GRONDWET VAN DIE UK VAN HOЁRSKOOL NICO MALAN
1.

MISSIE
Die Uitvoerende Komitee (hierna UK) is as subkomitee van die Verteenwoordigende
Leerderraad (hierna VLR) saam met ander rolspelers verantwoordelik vir die skep van ’n
positiewe skoolklimaat sodat die totale opvoedkundige program vlot kan verloop.

2.

DOELSTELLINGS OM MISSIE TE REALISEER

2.1

Om saam met die personeel medeverantwoordelik te wees vir die toepassing van die
gedragskode sodat leerders in ’n ordelike omgewing onderrig kan word en kan studeer.
Om projekte aan te pak om die skool en die terrein te verfraai.
Om projekte aan te pak om fondse vir die skool in te samel.
Om projekte aan te pak om die gemeenskap (ook die senior burgers) te dien.
Om gees in die skool te skep by buitmuurse geleenthede en deur die aanbieding van sosiale
funksies.

2.2
2.3
2.4
2.5

3.

AANVULLENDE DOELSTELLINGS EN VERWAGTINGE

3.1
3.2

Om as ’n raad te alle tye op ’n verantwoordelike wyse op te tree.
Om ’n voorbeeld te wees van hoe om ’n gebalanseerde lewenswyse van respek, lojaliteit,
moraliteit, vriendelikheid, eerlikheid en regverdigheid na te streef en uit te leef.
Om ’n voorbeeld te wees van leerders wat besonder netjies voorkom en trots op hulle
skooldrag is.
Om ’n gevoel van eenheid, trots en “behoort aan” onder die totale skoolgemeenskap te vestig
en uit te bou.
Om verantwoordelik te wees en nie die posisie te misbruik nie.
Om ‘n voorbeeld vir ander leerders binne en buite die skool te wees en nie skuldig te wees aan
onaanvaarbare gedrag soos beskryf in die skool se gedragskode nie en die waardes van die
skool uit te leef. (Rook/drink/swak taalgebruik /voorkoms ens.)
Om diens te lewer en pligte na te kom - soms take uit te voer wat ander nie wil doen nie
sonder om ‘n beloning te verwag. (Pligsbesef))
Om die regte besluite te neem al is dit nie altyd die gewilde besluit nie. (Integriteit)
Om ‘n positiewe invloed op mede leerders te hê met jou diens en voorbeeld wat jy stel.
(Voorbeeldig)
Om vergaderings by te woon en deel te neem aan die beplanning en uitvoering van projekte.
(Betrokke)

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

4.

SAMESTELLING EN VERKIESING

4.1

Die UK bestaan uit ‘n minimum van 24 matrieks wat op ’n demokratiese wyse deur die
leerders en opvoeders verkies word. Die hoeveelheid kan egter vermeerder word na gelang
van die grote van die graad 11 klasgroep of skool. Die getal sal bevestig word voor
nominasies begin. (Riglyn 16% van klasgrootte)

4.2

Tydens die jaarbeplanning bepaal die skoolhoof en die skakelopvoeder(s) datums vir die
verskillende aktiwiteite i.v.m. die verkiesing en stel ’n verkiesingskomitee saam. Dié komitee
bestaan uit die volgende persone:
 Die skakelopvoeder(s) wat optree as kiesbeampte(s)
 Die rekenaaroperateur
 Die adjunkhoofde
 Skoolhoof

4.3

Reg aan die begin van ’n betrokke jaar spreek die kiesbeampte(s) die graad 11’s toe en
verduidelik vir hulle die kriteria (Bylaag 1) wat bepaal of ’n betrokke leerder wel ’n kandidaat in
die verkiesing kan wees. Hierdie kriteria word jaarliks deur die leierspan hersien.

