
LAERSKOOL BREDASDORP PRIMARY 

 

BELEID:  SPEELTERREINVEILIGHEID 

 
DOEL VAN DIE BELEID 
 

Die doel van die beleid is om te verseker dat die skool veilig is vir elke leerder, voor skool, tydens 
pouses, gedurende klastyd en na skoolure. Effektiewe maatreëls word in plek gestel om kwessies 
wat verband hou met dissipline, geweld, oortredings, skoolgeweld , dwelms, gevaarlike voorwerpe, 
afknouery, aanranding, seksuele misbruik, diefstal, bullies, ens. aan te spreek. 
 

1.  DOELWITTE VAN DIE BELEID 
 
- Om 'n veilige skoolomgewing sodanig te bevorder om die skool te kan verklaar tot                                

„n geweld- en dwelmvrye omgewing; 
- Om maatreëls in plek te stel vir die voorkoming van skoolgeweld, teistering,   

verkragting, mishandeling, aanranding, afknouery en bendebedrywighede; 
- Om strukture vir skoolveiligheid in plek te stel en te koördineer en in stand te hou; 
- Om die verskillende rolle en verantwoordelikhede van die onderskeie       

belanghebbendes uiteen te sit in die uitoefening van 'n veilige skoolomgewing; 
- Om duidelik protokol in plek te stel vir die opname, verslagdoening en bestuur van 

insidente. 

 

2. OP DIE SKOOLTERREIN 

 

 Opvoeders verrig terreindiens tydens pouses en hou behoorlike toesig oor die leerders. 
 Tydens pouses is daar 3 personeellede aan diens.  Leerders word elke oggend ingelig watter 

personeellede daardie dag aan diens is.  Leerders meld ongerymdhede, beserings, ens. by 
hierdie personeellede aan. 

 Monitors doen ook diens op sekere punte tydens pouses. 
 Sekere personeellede en „n groep leerders is deeglik opgelei in die toepassing van noodhulp.  

Hulle doen ook diens tydens pouses. 

 Die skoolterrein word skoon gehou en enige gevaarlike voorwerpe, soos bv. klippe en 
glasstukke word verwyder. 

 Gevaarlike speletjies word verbied. 
 Leerders word verbied om die skoolterrein gedurende pouses te verlaat.  Omheining word 

gereeld nagegaan. 

 Genoeg bome en ander skadupunte is beskikbaar om leerders teen die son te beskerm. 
 Leerders word belet om gedurende pouses sonder toesig in die klaskamer of gange te kom. 
 Die volgende plante is giftig en word nie op die skoolterrein geplant nie.  Indien dit wild groei, 

word dit met wortel en tak uitgeroei: Selonsroos, Kamferboom, Poison Ivy, Hemlock, 

Sampioene, Bitter appel, Frangipani, Sering, Afrika Steekpalm, Kasterolieboom, alle plante met 

bessies (Alle bessieplante is nie giftig nie,  maar die kleurvolle bessies het „n groot 

aantrekkingskrag vir kinders.  Elke plant met bessies word dus as giftig beskou.  



 Voor en na skool is daar „n persoon by elke voetoorgang aan diens om leerders veilig oor die 

voetoorgange te begelei en toe te sien dat alle leerders veilig afgehaal word. 

 Die waggebied vir leerders is op die netbalbaan aan die kant van Buitekantstraat. 

  

3. STRATE IN DIE OMGEWING VAN DIE SKOOL 

 

 Leerders word verbied word om die skoolterrein gedurende pouses te verlaat. 
 Leerders word vermaan om wanneer hulle skool toe kom of huis toe gaan, versigtig te wees. 

