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Onderwerp:   Riglyne oor selfone en ander mobiele tegnologie in openbare skole  

 

1. Ter ondersteuning van die eLeer-spelwysiger, lewer die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD) riglyne oor die gebruik van selfone en ander mobiele 

tegnologie in openbare skole. Die riglyndokument word versprei om skole te help om 

hul eie beleid met betrekking tot die gebruik van mobiele toestelle te formuleer en te 

implementeer. 

 

2. Die doelwit van die riglyndokument is om die volgende leiding aan skole te bied:  

 

2.1 Om insig en bewustheid oor party van die geleenthede wat deur selfone en mobiele 

toestelle binne die leeromgewing aan leerders, opvoeders, Skoolbestuurspanne 

(SBS’e), ouers en skole gebied word.  

 

2.2 Die potensiële voordele en risiko’s geassosieer met die implementering en gebruik 

van mobiele toestelle binne die skoolomgewing.   

 

2.3 Om die trefwydte van leer en toeganklikheid, wat met die gebruik van mobiele 

tegnologie en selfone in die leeromgewing gepaardgaan, vas te lê.  

 

2.4 Om openbare skole te help om hul eie beleide te ontwikkel ten einde die gebruik 

van selfone en mobiele toestelle in skole te bestuur.  

 

3. Kontak asseblief u eLeer-distriksadviseur indien u enige navrae het:  

 

Distrik eLeeradviseur  E-posadres  

Metro-Noord Moederick Jacobs Moederick.Jacobs@westerncape.gov.za 

Metro-Noord Esethu Stofile Esethu.Stofile@westerncape.gov.za 

Metro-Sentraal Husain Mollagee Husain.Mollagee@westerncape.gov.za 
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4. Prinsipale word versoek om hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers te 

bring.  
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1. Definisies 

In hierdie riglyne het ’n woord of uitdrukking waaraan ’n betekenis geheg is dieselfde 
betekenis aldus daaraan geheg, tensy dit uit die inhoud anders blyk: 

“toegang" beteken die geleentheid of middele om inligting op te roep; 

“blogs” weblogs (blogs) is aanlyn joernale wat deur individue of groepe geskep en op die 
internet gestoor word. Dit is gewoonlik teks, maar sluit ook ander media in, soos 
beeldmateriaal, video en klankinhoud.  

“internetblaaiers” is instrumente waarmee toegang tot die internet verkry word; 

“wolkrekenaarkunde” is ’n term wat gebruik word om die lewering van gasheerdienste op 
aanvraag, soos infrastruktuur, platform- en sagtewaredienste aan ander toestelle, te 
beskryf; 

“kuberafknouery” verwys na opsetlike en herhaalde skade wat deur die gebruik van 
rekenaars, selfone en mobiele toestelle en ander digitale toestelle aangerig word; 

“kubermisdaad” of rekenaarmisdaad is ’n vorm van misdaad waar die internet of 
rekenaars as ’n medium gebruik word om misdaad te pleeg; 

“kubersekuriteit" rekenaarsekuriteit sluit beskerming van inligting en eiendom teen diefstal, 
korrupsie of natuurrampe in, terwyl die inligting en eiendom toeganklik en produktief vir die 
beoogde gebruikers daarvan bly; 

“kuberbekruipery” beteken individue bly op hoogte van ’n gebruiker se aktiwiteite en 
inligting; 

“digitale geletterdheid” beteken die vermoë om aanlyn inligting gepas te vind, te 
onderskei, te kies en te gebruik; 

“digitale voetspoor” beteken die versameling van data, wat beeldmateriaal, video’s en 
teks insluit en aanlyn deur 'n individu opgelaai is; 

“eOnderwys” bestaan uit eLeer, eOnderrig, eBewustheid en al die administratiewe 
verantwoordelikhede wat aan hierdie aksies gekoppel is; 

