
N$10

GEDRAGSKODES GEDRAGSKODES 
KAN ONS SKOLE VEILIGER MAAK

Ons weet jy het N$10, Anna. 
Gee dit nou dadelik vir ons!

Haai, ou 
Lelik! 

Gee vir ons 
die geld 

wat jy ons 
skuld, nou! 

Hahahahaha! 
En wat gaan 
jy nou doen? 

Huil?

Nee, asseblief! 
My ma het 

gesê ek moet 
brood koop op 
pad huis toe.

Maar jy skuld ons geld omdat ons 
elke dag in jou lelike gesig moet 

vaskyk! Hahahahaha! Kom, betaal!



Dit klink vir my soos seksuele teistering. Hy mag jou nie so 
behandel by die skool nie. Dit gaan erger word as jy nie iets 
daaraan doen nie. Onthou jy hoe daardie seun verlede jaar 

vir Monica in die koshuis aangeval het nadat hy haar maande 
lank seksueel geteister het? Ons MOET met ’n onderwyser 

daaroor gaan praat voor so iets met jou ook gebeur!

Hulle mag jou nie so boelie nie, Anna! Daardie meisies 
se gedrag is teen die Algemene Gedragsreëls vir 

Leerders. En Jessie, dit wat John aan jou doen is ook 
teen die reëls. Kom ons gaan praat met mnr. Smit.

JESSIE EN MARIE SIT EN GESELS

JESSIE SE SUSTER ANNA 
KOM DIE KAMER BINNE

Marie, John pla 
my alewig, en ek 
weet nie wat ek 

moet doen dat hy 
my uitlos nie.

Wat 
doen 
hy?

Hy het my gevra om saam met hom uit te gaan, maar ek 
het nee gesê. Nou, elke keer as ek hom sien, maak hy 

ongeskikte seksuele aanmerkings oor hoe ek lyk. Vandag 
het hy gesê hy sal nie ophou voordat ek ja sê nie. Dit laat my 

regtig ongemaklik voel. Wat moet ek doen? Help my tog! 

Marie, daardie groot meisiekinders stuur nou al 
weke lank vir my lelike sms’e, en vandag het hulle 

die geld waarmee ek moes kos koop, gevat!



Ek weet mnr. Smit 
is verkeerd. Die 
skoolhoof, mev. 

Afrikaner, het vir 
ons gesê daar is 

gedragskodes vir 
alle leerders en 

onderwysers in die 
skool. Ons moet 
met haar hieroor 

gaan praat.

Mnr. Smit, daardie groot meisies het my sussie Anna 
se geld gevat en hulle hou aan om haar te treiter. 

Ja, en John hou aan om 
met Jessie te lol – dis 
seksuele teistering.

Anna moet leer 
om haarself te 

verdedig. Jessie, 
hou op om so te 

kerm of ek foeter 
jou sommer. John is 
maar net vriendelik 
– jy is mos darem ’n 

baie mooi meisie.

Jessie, ons was 
verkeerd. Die 

onderwysers gee 
niks om nie. Ons 
sal die ding maar 
self moet oplos. 



Leerders wat hulle skuldig 
maak aan wangedrag kan 
deur die skool gestraf word 
ná  ’n dissiplinêre verhoor. 
Moontlike strafmaatreëls 
sluit in –

 teregwysing
 bykomende opdragte 

wat verband hou met 
die oortreding

 ’n gesprek met die 
leerder se ouers

 skriftelike waarskuwings
 tydelike skorsing
 skorsing

Leerders wat hulle skuldig 
maak aan wangedrag kan deur 
die skool gestraf word ná  ’n 
dissiplinêre verhoor. Moontlike 
strafmaatreëls sluit in –

 teregwysing
 bykomende opdragte 

wat verband hou met die 
oortreding

 ’n gesprek met die leerder 
se ouers

 skriftelike waarskuwings
 tydelike skorsing
 skorsing

Ek is bly julle het met my kom praat, 
Marie. Jy is heeltemal reg. Die Algemene Algemene 

Gedragsreëls vir LeerdersGedragsreëls vir Leerders sê dat alle 
leerders die waardigheid, persoon en 
eiendom van onderwysers en leerders 

moet respekteer. Leerders mag nie ander 
leerders kwaad aandoen of hulle afstootlik, 

onbehoorlik of ongeskik behandel nie. 

In die Gedragskode Gedragskode 
vir Onderwysersvir Onderwysers is 
daar reëls oor hoe 
onderwysers moet 

optree. Leerders moet 
met respek teenoor hulle 

onderwysers optree, 
selfs as hulle nie met 

hulle saamstem nie, maar 
onderwysers moet ook 
respek hê vir leerders. 
Mnr. Smit mag Anna en 

Jessie nie behandel soos 
jy nou beskryf het nie. 