’n Week voor die nominasies aan die begin van Augustus moet begin, spreek die
kiesbeampte(s) die graad 11’s weer toe en verduidelik aan hulle die prosedure i.v.m. die
verkiesing in detail.
4.4.1 Die UK bestaan uit die hoeveelheid lede soos bepaal in 4.1
4.4.2 Slegs die huidige graad 11’s mag nomineer en sekondeer, maar alle leerders, en die
opvoeders het stemreg.
4.4.3 Gr 11 leerders nomineer seuns en dogters.
4.4.4 Nominasies moet op ’n amptelike vorm (BYLAAG 2) gedoen word en die kandidaat, voorsteller
en twee sekondante se name en handtekeninge moet daarop verskyn.
4.4.5 Genoegsame nominasievorms moet deur die kiesbeampte(s) voorberei word en die graad 11’s
moet weet waar om dit in die hande te kry asook waar om die voltooide vorms in te handig.
4.4.6 Die graad 11’s moet weet wanneer die nominasies sluit en daarna moet die kiesbeampte(s)
die nominasievorms aan die verkiesingskomitee voorlê. Hierdie komitee kan nominasies
verwerp as ’n kandidaat nie aan die kriteria (BYLAAG 1) voldoen nie of as daar ’n tegniese fout
op die nominasievorm is wat nie maklik opgeklaar kan word nie.
4.4.7 Die kiesbeampte(s) moet dan die kandidate inlig of hulle nominasies goedgekeur is al dan nie.
Onsuksesvolle kandidate moet kortliks mondelings ingelig word oor die rede waarom die
nominasie nie goedgekeur is nie.
4.4.8 Die kiesbeampte(s) gee dan aan die suksesvolle kandidate opdrag om hulle “beleid” op skrif te
stel en dit voor ’n sekere datum en tyd by die kiesbeampte(s) in te lewer volgens ‘n formaat
soos aan hulle uitgegee. (BYLAAG 3)
4.4.9 Die plakkate word dan deur die verkiesingskomitee goedgekeur deurdat ’n skoolstempel en die
paraaf van die skoolhoof of kiesbeampte(s) links onder op die plakkaat aangebring word.
Onaanvaarbare plakkate moet eers reggestel word voordat dit aanvaar kan word.
4.4.10 Die kiesbeampte(s) moet dan sorg dat die plakkate op ’n geskikte plek in die skool opgeplak
word waar dit dan deur die kiesers bestudeer kan word. Die seuns en die dogters se plakkate
moet onderskeidelik alfabeties op verskillende plekke opgesit word en die kiesers moet per
afkondiging ingelig word waar die plakkate bestudeer kan word.
4.4.11 Intussen moet die kiesbeampte(s) voortgaan om die sisteem vir die rekenaar verkiesing voor
te berei. Die instruksies op die briefie moet duidelik en ondubbelsinnig wees.
4.4.12 Die dag van die verkiesing moet daar spesiale tyd ingeruim word vir die verkiesing. Die hele
skool moet bymekaarkom sodat die kiesbeampte(s) die kiesers kortliks kan inlig oor die erns
van die verkiesing, die presiese verloop van die dag se gebeure.
4.4.13 Hierna moet die verkiesing plaasvind en die kiesbeampte(s) moet die proses goed
monitor sodat alle opvoeders in beheer van ’n registerklas presies weet wat om te
doen en sodat daar absolute orde is wanneer die stemme uitgebring word.
4.4.14 Leerders en opvoeders stem vir seuns en dogters
4.4.15 ’n Kieser kan vir ’n maksimum van persone soos in 4.1 verklaar stem en die volgende gewigte
geld vir die onderskeie grade/groepe
4.4

