
LAERSKOOL BREDASDORP 
 

BELEID:  MONITORS EN BD RAAD 
 

DOEL:  Die doel van die monitors is om aan soveel as moontlik leerders die geleentheid te bied om leier- 
en organisatoriese eienskappe asook ander vaardighede wat hulle in die alledaagse lewe sal nodig kry, te 
ontwikkel. Met die verkiesing van die BD Raad word die finale leiergroep verkies. 
 

SAMESTELLING:  MONITORS EN BD RAAD: 
1. Die monitors word saamgestel uit die hele graad 7-groep. 
2. Die eerste groep word aan die einde van die derde kwartaal van hulle Graad 6 jaar, aangekondig. 
3. Die monitors word in gelyke groepe deur die skakelonderwyser verdeel om aan elke leerder twee 

geleenthede in die laaste kwartaal van Graad 6 en 1ste kwartaal van Graad 7 te gee om op die 
Monitorraad te dien. Rotasie geskied elke twee weke. 

4. Die monitors het elk sekere verantwoordelikhede wat hul moet nakom bv. vlaghysing, ryediens en 
speelgronddiens wat deur die skakelonderwyser aan hulle gekommunikeer sal word. 

5. Aan die einde van kwartaal 1, nadat almal „n geleentheid gekry het om op die Monitorraad te dien, 
vind daar dan „n stemming plaas waar die BD Leerderraad van 18 leerders gekies word. 

6. Sodra „n graad 6 (kwartaal 4) of graad 7 (kwartaal 1) leerder detensie sit, word hy of sy ontneem 
van die voorreg om verder as monitor op te tree of gekies te word as BD-raadlid. 

 

NOMINASIE PROSES: 
7. Al die graad 7-leerders se name kom op „n lys.  Leerders wat 1 x detensie gesit het, se naam word 

van die lys afgehaal. 
8. Al die leerders van Gr. 4 – 7 nomineer dan 9 dogters en 9 seuns. 
9. Die 18 dogters en 18 seuns met die meeste nominasies kom dan op „n nominasielys.   
10. Die skakelonderwyser en alle graad 6-onderrigpersoneel sit dan saam om seker te maak dat die 

nominasielys volledig is.  Hierdie komitee het die reg om name by die nominasielys te voeg, maar 
nie aft e haal nie. 

11. Gr. 4 – 7 leerders kom in die saal bymekaar waar die genomineerdes se name bekend gemaak 
word.  Hierdie leerders tree aan op die verhoog en hulle word voorgestel aan die leerders deur die 
skakelonderwyser. 

12. Die verkiesingsproses word aan al die leerders verduidelik.  Daar word ook gesels oor die 
belangrikheid van leierskap, sowel as die stemproses. 

 

WIE MAG STEM? 
13. Graad 4 tot 7-leerders, sowel as al die onderwysers, neem deel aan die verkiesing.  Onderwysers se 

stemme tel 2 punte elk. Persone wat LO, RO en Rekenaaronderrig gee aan Gr. R – 7 leerders stem 
ook.  

14. Geen administratiewe personeel neem deel aan die stemming nie. 
 

WAAR STEM ONS? 
15. Stemhokke word in die skoolsaal opgestel.  Elke klas word afsonderlik uitgeroep.  Die leerders en 

opvoeders ontvang hul stembriewe en stem afsonderlik in „n stemhokkie.  Tafeltjies kan gebruik 
word in plaas van stemhokke in die saal. 

16. Elke stembrief het die name en foto‟s van die genomineerdes op. Daarna word die stembriefie in die 
helfte gevou en in „n verseëlde stemhouer geplaas. 

17. Indien iemand afwesig is die betrokke verkiesingsdag, kan hy/sy nie stem nie.  Niemand mag 
namens „n ander persoon stem nie. 

 

BD Raad 
18. Hierdie leerderraad staan bekend as die BD Raad en dien tot die einde van die betrokke jaar.   
19. Nege seuns en nege dogters word verkies.  Die seun/dogter met die meeste stemme is die 

Hoofseun / Hoofmeisie.  Die seun/dogter met die tweede meeste stemme is die Onderhoofseun / 
Onderhoofmeisie.  Indien daar „n gelyke stemming is by die hoofleiers, stem al die onderwysers 
weer d.m.v. „n stembrief tussen daardie betrokke leerders. 