Baie dankie, mev. Afrikaner. 
Wat gaan nou gebeur?

Ek sal met Anna en Jessie gesels en 
meer uitvind oor John en die ouer 

meisies se optrede. Ek sal ook met mnr. 
Smit praat. Dit is belangrik dat al die 

onderwysers en leerders sal weet dat 
die gedragskodes gehoorsaam moet 
word, anders sal dissiplinêre stappe 

volg. Elke leerder het die reg om veilig 
en gerespekteer te voel in die skool. 



DIE BOELIES 
WORD 

INGEROEP 
OM DIE 

SKOOLHOOF 
TE KOM 
SPREEK

DIE SKOOLHOOF 
SE KANTOOR

Dis waar 
wat Marie 
gesê het, 
maar . . . 

Luister asseblief. U kan nie dreig om leerders 
te slaan of hulle mishandeling deur ander 

leerders ignoreer nie. Die Gedragskode vir Gedragskode vir 
OnderwysersOnderwysers sê ’n onderwyser mag nie 

leerders op enige manier verneder of te na 
kom nie. Onderwysers moet die waardigheid 

en grondwetlike regte van elke leerder 
respekteer. U het ook ’n plig om te sorg vir ’n 
veilige en gedissiplineerde skoolomgewing. 
Met verwysing na u optrede teenoor Jessie, 
u weet goed dat onderwysers geen seksuele 

aanmerkings mag maak nie. Dis u plig om 
geslagsgelykheid in hierdie skool te bevorder. 

Ek sal nie hierdie soort gedrag duld 
nie. Leerders het die reg om veilig 

en gerespekteer te voel by die skool, 
veral as hulle by hulle onderwysers is. 

Onthou u nog wat verlede jaar met mnr. 
Van Wyk gebeur het? Hy is ontslaan 
as gevolg van seksuele wangedrag 

teenoor ’n leerder. Ons sal later gepaste 
dissiplinêre maatreëls vir u bespreek. 

Gaan lees nou eers die Gedragskode vir Gedragskode vir 
OnderwysersOnderwysers weer ’n keer goed deur. 

Ek moet nou met die kinders praat. 

U is reg. 
Ek is baie 

jammer. Ek 
moes nie so 

opgetree 
het nie. 



Die Gedragskode vir Onderwysers
’n Onderwyser, in sy verhouding tot leerders –
_ moet die plek van ouers inneem as ’n leerder amptelik by die skool is en as hy 

of sy deelneem aan amptelike skoolprogramme en -aktiwiteite in en buite die 
skool

_ moet sy of haar onderwyspligte en hulp aan leerders uitvoer binne die Ministerie 
se beleidsraamwerk vir onderwysers

_ moet seker maak dat doeltreffende onderrig en leer in die skool tot die 
maksimum ontwikkel en volgehou word 

_ moet die waardigheid en grondwetlike regte van elke leerder sonder vooroordeel 
respekteer, insluitend die reg op onderwys, gelykheid van kultuur en die reg 
op privaatheid

_ moet geslagsgelykheid bevorder en hom of haar weerhou van enige vorm van 
diskriminasie, ook op grond van MIV/vigs-status of gesondheidsredes

_ moet aanvaarbare morele standaarde en ontwikkeling tussen leerders bevorder
_ moet ’n sin vir verantwoordelikheid tussen leerders teenoor hulleself, hulle 

skool, hulle medeleerders en hulle gemeenskap bevorder 
_ mag nie op enige manier ’n leerder verneder of te na kom nie (fisiek, emosioneel 

of sielkundig)
_ mag nie lyfstraf of enige vernederende straf op ’n leerder toepas nie
_ mag nie vertroulike inligting oor ’n leerder wat as deel van professionele 

dienste beskikbaar gestel is, aan ander bekend maak nie
_ mag nie enige vorm van betaling ontvang vir die onderrig van ’n leerder in enige 

skoolvak sonder die nodige toestemming nie
_ mag nie ’n leerder se vorderingsverslag terughou as ’n dissiplinêre maatreël of 

omdat die betaling tot die skool se ontwikkelingsfonds agterstallig is nie
_ mag nie sy of haar posisie misbruik vir finansiële, politieke of persoonlike 

gewin nie
_ mag nie skuldig wees aan gedrag of taalgebruik wat die vertroue en respek van 

enige leerder kan ondermyn nie
_ mag nie betrokke raak in enige vorm van romantiese of seksuele verhoudings 

met ’n leerder of by seksuele teistering of mishandeling van ’n leerder nie
_ mag nie teen enige leerder diskrimineer op grond van ’n fisieke of verstandelike 

gebrek of gestremdheid nie, maar moet elke leerder help om sy of haar volle 
potensiaal te bereik.