“eLeer” is ’n breë term wat oor die algemeen verwys na enige tipe kennis wat met behulp 
van ’n rekenaar, mobiele toestelle en internetkonneksie opgedoen word. Dit word wyd 
deur individue, opvoedkundige inrigtings en besighede gebruik. eLeer sluit mLeer in; 

“brandmuur” is deel van ’n rekenaarstelsel of netwerk wat ontwerp is om ongemagtigde 
toegang te blok terwyl gemagtigde kommunikasie toegelaat word; 

“kuberkrakery” is om toegang tot ’n elektroniese toestel of stelsel te verkry – eerder oor 
weetgierigheid of belangstelling as kwaadwilligheid – deur tegnieke of meganismes te 
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gebruik wat nie bedoel is om toegang te verleen nie. Volgens Merriam Webster Online 
Dictionary is ’n kuberkraker dus iemand wat onwettig toegang tot inligting in ’n 
rekenaarstelsel verkry en soms daarmee peuter. 

“IKT’s (Inligtings– en Kommunikasietegnologie)” word gedefinieer as vorms van tegnologie 
wat gebruik word om inligting te skep, te stoor, te deel of oor te send, uit te ruil; radio, 
televisie, video, DVD, telefoon (vaste en mobiele fone), satellietstelsels, rekenaar- en 
netwerkhardeware en sagteware, asook die toerusting en dienste geassosieer met hierdie 
tegnologie, soos videokonferensies en elektroniese pos; 

“mLeer” is ’n breë term wat oor die algemeen verwys na enige soort kennis wat opgedoen 
word met behulp van ’n mobiele toestel en direk op die toestel verskaf word, as ’n 
toepassing (“app”), speletjie of soortgelyke inhoud, of deur toegang via die internet. Dit 
word wyd deur individue, opvoedkundige inrigtings en besighede gebruik; 
 
“fablet” is ’n slimfoon met ’n skermgrootte tussen dié van ’n tipiese slimfoon en ’n 
tabletrekenaar; 

“slimfoon” is ’n mobiele foon wat baie van die funksies van ’n rekenaar verrig, tipies ’n 
raakskerm, internettoegang en ’n bedryfstelsel het waarop afgelaaide toepassings ("apps") 
kan werk; 

“virtuele realiteit” is die rekenaargegenereerde simulasies van ’n driedimensionele beeld of 
omgewing waarmee omgegaan kan word met ’n – op die oog af – werklike of fisiese 
manier deur ’n persoon wat spesiale elektroniese toerusting gebruik, soos ’n helm met ’n 
skerm binne-in of handskoene met sensors. 

“VR” is die afkorting van virtuele realiteit; 

“URL (Uniform Resource Locator)” is die webadres wat ’n spesifieke webwerf identifiseer, bv. 
https://www.education.gov.za; 

“wit lys” is ’n goedgekeurde lys, dikwels gebruik met betrekking tot die filtrering van 
internetinhoud. ’n Wit lys sluit slegs adresse (soos URL’e of e-posse) in wat spesifiek vooraf 
geëvalueer is. 
 

2. Wetgewende raamwerk 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996)  

http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/Act108of1996s.pdf   
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Suid-Afrikaanse Skolewet (SASW), 1996 (Wet 84 van 1996) 

https://www.westerncape.gov.za/sites/www.westerncape.gov.za/files/documents/depart
ments/education/schools_act.pdf   

 

Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998) 

https://www.westerncape.gov.za/sites/www.westerncape.gov.za/files/documents/2004/10
/a76-98.pdf   

 

Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys, 1997 (Wet 12 van 1997)   

https://wcedonline.westerncape.gov.za/documents/legislative_acts/act12-97.pdf   

 

Wes-Kaapse Regering Riglyne oor Sosiale Media en Sosiale Netwerking in Openbare Skole, 
2017 

http://www.hhhs.co.za/wp-content/uploads/2017/03/GUIDELINES-ON-SOCIAL-MEDIA-
ANDSOCIAL-NETWORKING-IN-PUBLIC-SCHOOLS-2017.pdf   

 