20. Die verkiesing word deur die skakelonderwyser behartig en word op „n demokratiese wyse d.m.v. 
stembriefies plaas. 



21. Leerders wat in die termyn waarin die Monitorraad gedien het, een keer detensie gesit het, IS NIE 
VERKIESBAAR TOT DIE BD RAAD NIE. 

22. Indien „n lid van die BD Raad tydens sy termyn vir die eerste keer detensie moet sit, sal hy/sy 
geskors word van die BD Raad.  Daar sal dan iemand in sy plek aangestel word volgens die 
verkiesingsuitslae soos gehou aan die einde van die eerste kwartaal. 

23. Aankondiging van die BD Raad word gedoen op die voorlaaste Vrydag van die 1ste kwartaal tydens 
die saalbyeenkoms.  Die hoofleiers word tydens die laaste saalbyeenkoms van die 1ste kwartaal 
aangekondig.  Die BD Raad se ouers sal genooi word na die betrokke geleentheid. 

24. Tydens die laaste week van die 1ste kwartaal sal daar „n opleidingsgeleentheid wees. 
25. Slegs die hoofseun en hoofdogter kry baadjies hierdie jaar, maar egter vanaf 2016 moet die 

hoofseun, hoofmeisie, onderhoofmeisie en onderhoofseun baadjies kry met die skoolwapen op. 
 

TAKE EN FUNKSIES:  BD RAAD 
1. Algemene ondersteuning in die handhawing van dissipline. Let asseblief daarop dat hierdie leerders 

nie verantwoordelik is vir dissipline nie, maar slegs ter ondersteuning daar is. 
2. Stel „n dienslys op waar dienspunte aangedui word. 
3. Indra van die vlae tydens die saalbyeenkoms deur die vier hoofleiers. 
4. Elke lid word aan „n klas toegewys waarvoor hulle verantwoordelik is as voog. 
5. Die lede moet dan wanneer hulle by die skool aankom en gedurende pouses by die groep wees 

waarvoor hulle verantwoordelik is. 
6. Wanneer die klok lui, beweeg hulle saam met die leerders na die rye en handhaaf dissipline in die 

rye of klaskamer totdat die onderwyser kom. 
7. Wanneer die leerders aantree vir saalbyeenkomste moet die BD Raad ook by die klas diens doen 

soos tydens pouses.   
8. Wanneer daar beserings of bakleiery ontstaan, moet die BD Raad dadelik optree. 

a. Beveilig die situasie en voorkom verdere beserings. 
b. Indien die beserings nie ernstig is nie, kan die kind na die kantoor gebring word. 
c. Indien die besering ernstig is, moet die onderwyser aan diens dadelik ontbied word. 
d. Moet onder geen omstandighede beseerdes beweeg indien daar enige onsekerheid is nie. 
e. Stuur al die nuuskieriges weg.  Moenie met „n groot gevolg by die kantoor aankom nie. 
f. As die beseerde bloei, moenie deur die skool beweeg nie.  Indien die besering egter baie ernstig 

is, moet die kortste roete gevolg word. 
9. Optrede tydens bakleiery: 

a. Stop dadelik die bakleiery. 
b. Neem slegs die bakleiers na die kantoor. 

10. Wanneer leerders herhaaldelik oortree of terugpraat, word hulle na die adjunkhoof geneem en hulle 
name word aangeteken. 

 

BYKOMENDE FUNKSIES:  GEKOSE BD RAAD 
11. Tree op as verteenwoordigers van die Gr 7-groep soos nodig. 
12. Verteenwoordig Laerskool Bredasdorp soos nodig. 
13. Tree op as sprekers by skoolfunksies, bv. verwelkoming en bedankings. 
14. Leerders is verantwoordelik vir een saalbyeenkoms in die elke kwartaal.  
15. Koördinering van die speletjiesdag met die oog op die Gr. 7-geskenk aan die skool aan die einde 

van die jaar. 
16. Koördinering van die “power point”-aanbieding by die laaste saalbyeenkoms van hul Gr. 7-jaar. 
17. Daar word van die hoofseun en -meisie verwag om by die laaste saalbyeenkoms van hul Gr. 7- jaar 

die bedankingswoord te doen. 
18. Skakeling met ander leerderrade, sowel as een projek vir die 9 maande termyn, word beoog.   

 

Opgestel deur: die skakelonderwysers, mnr. J Adendorf en me. Delene van den Berg in samewerking met die skoolhoof mnr. 
Werner van Huyssteen op 20 Mei 2015. 
 
 
 
Lêer: Beleide: BELEID BD –Raad LSB 2015 


