, 2014) aan die distrik se
maatskaplike werker gerapporteer word, en/of aan die Direktoraat:
Werknemersverhoudinge. Die rede hiervoor is:
a)
om te verseker dat alle leerders die nodige berading, ondersteuning en
ondervraging ontvang; en
b)
sodat die distrik se maatskaplike werker die saak aan die Suid-Afrikaanse
Polisiediens (SAPD) kan rapporteer, afhangende van die meriete van ŉ saak.

3.1.4

Sodra dit onder hulle aandag gebring is, moet die prinsipaal die ouers/voogde van
die leerder(s) van die beweerde insident onmiddellik kontak en hulle inlig daaroor.

3.1.5

Die prinsipaal moet die kringbestuurder van die betrokke distrikskantoor hieroor inlig.
Afhangende van die aard van die wangedrag, moet die rolspelers gesamentlik
besluit oor ŉ proses vir verdere ingryping wat nie beperk is tot berading en die
veiligheid van die leerder(s) nie.

3.1.6

In beweerde misdadigheidsgevalle (byvoorbeeld, dwelmhandel, waar ander mense
se lewens bedreig word, aanranding, ens.) behoort die prinsipaal die saak by die
SAPD aan te meld in oorleg met die kringbestuurder/beheerliggaam.
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3.2

Verantwoordelikhede

3.2.1

Die prinsipaal mag nie mishandelingsake ondersoek nie (kyk die Stop Misbruikprotokol
van die Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2014). Sodanige sake moet onmiddellik
gerapporteer word.

3.2.2

Daar word aanbeveel dat, met uitsondering van mishandeling, die toepaslike inligting
oor alle ander sake versamel word om die meriete daarvan te bepaal en die
voorgestelde proses in Bylae A te volg.

3.2.3

Wanneer die saak aan die WKOD gerapporteer is, word dit as sub judice beskou en
dit verg geen verdere optrede van die prinsipaal nie, behalwe om as
kommunikasiemiddel te dien.

3.2.4

Alle medianavrae oor ŉ beweerde insident moet na die Direktoraat: Kommunikasie
verwys word.

3.2.5

Die prinsipaal behoort haar-/homself beskikbaar te stel vir ŉ moontlike onderhoud met
ŉ arbeidsverhoudingebeampte en/of vakbondbeamptes om die saak te ondersoek,
onderhewig aan ŉ afspraak wat gemaak moet word.

3.2.6

Die prinsipaal mag gevra word om as getuie tydens die dissiplinêre verhoor in die
belang van die WKOD en/of enige ander party op te tree, afhangende van die
meriete van die saak.

3.2.7

Toegang tot getuies mag nie onredelikerwys geweier word nie. Indien die WKOD
en/of vakbond verlang dat enige opvoeder/staatsdiensamptenaar tydens die
verrigtinge
getuienis
lewer,
moet
die
prinsipaal
met
die
nodige
reёlings/beraadslaging help.

4.

Toestemming

4.1

ŉ Arbeidsverhoudingebeampte en die vakbondverteenwoordiger sal die saak
ondersoek, en waar leerders betrokke is, sal daar gevra word dat die ouers/voogde
toestemming gee vóór die ondersoek, indien dit nodig is vir ŉ formele dissiplinêre
verhoor.

4.2

Let asseblief daarop dat regsverteenwoordiging slegs in buitengewone gevalle
toegestaan sal word en dit sal na goeddunke van die aangestelde voorsittende
beampte geskied. Onder geen omstandighede mag ŉ regsverteenwoordiger ŉ skool
besoek of ŉ leerder of werknemer/opvoeder raadpleeg nie, tensy die voorsittende
beampte sodanige verteenwoordiging toegestaan het.

4.3

Daar word aanbeveel dat, wanneer ŉ onderhoud met ŉ leerder gevoer word, daar
óf ŉ opvoeder, maatskaplike werker, terapeut, sielkundige, berader óf bemiddelaar
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teenwoordig moet wees om die belang van hom/haar te beskerm in die afwesigheid
van ŉ ouer/voog.
4.4

Daar kan van die prinsipaal verwag word om as bestuurder van die inrigting te
verseker dat ŉ toestemmingsbrief in hierdie verband aan ouers/voogde uitgereik word
en toe te sien dat dit teruggestuur word. Die toestemmingsbrief moet duidelik die aard
van die aantygings en enige ander toepaslike inligting wat verlang mag word,
verduidelik.

4.5

Dit is belangrik dat ouers/voogde die rede vir sodanige toestemming en aard van die
verrigtinge moet verstaan, en dat die nodige ondersteuning of leiding aan die getuie
gegee word.

4.6

Wanneer die toestemmingsbrief teruggestuur is skool toe met óf toestemming óf
weiering van toestemming, moet dit deur die prinsipaal aan die
arbeidsverhoudingebeampte, vakbondverteenwoordiger of regsverteenwoordiger
voorgelê word.

4.7

Die voorgeskrewe toestemmingsvorm moet gebruik word (kyk Bylae B vir maklike
verwysing).

5.

Vervoer en ander logistiese reёlings

5.1

Die WKOD mag die hulp van die skool verlang, in hierdie geval die prinsipaal, om die
bywoning van leerders by ŉ dissiplinêre verhoor en/of geskilpunt oor onbillike ontslag
te waarborg deur vervoer te reёl/waarborg.

5.2

ŉ Toestemmingsvorm wat toestemming aan die leerder gee om deur die skool/WKOD
vervoer te word en te getuig, en wat die rede vir hulle bywoning verduidelik (kyk Bylae
B), moet deur die ouers/voogde ingevul word.

5.3

Let asseblief daarop dat dit die vakbond en/of regsverteenwoordiger se
verantwoordelikheid is om vervoer vir leerders wat as getuies namens hulle optree, te
reёl/waarborg.

5.4

Die WKOD sal verseker dat ŉ bemiddelaar of maatskaplike werker, in die afwesigheid
van ŉ ouer/voog en waar nodig geag, teenwoordig is om die regte van minderjarige
leerders te beskerm.

5.5

As die skool deel van die Nasionale Skoolvoedingsprogram is, word aanbeveel dat
die prinsipaal ŉ ligte maaltyd vir die leerders reёl.
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6.

Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle
betrokkenes.
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