- Hulle moenie in die strate speel nie. 
- Hulle moet op die sypaadjies loop. 
- Hulle moet voetoorgange gebruik wanneer paaie oorgesteek word. 
- Hulle moet reguit huis toe gaan en vreemdeling vermy. 
- Hulle word aangemoedig om in groepe te loop. 
- Die skolierpatrollie moet gehoorsaam word. 
-  

4.  SKEP VAN ‘N VEILIGE SKOOLOMGEWING 

 

  Reg van toegang word voorbehou. 
  Geen onwettige middels soos dwelms, alkohol, skerp voorwerpe, wapens en enige voorwerpe 

wat beserings kan veroorsaak, word op die skoolterrein toegelaat nie. 
 Gedurende die skooldag word alle toegangshekke tot die skoolterrein 

gesluit  en toegang word beheer. 
 Dit mag van enige besoeker aan die skool, insluitende ouers, vereis word om: 
     sy of haar naam, adres en enige ander relevante inligting wat deur die skoolhoof         
     vereis mag word, op aanvraag aan die skool te verskaf; 
 Bewys van sy of haar identiteit te verskaf indien nodig.  
 Verklaar dat hy of sy geen gevaarlike voorwerp of onwettige middels in sy of haar besit of 

onder sy of haar bewaring of beheer het nie; 
 Die inhoud van enige voertuig, tas, aktetas, sak, handsak, koevert, pakkie of enige houer     

van welke aard ookal wat hy in sy besit het of wat onder sy beheer is, te verklaar en te 
onderwerp aan „n fisiese deursoeking. 

 
5.  SKOOLGEWELD, BOELIE EN AFKNOUERY 

 

 Alle vorme van skoolgeweld, boelie en afknouery word verbied by Laerskool Bredasdorp. 
    Die skool handhaaf 'n “geen verdraagsaamheids-benadering” teenoor skoolgeweld, boelie en 

afknouery in ooreenstemming met die Handves van Menseregte om alle kinders van die 
skool te beskerm teen alle vorme van skoolgeweld, boelie, afknouery, mishandeling, 
verwaarlosing, misbruik of vernedering; 

 Leerders, opvoeders en die ondersteuningspersoneel word opgelei in die 
voorkoming van skoolgeweld, boelie, afknouery en dat dit almal se 
verantwoordelikheid is om enige voorvalle van afknouery in die skool te 
rapporteer, aan te teken en dat dit ondersoek sal word. 

 Strategieë word gebruik om skoolgeweld, boelie en afknouery te voorkom, soos die 
interaksie tussen leerders, besprekingsgroepe, portuurbemiddeling, een-tot-een mentorskap 
of die "buddy-stelsel‟ waar die ouer kinders omsien na jonger kinders as omstander of 
toeskouer ondersteuning. 



 Monitors moet ook voorvalle van skoolgeweld, boelie en afknouery identifiseer en 
aanmeld. Dit help die skool met die opspoor van enige verdagtes en ongewenste 
aktiwiteite , en selfs om „n noodoproep na die polisie te maak indien nodig; 

 Elke voorval van afknouery behoort in lyn met die Gedragskode se voorskrifte 
daaroor, hanteer te word; 

 Ouers word aangemoedig om betrokke te raak.  Baie ouers het nie die nodige 
vaardighede om kinders op die regte manier groot te maak nie.  Ons moedig hulle aan 
om: 

- Probleme op te los deur daaroor te praat en nie met geweld, deur die kind te 
vloek of te slaan nie.  Kinders wat geweld by hul ouers aanleer, sal eendag 
wanneer hul volwasse is, probleme ook deur geweld wil oplos. 

- Duidelike reëls op te stel.  Kinders moet weet wat reg en verkeerd is. 
- Kinders moet liefde by die ouerhuis ontvang.  Prys die kind wanneer hy of sy 

goed doen.  Hierdeur verkry die kind selfvertroue.  Iemand met selfvertroue het 
nie geweld nodig nie. 

- Luister en gesels met die kind.  Goeie kommunikasie verhoed konflik. 
- Ouers moet die televisieprogramme selekteer waarna hul kinders kyk.  Vermy 

programme met geweld.  Geweld op televisie kan die verkeerde boodskap aan 
kinders stuur dat geweld “cool” is. 