4.4.15.1
Graad 8
:
0
4.4.15.2
Graad 9
:
1
4.4.15.3
Graad 10’s
:
2
4.4.15.4
Graad 11’s
:
3
4.4.15.5
Graad 12’s
:
1
4.4.15.6
Opvoeders
:
8
4.4.16 Na afloop van die verkiesing moet die kiesbeampte(s) die rekenaar beampte ondersteun om
die stemme te verwerk en die uitslag te druk.
4.4.17 In die geval van ‘n staking van stemme, sal die leierspan die finale beslissing maak.
4.4.18 Die uitslag moet deur die kiesbeampte(s) vir twee jaar in die skool se kluis bewaar word.
4.4.19 Die skoolhoof kondig die verkose UK-lede se name aan en wens hulle geluk. Die nuutverkose
UK werk saam met die bestaande UK totdat hulle amptelik ingehuldig word by die
prysuitdeling.
4.4.20 Hulle vergader onmiddellik daarna saam met die skakelopvoeder(s) sodat hulle
werksaamhede ‘n aanvang kan neem en sodat hulle ampsdraers gekies kan word.
4.4.21 Die ampsdraers word per rekenaarstem verkies na die UK-kamp. Die volgende poste moet
gevul word: Hoofseun en Hoofdogter asook Onder-hoofseun en Onder-hoofdogter Alle lede
van die UK is verkiesbaar. Die UK en personeel stem vir hulle 1ste, 2de en 3de seuns en
dogters kandidate. Die kandidate met die meeste stemme is hoofseun en hoofdogter en met
die tweede meeste stemme Onder-hoofseun en Onder-hoofdogter. Die gewigswaarde is as
volg: Personeel 5, 3, 1 en UK 10, 6, 2.
4.4.22 Die 4 ampsdraers geniet sitting op die VLR en het stemreg op die VLR.
4.4.23 By die prysuitdelingsfunksie word die UK-lede ingehuldig.
5.

WERKSWYSE

5.1

Die amptelike termyn van ‘n UK strek vanaf die aankondiging van die UK na verkiesing tot en
met die inhuldiging van die nuwe UK by prysuitdeling.
Daar is ‘n oorvleuelingstydperk vanaf die aankondiging van ‘n nuwe UK tot en met hulle
inhuldiging by die prysuitdeling waar twee UK’s van twee opeenvolgende jare saam
funksioneer
Reeds op die eerste vergadering met die nuutverkose UK moet daar tyd afgestaan word aan
oorhandiging van portefeuljes en beplanning vir die nuwe termyn. Hierdie beplanning sluit
projekte in, die strategie van hoe die raad die termyn gaan benader t.o.v. die toepassing van
dissipline in die skool en die beplanning van die roetine-take waarvoor hulle verantwoordelik
is.(Baie van die beplanning kan ook op ‘n kamp gedoen word.)
Bogenoemde beplanning moet dan op skrif gestel word en die projekte moet aan spesifieke
persone toegewys word. Hierna moet die verantwoordelike persone die beplanning gaan
verfyn en die verskillende stadiums van ’n projek aan teikendatums koppel.
Die skoolhoof en die UK moet kennis dra van alle werksaamhede van die raad en daarom
moet die skakelopvoeders en die ampsdraers die UK-vergaderings stiptelik bywoon en
gereelde afsprake met die skoolhoof maak sodat skriftelike voorleggings en beplanning met
die nodige rolspelers bespreek kan word voordat dit verder geneem word.
Die skakelopvoeder(s) moet sorg dat daar deeglike kontrole oor alle werksaamhede van die
raad is en daarom sal die raad gereeld op ’n informele wyse saam met die skakelopvoeder(s)
vergader.
Die skakelopvoeder(s) moet verder sorg dat daar gereeld UK-vergaderings op die jaarprogram
verskyn ( Weekliks). Elke UK-lid moet hierdie datums aanteken.
Die UK-lede moet as ’n eenheid optree en gereeld met mekaar en met die skakelopvoeders
kommunikeer om te verseker dat die optrede van elke individuele raadslid die groep se missie
dien.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

6.