Electronic Communications Act, 2005 (Act 36 of 2005) 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/za/za082en.pdf  

 

Films and Publications Act, 1996 (Act 65 of 1996) 

https://www.saps.gov.za/resource_centre/acts/downloads/films_publications_act_child_p
ornography.pdf   

 

Wet op Beskerming teen teistering, 2011 (Wet 17 van 2011) 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2011-017.pdf   

 

Wet op Kriminele Prosedure, 1977 (Wet 51 van1977)   

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1977-051.pdf   
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Wysigingswet op die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede), 2007 
(Wet 32 van 2007) 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf  

 

Wet op Outeursreg, 1978 (Wet 98 van 1978) 

http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/Act%2098%20of%201978.pdf   

 

Kinderwet, 2005 (Wet 38 van 2005) 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2005-038%20childrensact.pdf   

 

Wet op die Reëling van Onderskepping van Kommunikasies en Verstrekking van 
Kommunikasie-verwante Inligting, 2002 (Wet 70 van 2002)  

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roiocapocia2002943.pdf    

 

Digital Wellness Programme – Resource and Concept, Universiteit van Pretoria, Oktober 
2015 

http://www.up.ac.za/media/shared/609/ZP_Resources/Toolkit/october-2015-8-of-8-
roadmap-for-campus-community-a5ss.zp95310.pdf   

 

3. Doel 

Die doelwit van hierdie riglyne is om: 

(a) insig en bewustheid te skep oor party van die geleenthede wat deur selfone en 
mobiele toestelle binne die leeromgewing aan leerders, onderwysers, 
Skoolbestuurspanne (SBS’e), ouers en skole gebied word, insluitend: 

(i) die potensiële voordele en risiko’s wat met hierdie selfone en mobiele 
toestelle geassosieer word; en 

(ii) leiding oor die gebruik van aanlyn platforms, aanlyn gedrag en sosiale 
media tussen leerders, onderwysers, leerders en onderwysers, asook tussen 
’n ouer van ’n leerder en ’n onderwyser by ’n openbare skool. 
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(b) openbare skole te help om hul eie beleide te ontwikkel ten einde die gebruik 
van selfone en mobiele toestelle by hierdie skole te reguleer; en 

(c) te verseker ’n mobieletoestelbeleid is doeltreffend in skole deurdat dit 
onontwarbaar met ander skoolbeleide verbind is. Dit behoort in oorleg met die 
skool se eie beleide gelees te word:  

• Gedragskode  

• Beleid oor Aanvaarbare Gebruik vir Onderwysers  

• Beleid oor Aanvaarbare Gebruik vir Leerders 

• IKT-beleid. 

 

4. Omvang 

Hierdie riglyne is van toepassing op alle leerders en onderwysers by openbare skole in die 
Wes-Kaap. 

Hierdie riglyne sluit die gebruik van alle hand- en/of slimtoestelle in:  

• Selfone 

• Tablette 

• Fablette 

• Drabare rekenaars soos slimhorlosies, kopmonteerbare toestelle (kopstukke vir 
video-opnames) 

• Skootrekenaars  

• Draagbare mediapelers 

 

5. Inleiding 

Al hoe meer tegnologie word in die samelewing gebruik, wat toegang tot inligting en 
Kommunikasietegnologie (IKT) makliker, vinniger en goedkoper maak. IKT is nou ook ’n 
werklikheid in die Wes-Kaap met die Wes-Kaapse Breëbandinisiatief (WCBBI) wat leerders 
toegang tot die internet bied. 