 ONS KINDERS WORD GELEER OM TYDENS ‘N BAKLEIERY: 
- Nie betrokke te raak nie. 
- Nie te staan en kyk hoe die geweld gepleeg word nie. 
- Nie opgewonde te raak oor geweld nie. 

 ONS LEERDERS WORD TOEGERUS MET VAARDIGHEDE: 

- Leerders word geleer om probleme op te los deur bespreking en onderhandeling. 
- Leerders met afwykende en aggressiewe gedrag word vroegtydig geïdentifiseer        

en hulp word aan hulle verskaf word. 
 

6.  GEBOUE, TERREINE EN INFRASTRUKTUUR. 
 

 Die BL, SBS en personeel sal gereeld die omgewing binne en buite die skool monitor met die 
oog op die identifisering van moontlike bedreigings, gevare of ongewenste persone en sal alle 
redelike maatreëls tref om leerders en personeel teen enige ongewenste persone of 
bedreiging te beskerm; 

 Die BL en SBS sal 'n daadwerklike poging aanwend om te verseker dat 'n voorkomende 
instandhoudingsplan jaarliks in plek is om te sorg vir die instandhouding van die gebou en 
terrein; 

 Die BL, SBS en die personeel sal al die nodige stappe doen om te verseker dat 'n skoon, 
veilige en higiëniese omgewing te alle tye bestaan en dat die leerders in skoon klasse ontvang 
word.  

 Die BL en SBS sal verseker dat alle klein onderhoud soos stukkende ruite, deure, ens. dadelik 
aangemeld en herstel word wanneer dit voorkom. Hulle sal verder verseker dat daar jaarliks 
begroot word vir groot instandhoudingswerke wat nodig mag wees; 

 Die BL en SBS sal verseker dat: 
- Enige ongebruikte meubels /staalrame of stukkende meubels behoorlik geberg, 

herstel of afgeskryf word; 
- Die skoolterrein sal instand gehou word deur die gras gereeld te sny, onkruid te 

verwyder, die bome te snoei en op „n gereelde basis alle vullis en rommel van die 
skoolterrein te verwyder 



- Vullis en rommel moet behoorlik geberg word op „n plek weg van die leerders af; 
- Enige gevaarlike plekke/werkplekke moet behoorlik afgekamp word en 

voorsien word van die nodige waarskuwingstekens. 
 
 

7.  BEHEER OOR LEERDERS, LAATKOMMERY, VROEË VERTREK EN AFLAAIPUNTE 
 

 Laatkommery van leerders 
          Geen ingeskrewe leerder wat laat kom, mag buite die skool uitgesluit word nie; 

 In gevalle waar leerders laat opdaag vir skool moet die leerder se laatkom op die skool se 
register vir laatkommers aangeteken word en moet die ouers in kennis gestel word van hulle 
kinders sê laat kom vir skool. 

 Gedurende pouses: 

- Leerders word nie toegelaat om die skoolterrein gedurende skoolure en 
pouse te verlaat nie; 

- In gevalle waar dit nodig is vir leerders om die skoolterrein te verlaat, 
moet die ouers vooraf die skool skriftelik daarvan in kennis stel.  

-  Leerders wat soggens die skoolterrein betree het, mag dit nie weer verlaat                    
voordat die skool amptelik verdaag nie. 

 Alle versoeke vir verlof tot vroeë verlating van die skoolterrein op versoek van die ouers moet 
betyds vooraf skriftelik deur ouers by die kantoor ingedien word vir oorweging. Sodanige 
versoeke moet gerig word aan die Hoof se kantoor en oorweging moet geskenk word aan 
wettige redes vir vroeë skoolverlating. 