VERGADERINGSPROSEDURE

6.1

Die skakelopvoeder(s) saam met die verkose ampsdraers is verantwoordelik vir die hou van
ordelike vergaderings.
Aan die begin van ’n termyn moet alle lede kennis neem van die datums en tyd van alle vaste
vergaderings. Daar moet slegs by hoë uitsondering hiervan afgewyk word. Die sekretaris kan
lede ’n rukkie voor die tyd weer aan ’n vergadering herinner.
Die bywoning van vaste vergaderings is verpligtend en as ’n UK-lid nie ’n vergadering kan
bywoon nie, moet sodanige lid ’n skriftelike verskoning by die sekretaris inhandig.
’n Kworum bestaan uit 60% van die raadslede.
Die skakelopvoeder(s) of een van die hoofleiers kan ook op kort kennisgewing spesiale
vergaderings belê om dringende sake te hanteer.
Die hoofleiers lei die vergaderings en daar sal grootliks van ’n standaard agenda (BYLAAG 4)
gebruik gemaak word. ‘n Rukkie voor ‘n vergadering moet die voorsitters die agenda met die
skakelopvoeder(s) bespreek en bevestig.
Die sekretaris moet die gebeure deeglik notuleer.
Die sekretaris moet alle korrespondensie op ’n behoorlike wyse beheer, verwys en behartig.
Alle raadslede moet, indien van toepassing, goed voorberei vir vergaderings en daarna streef
om ’n sinvolle bydrae te lewer.

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9

7.

BEGROTING EN FINANSIëLE BELEID

7.1

Die skakelopvoeder(s) is jaarliks verantwoordelik vir die opstel van ’n begroting. Indien die
nuwe tesourier al bekend is, moet hierdie persoon ook insette lewer.
Deeglike beplanning saam met die raadslede vir ’n nuwe termyn is ook nodig om te besluit oor
hoe die raad die nodige fondse gaan insamel om hulle projekte en ander uitgawes te finansier.

7.2

8.

ONTBINDING

8.1

8.3

’n Betrokke UK se termyn verstryk wanneer die nuwe UK amptelik tydens die prysuitdeling
ingehuldig is.
Die skoolhoof kan, na oorlegpleging met die beheerliggaam, ’n UK ontbind indien die raad in
gebreke gebly het om hulle werksaamhede bevredigend uit te voer of op ’n wyse opgetree het
wat nie in die skool se beste belang is nie.
In bogenoemde geval moet ’n nuwe UK verkies word.

9.

ONTHEFFING/BEEÏNDIGING VAN LIDMAATSKAP

9.1

Die skoolhoof kan, na oorlegpleging met die beheerliggaam, die personeel en die UK, ’n
raadslid se dienste beëindig indien die persoon:
hom of haar skuldig maak aan die oortreding van B en C oortredings soos beskryf in die
gedragskode;
versuim om vergaderings gereeld by te woon;
die skool permanent verlaat;
geskors word vir enige tydperk na aanleiding van die oortreding van die gedragskode;
as gevolg van enige optrede of aksie die die skool en/of UK benadeel en/of die funksionering
van die UK negatief beïnvloed.
’n Vakature wat a.g.v. bogenoemde ontstaan, word gevul deur terug te gaan na die
verkiesingsuitslae en die kandidaat met die volgende meeste stemme in die UK op te neem.

8.2

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.2

10.

BEDANKING

10.1

Indien ’n raadslid om die een of ander rede sou bedank, word die vakature gevul op presies
dieselfde wyse as by 9.2 hierbo.

11.

WYSIGINGS AAN DIE GRONDWET

11.1

Enige wysiging aan die grondwet moet deur ’n huidige raadslid of die skakelopvoeder(s)
voorgestel word en moet een maand voor ’n vaste vergadering skriftelik aan die sekretaris
oorhandig word wat die voorstel dan onder al die raadslede en skakelopvoeder(s) moet
versprei en die saak op die agenda vir die volgende vergadering moet plaas.
Om sodanige voorstel te laat slaag moet daar per geslote stembrief daaroor gestem word en ’n
tweederde meerderheid ten gunste van die voorstel word benodig.
Selfs al sou die raad sodanige wysiging goedkeur, moet dit eers aan die VLR, die skoolhoof en
beheerliggaam voorgelê word vir finale goedkeuring.