Die deurdringendheid van selfone en mobiele toestelle word dikwels negatief gepubliseer 
hoewel selfone en mobiele toestelle selfs in die mees landelike gebiede ’n verreikende 
voetspoor het.  
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Die voordele van die gebruik van selfone en mobiele toestelle vir onderwys oortref die 
nadele. Dit moet egter sorgsaam en verantwoordelik bestuur word om die beskerming van 
ons kinders te verseker. Dit is noodsaaklik dat skole weet hoe om selfone en mobiele 
toestelle te bestuur sodat hul leerders positiewe en veilige ervarings het wanneer hierdie 
toestelle gebruik word. Die leerders moet die implikasies van onverantwoordelike gebruik 
verstaan en vir hul gedrag aanspreeklik wees. Dit is ook noodsaaklik dat ouers/voogde die 
verantwoordelikheid deel, aangesien toegang tot tegnologie nie tot die skool of die tyd 
wat in die skoolomgewing deurgebring word, beperk is nie. 

Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) reageer positief deur riglyne aan alle 
rolspelers (SBS’e, onderwysers, leerders en ouers/voogde) te voorsien om seker te maak dat 
hulle toegerus is om die risiko’s en die voordele te hanteer. 

 

6. Voordele van die gebruik van selfone en mobiele toestelle in die skoolomgewing 
 
6.1 In die Suid-Afrikaanse konteks draai die begrip van eOnderwys om die gebruik van IKT 

om die bereik van nasionale onderwysdoelwitte te versnel en leerders vir die 21ste 
eeu voor te berei. Ten einde hierdie resultate te bereik, sal dit voordeling wees om 
leerders toegang tot selfone en mobiele toestelle in hul opvoedkundige omgewing te 
gee omdat baie voordele daaraan verbonde is: 

 
(a) Dit laat onmiddellike kommunikasie toe en in die klaskamer funksioneer dit as ’n 

saamwerkinstrument wat leerders met ander leerders, onderwysers en verwante 
professionele ondersteuningsdienste verbind. 

(b) Vinnige notas (stem, video of beeldmateriaal) as ’n leer- of geheuehulpmiddel. 

(c) Kalender om die leerder en onderwyser se werklading te organiseer, 
tuiswerkinstrument en om assesserings- en buitemuurse aktiwiteite te beplan. 

(d) Inligtingsinstrument – laat maklike en vinnige toegang tot inligting, hulpbronne 
en instrumente, asook kurrikulumondersteuning toe, wat leer ’n persoonlike 
ervaring in ’n veilige omgewing maak. 

(e) Toegangspunt tot wolkrekenaarkunde – gee die gebruiker toegang en laai lêers 
en inligting op hul wolkstoorspasie. 

(f) Instrument om toegang tot toepassings ("apps”) soos calculator, translator, 
polling/voting, audio recorder, camera, video recorder, opvoedkundige 
toepassings, vakspesifieke opvoedkundige toepassings, ens. te verkry en te 
gebruik. 

(g) Deel van inligting met ander, soos om klasprojekte vir ouers te wys, opdragte 
wat afwesige leerders gemis het vir hulle te stuur, opvoedkundige hulpbronne 
op en af te laai. 
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(h) Deel van wolk/skyf, soos die aflaai van lêers, deel van lêers vir professionele en 
akademiese doeleindes met ander gebruikers. 

(i) Toepassing-/sagteware-integrasie om professionele en akademiese 
produktiwiteit en doeltreffendheid te verbeter. 

(j) Laat verskillende leerstyle met mekaar ooreenstem – laat die onderwyser toe om 
alle leerstyle te akkommodeer en leerstruikelblokke te oorkom. 

(k) Simuleer fisiese ervarings op ’n digitale platform om kreatiewe en kritiese denke 
aan te wakker. 

(l) Papierlose huiswerk – dit help om die natuurlike omgewing te beskerm en 
verbeter leerdertoeganklikheid en –produktiwiteit. 

(m) Maklike geoutomatiseerde assesserings en terugvoering. 

(n)  Betrek leerders met speletjies, gebruik speel as ’n kreatiewe en innoverende 
benadering vir assessering en leerderbetrokkenheid. 

(o) Kommunikasie-instrument tussen onderwysers, leerders, skool en ouer. 