 Die skool moet 'n geskrewe rekord hou van persone wat leerders by die skool kom afhaal. Die 
rekord moet insluit: die naam van die leerder, die leerder se graad, die naam, ID en 
kontaknommer van die persoon wat die leerder kom uitteken het, sowel as die datum, tyd en 
rede/s vir die vroeë afhaal van die leerder. Die skool behou die reg voor om op grond van 
enige onsekerheid te weier dat „n leerder die skoolterrein verlaat. Leerders sal ook nie geroep 
word nie, indien die skool vermoed dat „n minderjarige „n leerder wil kom uitteken; 

 In die geval van 'n geskil tussen ouers berus die onus op die ouer wat toesig en beheer oor „n 
leerder het om die skool betyds in kennis te stel van „n persoon/e wat toestemming van die 
ouer het om „n leerder by die skool te kom afhaal. In geval van „n hofbevel neem die skool 
kennis van so „n hofbevel, alhoewel die skool nie oor die jurisduksie beskik om „n hofbevel af 
te dwing nie. Die skool kan slegs redelike voorsorg tref om te verhoed dat ongemagtigde 
persone  „n leerder by die skool kom afhaal , maar die nodige voorsorg is nie „n waarborg dat 
dit nie sal gebeur nie. Die maatreël is uiters moeilik toepasbaar in die middae nadat die skool 
verdaag het. Die versorging van die kind gaan oor na die ouer sodra die skool verdaag het. 

 Vroeë skoolsluiting:  Die skool sal redelike stappe neem om te verseker dat ouers betyds in 
kennis gestel word van enige vroeë skoolsluiting sodat ouers die nodige reëlings kan tref 
vir die afhaal en versorging van hulle kinders. 

 Aflaai/oplaaipunte: Die skool moet ouers in kennis stel van die aangewese aflaai en 
oplaaipunte waar hulle leerders mag aflaai en oplaai. 

 Kinderbeskerming en versorging: Die SBS moet in ooreenstemming met die Kinderwet van 
2007 en die Wet op Seksuele Misdrywe, „n bewustheid onder personeel vestig om op die 
uitkyk te wees vir leerders wie se welsyn bedreig word, wie se ondersteuning tuis nie 
toereikend is nie en vir enige fisiese tekens van mishandeling, misbruik en verwaarlosing. 

          Leerders wat aggressiewe gedrag en swak taalgebruik openbaar behoort ook aangemeld te  
          word. 

 Indien daar agteruitgang by „n kind sigbaar is of misbruik/uitbuiting van 'n kind vermoedelik 
plaasvind word die genoemde kind geag as hulpbehoewend aan beskerming en die betrokke 



owerhede en moet die betrokke owerhede in terme van die bepalings van die relevante 
wetgewing daarvan in kennis gestel word. So 'n kind moet gerapporteer word aan die 
skoolhoof. Die skoolhoof/persoon aan wie die bekentenis gemaak is, moet die aangeleentheid 
rapporteer aan die SAPD en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, en indien 
gewens ook aan die die ouer (indien nie 'n oortreder),  Nota: Beide vermoedelike en 
bevestigde gevalle van kindermishandeling moet gerapporteer word. 

 
BESKERMENDE/ VEILIGE SKOOLTERREIN 
 
 Skoolheining moet in stand gehou word. 

 Hekke moet gemonitor word om indringers, oortreders buite te hou en leerders binne te 
hou vir die hele skooldag. 

 Aanbring van „n kennisgewing by hekke wat die reg voorbehou om persone op die 
skoolterrein te deursoek. 

 Reg voorbehou om ongemagtige persone toegang tot die skoolterrein te weier. 

 Te voorkom dat persone direk na die klaskamers gaan sonder om by ontvangs aan te 
meld. 

 Die aanwys van „n spesifieke persoon om alle skoolhekke toe en oop te sluit. 

 Die aanbring van kennisgewingborde om die nodige voorwaardes vir toegang tot die 
skoolterrein aan te dui. 

 Die uitteken van leerders by vroeë skoolverlating. 

 Lede van veiligheidskomitee en personeel identifiseer gevare en risiko‟s 
          op die skoolterrein. 