11.2
11.3

BYLAAG 1

KRITERIA OM GENOMINEER EN VERKIESBAAR TE WEES
1.

Alle vorige jare se oortredings is nie ter sake nie, maar die leierspan kan wel weier dat ’n
leerder staan as sodanige leerder in die verlede ’n oortreding begaan het wat nie pas by ’n UKlid van hierdie skool nie. Dit sal veral in gevalle voorkom waar die betrokke leerder geen berou
getoon het nie of waar daar geen merkbare verbetering in die leerder se gedrag is nie.

2.

’n Leerder kan nie ’n kandidaat wees as hy/sy die dag waarop die nominasies sluit, die
volgende rekord in sy/haar graad-11-jaar het nie:
Enige B of C oortredings soos in die gedragskode van die skool beskryf.

3.

’n Leerder wat na die begin van die tweede kwartaal in graad 11 na hierdie skool kom, kan ’n
kandidaat in die verkiesing wees mits daardie persoon die verkiesingskomitee van ’n
getuigskrif van sy/haar vorige skoolhoof voorsien waarin lg. persoon daarvan getuig dat die
betrokke leerder die gedragskode van sy/haar vorige skool sodanige gerespekteer het dat die
leerder wel in daardie betrokke skool sou kon kwalifiseer om as kandidaat in ’n UK-verkiesing
te staan.

UITVOERENDE KOMITEE

BYLAAG 2

NOMINASIEVORM
NAAM + VAN

HANDTEKENING

KANDIDAAT
VOORSTELLER
SEKONDANT 1
SEKONDANT 2

KANDIDAAT SE
BETROKKENHEID
BY NICO MALAN
AKTIWITEITE

ONDERNEMING
DEUR KANDIDAAT
OM IN UK TE DIEN

NOMINASIE ONTVANG DEUR: .
.

. DATUM: .

BYLAAG 3

DIE PLAKKAAT MOET SOOS VOLG SAAMGESTEL WORD:
1.

’n Voorbereide plakkaat van hoogstens A3 of spesifieke formaat soos voorsien.

2.

Links onder moet ’n wit ruimte gelaat word vir die aanbring van die skoolstempel met die
skoolhoof se paraaf om aan te dui dat die plakkaat deur die verkiesingskomitee goedgekeur is.

3.

’n Duidelike foto van die kandidaat moet op die plakkaat verskyn.

4.

Die volgende inligting moet op die res van die plakkaat verskyn:
4.1
Die kanditaat se noemnaam en van.
4.2
Betrokkenheid by skoolaktiwiteite.
4.3
Rede waarom die kandidaat graag ’n UK-lid sou wil wees en watter bydrae hy sal maak.

BYLAAG 4
Agenda van ’n UK-vergadering: Hoërskool Nico Malan
Datum:
Tyd:
Plek:
1.

Opening

2.
2.1
2.2
2.3

Konstituering
Teenwoordig
Afwesig met verskoning
Afwesig sonder verskoning

3.

Finalisering van die sakelys

4.

Notules goedgekeur
(Voorsitter(s) / skakelopvoeder)

1.

Sake uit notule

2.

Nuwe sake

3.

Korrespondensie

4.

Laat toevoegings

5.

Volgende vergadering

6.

Afsluiting

GRONDWET VAN DIE VLR VAN HOЁRSKOOL NICO MALAN
1.

MISSIE
Die Verteenwoordigende Leerderraad (hierna VLR) moet ’n uiters doeltreffende
kommunikasieliggaam tussen die gewone leerders en die skoolhoof, leierspan en uiteindelik
die beheerliggaam (hierna BHL) wees. Die VLR moet ook doeltreffend funksioneer binne die
Uitvoerende Komitee se subkomitees (hierna UK).

2.