 

6.2 Onderwysers en leerders by openbare skole moet die volgende paslik oorweeg 
wanneer hulle selfone en mobiele toestelle gebruik: 

(a) Selfone en mobiele toestelle moet op ’n onderwysgegronde manier bestuur 
word omdat dit weens die mobiliteit daarvan baie indringend kan wees. 

(b) Kennis moet geneem word dat die selfrespek van onderwysers en leerders deur 
die maklike beskikbaarheid van pornografiese inhoud, selfoonkameras, 
opnamefasiliteit, stuur van teisterende of dreigende boodskappe en toegang 
tot die internet geskaad kan word. 

(c) Selfoonkameras (stil en video) moenie gebruik word:  

(i) op verbode plekke nie, bv. aantrekkamers, toilette, gimnasiums en 
swembaddens;  

(ii) om mense en hul aktiwiteite sonder hul medewete of toestemming te 
verfilm nie. 

(d) ’n Beleid oor Aanvaarbare Gebruik in 'n skool moet spesifiseer wanneer en om 
watter rede die gebruik van selfone en mobiele toestelle in ’n skool 
aanvaarbaar is en stappe gereed hê om nakoming te verseker. Dit sluit die 
maak en ontvang van oproepe na/van ouers/voogde in. 
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(e) Daar word aanbeveel dat die Beleid oor Aanvaarbare Gebruik in die 
gedragskode genoem word. 

(f) Leerders wat selfone dra, kan ’n teiken vir diewe wees; daarom is bewustheid 
rondom die veiligheid van leerders op pad na en van die skool ’n groot 
oorweging. 

(g) Privaatheid en omsigtigheid moet verantwoordelik toegepas word omdat 
selfone en mobiele toestelle persoonlike beeldmateriaal, boodskappe en e-
poskommunikasie bevat wat na ander gebruikers aangestuur en/of op die 
publieke domein geplaas kan word. 

(h) Alle gebruikers moet sorg neem om nie kompromitterende beeldmateriaal of 
onvanpaste boodskappe te deel nie omdat dit ’n digitale voetspoor laat wat 
hul reputasie in die toekoms kan skaad. 

 

7. Rolle en verantwoordelikhede 

7.1 Openbare skole moet:  

(a) ’n beleid oor die gebruik van selfone en mobiele toestelle met die insette van 
alle belanghebbers (skoolbestuurspan, beheerliggaam, ouers, onderwysers en 
leerders) opstel en publiseer; en 

(b) gereelde kuberwelstandseminare hou om aandag te skenk aan alle toepaslike 
bekommernisse wat op die gebruik van selfone en mobiele toestelle betrekking 
het, insluitend:  

(i) Kuberafknouery  

(ii) Sosialemediaverantwoordelikheid 

(iii) Digitale voetsporing  

(iv) Digitale burgerskap en verantwoordelikheid 

(v) Algemene kuberveiligheidsinstrumente en -wenke 

(c) plakkate oor kuberveiligheid en digitale verantwoordelikheid oral by 
ontspanningsareas en in klaskamers vertoon;  

(d) onderwysers en leerders verplig om ’n Beleid oor Aanvaarbare Gebruik te teken 
om selfone en mobiele toestelle binne die skoolomgewing te gebruik;  

(e) leerders en onderwysers sensitief maak vir gepaste en verantwoordelike gedrag 
vir aanlyn aktiwiteite; en 
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(f) leerders opvoed dat alle gebruikers op redelike privaatheid geregtig is en 
daarom is dit ’n oortreding om toegang tot ander leerders of onderwysers se 
persoonlike lêers en foto’s te probeer kry; 

(g) selfone en mobiele toestelle slegs vir opvoedkundige doeleindes in die klas 
toelaat, volgens die onderwyser se instruksie, sodat dit gepas by die leerprogram 
geïnkorporeer word; 

(h) leerders en ouers inlig dat die veilige bewaring van selfone en mobiele toestelle 
die leerder se verantwoordelikheid is en dat hulle dit op eie risiko skool toe bring; 

(i) gepaste stappe doen teen enige leerder wat:  