 Uitskakeling van hierdie geïdentifiseerde gevare en risiko‟s. 
 Inspeksie van geboustrukture vir veiligheid. 
 Beheer oor gevaarlike voorwerpe op terrein. 
 Voorkoming van die gebruik van masjiene tussen leerders op die skoolterrein. 
 Deurlopende toesig en beheer oor leerders binne en buite die klas. 

 Voorkoming van gevaarlike speletjies op die skoolterrein. 
 Voorkoming van gevaarlike voorwerpe op die skoolterrein. 

 
VEILIGE GEBOUE 

 Deurlopende instandhouding van geboue is noodsaaklik om geboue veilig te hou. 
 Gebreekte ruite moet onmiddellik herstel word om beserings te voorkom. 
 Los ruitglas moet onmiddellik vasgesit word. 
 Elektriese installasies moet deurlopend nagegaan word om gevaarpunte te 

verwyder. 

 Elektriese verlengtoue moet gereeld nagegaan word vir die veiligheid daarvan. 
 Die aanwending van verdeelproppe (double adaptors) moet gemonitor word. 

 

GEVAARPUNTE OP DIE SKOOLTERREIN 

 Gepaste waarskuwingstekens moet aangebring word waar moontlike gevaarpunte 
bestaan op die skoolterrein. 

 Waarskuwingstekens moet duidelike boodskappe rig om te sê waarna „n persoon moet oplet. 
 Gepaste bewoording moet verkieslik op die tekens gebruik word in plaas van grafiese 

voorstellings soos byvoorbeeld ”Pasop Trappe, nat vloere, ens”. 

 Daar behoort duidelike waarskuwingstekens aangebring te word wat leerders van die skool 
waarsku teen: 

- dorings op die terrein. 



- trappe. 
- vallende voorwerpe soos boomsade. 
- bome wat mag neig om om te val. 
- gladde areas. 
- onbeskermde hoogtes. 
- styl skuinstes. 
- kant van die verhoog. 
- enige ander risiko-areas 

 
BLOOTSTELLING VAN LEERDERS AAN ELEMENTE 
 Redelike voorsorg moet geneem word om nie leerders onnodig vir lang tydperke aan 

uiterste klimaatstoestande bloot te stel nie. 
 Voorbeelde van uiterste klimaatstoestande is: 

- Hitte uitputting. 
- Weerlig of donderweer. 
- Uitermatige koue. 
- Stormweer. 
- Modderstortings 

 In geval van water onderbrekings moet daar voorsiening gemaak word vir nood 
watervoorraad vir gebruik deur die leerders en personeel. 

 Indien enige leerders aanmeldbare siektes opdoen, dit deur die korrekte kanale aan die 
gesondheidsowerhede aangemeld word. 
 

TOEGANGSBEHEER TOT DIE SKOOL 
- Toegang tot die skool moet beheer word deur die ontvangskantoor. 
- Alle persone wat die skoolterrein binnekom, moet eers aanmeld by ontvangs. 
- Alle persone wat die skoolterrein betree, moet die doel van hulle besoek kan 

verduidelik. 
- Toegang tot die skool word beperk tot die hoofingang, waar besoekers moet aanmeld 

oor die interkom voordat die hek vir hulle oopgemaak sal word. 
- Alle besoekers teken die besoekersregister by die ontvangsdame. 
- Enige verdagte persone op die skoolterrein moet aangemeld of gekonfronteer 

word. 
- Alle hekke word met die aanvang van die skooldag toegesluit. 
- Die hekke word weer met skool verdaging oopgesluit. 
- Die hekke word weer 30 minute nadat die skool verdaag het, toegesluit om te voorkom dat 

vreemdelinge nie kortpad deur die skoolterrein neem nie. 
 

MASJIENE EN VOERTUIE OP DIE SKOOLTERREIN 
- Redelike voorsorg moet getref word vir die veiligheid van persone wanneer 

masjiene of voertuie op die skoolterrein gebruik word 
- Operateurs van hierdie masjiene of voertuie moet deur die opsigter 

ingelig word oor die veiligheidsmaatreëls wat getref moet word om die 
veilgheid van persone op die skoolterrein te verseker. 