DOELSTELLINGS OM MISSIE TE REALISEER

2.1

Die daarstelling van ’n vaste werkswyse waardeur gewone leerders se positiewe en negatiewe
kritiek, menings, voorstelle en versoeke i.v.m. die skoollewe in die algemeen op ’n amptelike
wyse die skoolhoof, leierspan en/of die BHL kan bereik.
Die daarstelling van ’n vaste werkswyse waardeur die REAKSIE van die skoolhoof, leierspan
en/of die BHL op sake wat die VLR aan hulle deurgee, weer aan die gewone leerders
gekommunikeer word.
Die leerders moet in hierdie proses kommunikasievaardighede aanleer deurdat hulle
ondervinding opdoen van kommunikasie met bogenoemde skoolstrukture en sodat hulle
hierdie vaardighede as burgers in ’n samelewing kan gaan toepas.
Die daarstelling van ‘n vaste struktuur van subkomitees sodat sodanige subkomitees se
werksaamhede deur die VLR gekoördineer kan word.

2.2

2.3

2.4

3.

AANVULLENDE DOELSTELLINGS

3.1

Om goeie verhoudinge tussen leerders en ander rolspelers in die skoolgemeenskap te
bevorder deur openlike en gesonde kommunikasie moontlik te maak en aan te moedig.
Om ’n voorbeeld te wees van hoe om leierskap, verantwoordelikheid, lojaliteit, respek vir
gesag en moraliteit as leerder na te streef en uit te leef.
Om die totale opvoedkundige program van die skool (akademies, geestelik, kultureel en sport)
te ondersteun en ’n leerkultuur te help vestig.
Om as ’n raad te alle tye op ’n verantwoordelike wyse op te tree.
Om ’n gevoel van eenheid, trots en “behoort aan” onder die totale skoolgemeenskap te vestig
en uit te bou.

3.2
3.3
3.4
3.5

4.

SAMESTELLING, VERKIESING EN TERMYN

4.1

Die VLR bestaan uit sestien leerders. Twaalf leerders word verkies uit gr. 8-12 se klasleiers.
Een seun en dogter uit elke graad word verkies, behalwe graad 11 wat 2 seuns en 2 dogters
kies. Hierdie twaalf lede het almal stemreg.
Die 4 Hoofleiers van die UK is outomaties deel van die VLR en het ook stemreg.
Die verkiesing van die VLR vind plaas in die derde week van die 1ste kwartaal.
‘n Betrokke VLR se termyn strek vanaf die verkiesing in die betrokke jaar tot die einde van
daardie skooljaar.
Die skoolhoof/leierspan bepaal die datum(s) waarop die verkiesing(s) moet plaasvind.
Die kiesbeampte moet behoorlik kennis gee van die prosedures vir die verkiesing(s).

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.16

Geen nominasies word gemaak nie. Die klasleiers van gr 8 - 12 is almal verkiesbaar.
Al die klasleiers in ’n betrokke graad het stemreg om daardie betrokke graad se
verteenwoordigers te kies.
Die opdrag van presies hoe die stembriefie gebruik moet word, moet duidelik en
ondubbelsinnig wees.
Daar word gestem vir een dogter en een seun.
Na afloop van die verkiesing moet die kiesbeampte alle stembriefies ontvang en daarna moet
die stemme deur die kiesbeampte en ander persone soos deur die skoolhoof goedgekeur,
getel word.
In die geval van ‘n staking van stemme, moet ‘n volgende rondte verkiesing gehou word en,
indien nodig, moet ‘n munt opgeskiet word.
Al die uitslae moet deur die kiesbeampte vir twee jaar in die skool se kluis bewaar word.
Nadat die uitslag deur die skoolhoof aan die leerders bekendgemaak is, moet die nuutverkose
komitee hul eerste vergadering hou. Hierdie vergadering word deur die skakelopvoeder belê.
Op hierdie vergadering verkies die VLR dan uit eie geledere by wyse van nominasies en
geslote stembriewe en onder leiding van die skakelopvoeder die volgende ampsdraers:
4.15.1.
Voorsitter en onder voorsitter – ‘n seun of ‘n dogter, uit die graad 11 en 12 VLRlede.
Sekretaris/resse - ‘n seun of ‘n dogter, uit die verkose VLR-lede.
4.15.2.
3 BHL verteenwoordigers – verkiesbaar uit die graad 11 en 12 VLR-lede
waarvan ten minste een in gr 11 moet wees.
(In die geval van ‘n staking van stemme, moet daar weer gekies word en, indien
nodig, moet ‘n munt opgeskiet word.)
Die 3 BHL-verteenwoordigers sal sitting en stemreg op die skool se BHL hê.