Van onderwysers word verwag om –
_ ’n veilige, gedissiplineerde en doeltreffende skoolomgewing daar te stel, wat 

gemik is op die verbetering en instandhouding van die kwaliteit van die leer- en 
onderrigproses

_ ’n sorgsame en koesterende omgewing te skep waar leerders op hulle beurt 
kan ontwikkel tot eerlike en verantwoordelike volwassenes

_ die gebruik van geweld as leer- en opvoedingsmetode te vermy.



Algemene Gedragsreëls vir Leerders
’n Leerder in ’n staatskool – 

 moet gereeld en stiptelik skool toe gaan, en klasse volgens die skoolrooster, studiesessies 
en ander verpligte aktiwiteite soos deur die skool bepaal, bywoon

 moet alle amptelike opdragte van die skoolhoof, onderwysers, personeellede en leerders 
in leiersposisies van die skool of koshuis uitvoer

 moet sy of haar bes doen in sy of haar studies en alle voorgeskrewe take en opdragte in 
die leerplan uitvoer

 moet die waardigheid, persoon en eiendom van onderwysers, leerders en lede van die 
publiek respekteer

 moet die multikulturele verskeidenheid van leerders en onderwysers in die skool aanvaar 
en respekteer

 moet die reëls van die skool of die koshuis soos goedgekeur deur die skoolraad gehoorsaam 
en uitvoer

 moet ’n hoë standaard van persoonlike higiëne handhaaf en altyd skoon, ordentlik en 
netjies lyk

 mag hom of haar nie op ’n skandelike, onbehoorlike of onbetaamlike manier gedra nie

 mag nie ’n vuurwapen, pyl en boog, panga, mes of enige ander gevaarlike wapen skool 
of koshuis toe bring of in besit daarvan wees nie

 mag nie, op die skoolterrein of daarbuite, enige bedwelmende drank of narkotiese 
middels gebruik sonder ’n skriftelike voorskrif van ’n mediese dokter nie

 mag nie bedwelmende drank of narkotiese middels in sy of haar besit hê, op die skool- 
of koshuisterrein bring, of aan ‘n ander persoon beskikbaar stel of verkoop sonder die 
skriftelike toestemming van ’n mediese dokter nie

 mag nie toegang hê tot die slaaplokale of koshuiskamers van leerders van die 
teenoorgestelde geslag sonder toestemming van die koshuissuperintendent nie

 mag nie opsetlik die eiendom van die regering, die skool of ’n ander persoon beskadig, 
verniel of vernietig nie

 mag nie op enige manier optree wat steurend is vir die normale skoolprogram of nadelig 
inwerk op die goeie dissipline en vordering van ander leerders nie

 mag nie enige vorm van ontgroening van nuwe leerders toepas of daaraan deelneem 
wat liggaamlike leed of emosionele stres vir sulke nuwe leerders kan veroorsaak nie

 mag nie, deur optrede of gedrag, ander leerders aanspoor of beïnvloed om die skoolreëls 
te oortree nie.

Mev. Afrikaner het 
vanoggend met ons in 
haar kantoor gepraat. 
Sy het gesê sy het met 
die meisies en met mnr. 
Smit gepraat. Sy het ook 
vir ons ’n afskrif gegee 

van die Algemene Algemene 
Gedragsreëls vir LeerdersGedragsreëls vir Leerders. 

Dankie, Marie, nou 
kan ek en Anna veilig 

voel by die skool.

Dis ’n plesier. Mev. Afrikaner het 
vir my gesê dit is baie belangrik 

dat leerders weet wat hulle 
regte volgens die gedragskodes 
is, en dat hulle wangedrag moet 
rapporteer. As leerders nie kom 

sê wanneer hulle deur ander 
leerders of selfs onderwysers 

geboelie word nie, kan dit erger 
word en lei tot ernstige fisieke 
en seksuele mishandeling. Ek 

is bly julle voel nou veilig. 



Alle Namibiërs 
het ’n reg tot 

onderwys.

HET JYHET JY
... ’n VRAAG ?

... ’n OPMERKING ?

KONTAK ONS !KONTAK ONS !
SMS: 081-6000098

E-pos: comic@lac.org.na
Faks: 088-613693

Posadres: Posbus 604 Windhoek

Ons wil graag weet Ons wil graag weet 
wat jy van hierdiewat jy van hierdie 

strokiesprent dinkstrokiesprent dink.
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Die gedragskodes is van toepassing 
op alle leerders en onderwysers in 

’n skool. Jy moet weet wat jou regte 
is en daarvoor opkom in die skool. 

Dan sal skole veiliger wees en sal alle 
leerders sonder vrees vir mishandeling 

en geweld kan skool toe gaan.

Onthou, nie net 
onderwysers het ’n plig 

om reg op te tree teenoor 
leerders nie. Leerders 

moet ook mekaar se 
waardigheid, persoon en 
eiendom sowel as dié van 
onderwysers respekteer.