(i) byvoorbeeld ’n bakleiery op die skoolperseel en/of ander individue sonder 
hul toestemming fotografeer of verfilm; 

(ii) teisterende of dreigende boodskappe stuur;  

(iii) in besit is van enige onaanvaarbare inhoud soos pornografie, lasterende of 
ouderdomsbeperkte inhoud of daarna kyk of versprei; 

(iv) betrap word terwyl hy of sy ’n selfoon of mobiele toestel tydens eklsamens 
of assesserings gebruik; 

(v) opsetlik probeer om deur middel van kuberkraakmetodes toegang tot 
onwelvoeglike webwerwe te verkry en deur die brandmure, wat deur die 
sekuriteitstandaarde van die staat of skool gestel is, te breek. 

(j) verantwoordelikheid neem om seker te maak dat die ouers, onderwysers en 
leerders goed ingelig is oor die selfoon- en mobieletoestelbeleid van die skool en 
die nagevolge van oortreding daarvan duidelik begryp; 

(k) die gebruik van handtoestelle, drabare toestelle tydens eksamens na eie 
diskresie tydens eksamens verban (bv. slimhorlosies) om die integriteit van die 
eksamens te verseker.  

  7.2 Die onderwyser moet: 

(a) die gebruik van selfone en mobiele toestelle in die klas bespreek en grense 
rondom die gebruik daarvan stel; 

(b) die waardes rondom respek van eiendom, nagevolge wanneer onvanpaste 
inligting en inhoud geneem en gedeel word, bespreek; 

(c) die leerders leer oor die beeld wat hulle aanlyn skep deur hul selfoon met 
integriteit te gebruik en dat daar nagevolge vir hul dade is;  
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(d) vir die leerders verduidelik hoe en wanneer selfone en mobiele toestelle as deel 
van leer en onderrig gebruik sal word, byvoorbeeld: 

(i) Neem foto’s om in projekte te gebruik (plante, diere, skoolbyeenkomste, 
ens.). 

(ii) Neem video’s om in projekte of notas, om na te verwys wanneer later 
geleer word, te gebruik (eksperimente, dinkskrum, drama of visuelekunste-
optredes, ens.). 

(iii) Skep eie video’s wat deur die onderwyser of vir ’n 
portuurassesseringsaktiwiteit, ens. besigtig en geëvalueer kan word. 

(iv) Skep oudio-opnames vir mondeling, boekresensies, onderhoude, ens. 

 

(e) die verskil bespreek tussen leerders toelaat om toegang tot die internet op die 
skoolnetwerk te verkry en om na eie data oor te skakel om toegang tot die 
internet te verkry en dat dit slegs tydens klaskontaktyd toegelaat word indien die 
onderwyser daartoe toestem; 

(f) klaskamerreëls en etiket oor selfone en mobiele toestelle in die klas hê, soos: 

(i) Plaas selfone en mobiele toestelle op die lessenaar. 

(ii) Stel die selfone op stil. 

(iii) Moenie oproepe tydens lesse beantwoord nie. 

(iv) Moenie SMS’e/IM’s tydens lesse stuur nie. 

(v) Moenie tydens lesse aan persoonlike sosialemediaplatforms deelneem nie. 

(vi) Gebruik die toestel net vir aktiwiteite soos deur die onderwyser vir daardie 
les besluit is. 

(vii) Pas jou eie selfoon op. 

(g) dieselfde reëls volg as dié wat saam met die leerders opgestel is. 

7.3 Leerders: 

a) moet net selfone en mobiele toestelle in opdrag van ’n onderwyser gebruik of 
wanneer die gebruik daarvan nie die normale skoolroetine sal ontwrig nie; 

b) moet hoflik en bedagsaam wees en ander respekteer wanneer hulle 'n selfoon 
gebruik; en 
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c) moet begryp dat opgetree sal word indien hulle by die volgende betrokke sou 
raak:  

(i) Fotografeer of verfilm byvoorbeeld ’n bakleiery op die skoolperseel en/of 
ander individue sonder hul toestemming. 