5.

WERKSWYSE

5.1

Die samestelling van die VLR is in par. 4 hierbo uiteengesit. Aan
die 12
graadverteenwoordigers van die VLR word daar elkeen een of meer portefeuljes toegeken.
Hierdie portefeuljes is grootliks in ooreenstemming met die subkomitees van die UK.
Die VLR lede word betrek by die UK se subkomitees en woon UK-vergaderings by soos die
behoefte bestaan.
Die skakelopvoeder moet sorg dat daar een maal per kwartaal VLR-vergaderings plaasvind en
dit op die jaarprogram plaas.
Alle leerders behoort te weet dat hulle welkom is om sake op die VLR se agenda te plaas
sodat dit bespreek kan word en moontlik verder gevoer kan word.
’n Saak word op die agenda geplaas deur ’n vorm in te vul en aan die klaskaptein te
oorhandig. Hierdie vorm staan bekend as “NICO NAVRAE” (sien Bylaag 1) en positiewe of
negatiewe navrae kan gerig word. Die vorms kan by enige VLR-lid verkry word en moet
voltooi word en by die klaskaptein ingehandig word wat dit op sy/haar beurt oorhandig aan die
VLR-lid betrokke by die spesifieke graad sodat dit die sekretaris kan bereik en op die agenda
vir die volgende vergadering geplaas kan word. Geen anonieme vorms sal hanteer word nie.
‘n Week voor elke vergadering moet die skool kennis kry dat alle “NICO NAVRAE” ingehandig
moet wees. Die voorsitters en sekretaris moet dan met die skakelopvoeder vergader sodat die
agenda vir die vergadering opgestel kan word.
Tydens vergaderings word elke saak bespreek en die VLR sal dan ná konsensus of stemming
een van die volgende besluite neem:
 Die saak word verwerp, uitgestel of intern hanteer.
 Die saak word na die skoolhoof verwys vir kennisname of as ’n aanbeveling Die skoolhoof
sal die verteenwoordigers op die BHL inlig oor verdere aksie.

4.9
4.10
4.11

4.12
4.13
4.14
4.15

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

5.12
5.13

5.14

Die sekretaris moet die notule van ’n vergadering so gou as moontlik afhandel en dit aan die
voorsitters besorg. Die voorsitters en die skakelopvoeder moet dan met die skoolhoof ’n
afspraak maak om hom oor die vergadering in te lig.
Die voorsitters, skakelopvoeder en die sekretaris is verantwoordelik om te sorg dat die
leerders terugvoering kry oor die skoolhoof se reaksie op sake wat na hom verwys is. Dit kan
geskied d.m.v. die kennisgewingbord of afkondigings.
Die voorsitters, in samewerking met die sekretaris, is ook verantwoordelik vir die opstel van ’n
verslag oor die VLR se werksaamhede vir tydperke tussen BHL-vergaderings.
Hierdie verslae word op elke BHL-vergadering bespreek. Daar is gewoonlik sake vir
kennisname en soms is daar sake wat as aanbevelings dien en waaroor die BHL dan ’n besluit
moet neem. Sulke sake is gewoonlik na die skoolhoof verwys en sy aanbeveling was dan om
die saak na die BHL te verwys.
Soms gee die BHL vir die VLR ’n spesifieke opdrag en dan moet die VLR se aanbevelings ook
in sodanige verslag aan die BHL vervat word.
Dit is belangrik dat die verslag aan die BHL betyds aan die sekretaresse van die skool
oorhandig word sodat dit saam met die ander BHL-komitees betyds aan die lede van ddie BHL
besorg word.
Die 3 BHL-verteenwoordigers moet besef dat dít ’n besondere eer is. Hulle moet altyd daarna
streef om die missie en doelstellings van die VLR in die BHL na te kom. Hulle moet ook streef
om verantwoordelike en lojale lede van die BHL te wees. Vertroulikheid is baie belangrik in die
BHL en daarom moet die 3 VLR-lede liewer by die skoolhoof seker maak of dit in orde is
voordat hulle bv. besluite van die BHL aan die skool se leerders bekendmaak.