- Wanneer kinders uit nuuskierigheid „n werksarea binnegaan, moet die operateur van die 
masjien of voertuig onmiddellik die kinders vra om pad te gee en op „n veilige afstand te 
staan. 

- Alle werksgebiede waar gevaarlike masjiene gebruik word, moet afgesper word sodat 
leerders nie die gebied kan betree nie. 



- Waarskuwingsborde moet ook aangebring word om leerders te waarsku om uit te bly. 
 
 
GEBREEKTE VOORWERPE 

- Gebreekte voorwerpe wat „n gevaar inhou vir persone op die terrein moet onmiddellik 
herstel word om die gevaar op te hef. 

- Alle gebreekte stukke moet verwyder word sodat niemand daardeur beseer kan 
word nie. 

 
SEKURITEITSITEMS 

- Alle sekuriteitsitems moet met sorg hanteer word om te voorkom dat die skool se 
sekuriteit nie in gedrang kom nie. 

- Spesifieke sekuriteitsitems sluit in die sleutels van die skool en alarm kodes. 
 

GEBRUIK VAN MASJIENE OP DIE SKOOLTERREIN 
- Masjiene mag nie op die skoolterrein opereer word waar leerders teenwoordig is nie. 
- Wanneer die personeellid op terreindiens bewus raak van „n masjien wat op die 

skoolterrein gebruik word waar leerders teenwoordig is, moet die personeellid onmiddellik 
die operateur van die masjien opdrag gee om die masjien te stop. 

 
AFKAMP VAN WERKPLEKKE 

- Alle werkplekke op die skoolterrein moet behoorlik afgekamp wees sodat geen persoon 
toevallig daar beseer kan word nie. 

- Die nodige waarskuwings moet ook aangebring word by die werkplek om persone te 
waarsku teen enige moontlike gevare by die werkplek. 

 
 ONEWEREDIGE OPPERVLAKTES 

- Die algemene werkers op die skoolterrein moet dadelik aandag gee aan alle oneweredige 
oppervlaktes. 

- Indien die oneweredige oppervlaktes nie dadelik herstel kan word nie, moet die area om 
die oneweredige oppervlakte behoorlik afgekamp word met die nodige 
waarskuwingstekens daarby. 

 
  BLOOTSTELLING AAN DIE ELEMENTE 

- Enige blootstelling van leerders en personeel aan gevare of gevaarlike situasies moet 
voorkom word. 

- Indien dit gedurende pouses reën, moet die kantoor „n afkondiging maak dat die leerders 
in die gange bly. 

- Wanneer leerders vir aktiwiteite na buite geneem word, moet die personeel in beheer die 
nodige sorg neem dat die leerders nie aan sonbrand en sonsteek blootgestel word nie. 

 

TOEDIEN VAN INSEKDODER 
- Die skool en sy werkers moet insekdoder met oorleg toedien sodat dit nie enige gevaar 

inhou vir die leerders nie. 
- Indien dit nodig is om insekdoder op die speelterrein toe te dien, moet die werkers 

daardie gedeelte van die speelterrein afkamp sodat die leerders nie daar speel nie. 
- Die aanwysings op die insekdoder moet gevolg word oor die aantal dae wat die 

gebied afgekamp moet bly. 



- Daar moet kennisgewingbordjies aangebring word by die terrein wat afgekamp 
word, om die leerders te waarsku teen die gevaar. 

 
BESERINGSREGISTER 

- Die beserings- of voorvalle register word in die kantoor bygehou 
- Dit is die taak van die persoon wat noodhulp hanteer in die kantoor om die register op 

datum te hou. 
- Alle beserings en voorvalle wat moontlik tot beserings kan lei, moet in die voorvalle 

register aangeteken word. 
 
 
 
 