(ii) Stuur teisterende of dreigende boodskappe.  

(iii) In besit van enige onaanvaarbare inhoud soos pornografie, lasterende of 
ouderdomsbeperkte inhoud of daarna kyk of versprei; 

(iv) Word vasgetrap terwyl hy of sy ’n selfoon of mobiele toestel in eksamens of 
assesserings gebruik; opsetlik probeer om toegang tot ongewenste 
webwerwe te verkry deur kuberkraakmetodes te gebruik en deur 
brandmure, wat deur die sekuriteitstandaarde van die staat of skool gestel 
is, te breek. 

d) mag selfone en mobiele toestelle net volgens die instruksie van die onderwyser 
vir opvoedkundige doeleindes in die klas gebruik; 

e) mag nie selfone en mobiele toestelle vir vermaakdoeleindes gebruik nie – soos 
rolprente of om vermaakinhoud te kyk terwyl dit gevideostroom word (d.w.s. 
rolprente, TV-reekse, musiekvideo’s en musiek); 

f) mag nie selfone en mobiele toestelle vir die aflaai van vermaakinhoud vir nie-
opvoedkundige doeleindes aflaai nie; 

g) mag net bykomstighede soos oorfone in die klas hê as die onderwyser so 
opdrag gegee het of tydens niekontaktyd (d.w.s. jy kan nie in gange, op die 
speelgrond, ens. na musiek, die radio of enige oudio-uitsending luister nie.); 

h) moet vir die bewaring van sy of haar eie selfoon verantwoordelik wees en die 
skool kan nie vir die steel, beskadiging of verlies daarvan aanspreeklik gehou 
word nie; 

i) moet leiding kry oor hoe selfone en mobiele toestelle op ’n eerbiedige en 
verantwoordelike, waardegedrewe manier in skole gebruik moet word en 
begryp dat dit ’n voorreg en nie ’n reg is nie; en 

j) moenie by riskante en onwettige dade of gedrag, soos diefstal, afknouery, die 
koop en verkoop van gesteelde selfone en mobiele toestelle, publisering van 
kompromitterende inligting wat ’n ander individu kan skaad, betrokke raak nie. 

8. Nadele van die gebruik van selfone en mobiele toestelle in die skoolomgewing 

8.1 Die vermoë van selfone en mobiele toestelle om opnames te maak (klank, 
beeldmateriaal of video’s) kan misbruik word deur: 
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(a) individue sonder hul medewete op te neem; 

(b) onvanpaste gedrag op te neem en te deel;  

(c) selfone of ’n mobiele toestel vir onwettige misdrywe, soos om ’n misdaad te 
pleeg, te gebruik;  

(d) ’n selfoon of ’n mobiele toestel tydens 'n toets of eksamen te gebruik om te kul; 
en 

(e) ’n selfoon of mobiele toestel vir nie-opvoedkundige doeleindes tydens 
kontaktyd te gebruik omdat dit indringend en ontwrigtend kan wees. 

8.2. Nadele van die gebruik van drabare rekenaars (d.w.s. slimhorlosies): 

(i) Die slimhorlosieskerm is te klein vir opvoedkundige doeleindes. 

(ii) Bluetooth-verenigbaarheid met selfone en mobiele toestelle vergemaklik 
toegang en kan dus as ’n kulinstrument gebruik word. 

Skole moet dus heroorweeg of leerders slimhorlosies skool toe kan bring omdat dit nie vir 
opvoedkundige doeleindes nodig is nie en tot ander probleme kan lei.  

  

9. Hersiening van die riglyne 

Hierdie riglyne moet hersien word wanneer die behoefte ontstaan of indien 
omstandighede sou verander, insluitend wetgewing en/of regulasies en 
begrotingsomstandighede. 

In die geval van die verkeerde hantering, diefstal en onvanpaste gebruik van toestelle, 
moet skole oor hul eie strafmaatreëls besluit. 