6.

VERGADERINGSPROSEDURE EN ANDER PLIGTE

6.1

Aan die begin van die jaar moet alle VLR-lede kennis neem van die datums en tyd van alle
vaste vergaderings vir die jaar. Daar moet slegs by hoë uitsondering hiervan afgewyk word.
Die sekretaris moet lede ’n rukkie voor die tyd weer aan ’n vergadering herinner.
Die bywoning van hierdie vergaderings is verpligtend vir VLR-lede en as ’n lid nie ’n
vergadering kan bywoon nie, moet sodanige lid ’n skriftelike verskoning by die sekretaris
inhandig.
’n Kworum bestaan uit 60% van die VLR se lede.
Die voorsitters en skakelopvoeder kan ook op kort kennisgewing spesiale vergaderings belê
om dringende sake te hanteer.
Alle “klaagliedere” moet een week voor die vergadering by die sekretaris te wees sodat die
agenda saamgestel kan word.
Daar kan natuurlik ook laat toevoegings tot die agenda op ’n vergadering gemaak word.
Die voorsitters lei die vergadering en daar sal grootliks van ’n standaard agenda (sien Bylaag
2) gebruik gemaak word.
Die sekretaris moet die gebeure deeglik notuleer sodat die notule ’n praktiese werksdokument
is.
Die sekretaris moet alle korrespondensie op ’n behoorlike wyse beheer, verwys en behartig.
Lede van die VLR moet, indien van toepassing, goed voorberei vir vergaderings en daarna
streef om ’n sinvolle bydrae te lewer.

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

7.

ONTBINDING

7.1
7.2

’n Betrokke groep VLR-lede se termyn verstryk aan die einde van ‘n betrokke jaar.
Die skoolhoof kan, na oorlegpleging met die BHL, ’n VLR ontbind indien die raad in gebreke
gebly het om hulle werksaamhede bevredigend uit te voer of op ’n wyse opgetree het wat nie
in die skool se beste belang is nie.
In bogenoemde geval moet ’n nuwe raad verkies word.

7.3

8.

ONTHEFFING

8.1

Die skoolhoof kan, na oorlegpleging met die BHL, die personeel en die VLR, ’n lid van die
VLR van lidmaatskap onthef indien die persoon
skuldig bevind word aan B en C oortredings binne die skool se gedragskode;
sonder verlof van die skool af wegbly, tensy hy of sy ’n geldige rede vir die afwesigheid kan
bewys;
versuim om vergaderings gereeld by te woon;
die skool permanent verlaat;
geskors is.
’n Vakature wat a.g.v. bogenoemde ontstaan, word gevul deur terug te gaan na die
verkiesingsuitslae en die kandidaat met die volgende meeste stemme in die VLR op te neem.

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2

9.

BEDANKING

9.1

Indien ’n lid van die VLR om een of ander rede sou bedank, word die vakature gevul op
presies dieselfde wyse as by 8.2 hierbo.

10.

WYSIGINGS AAN DIE GRONDWET

10.1

Enige wysiging aan die grondwet moet deur ’n huidige VLR-lid voorgestel word en moet een
maand voor ’n vergadering skriftelik aan die sekretaris oorhandig word wat die voorstel dan
onder al die lede moet versprei en die saak op die agenda vir die volgende vergadering moet
plaas.
Om sodanige voorstel te laat slaag moet daar per geslote stembrief daaroor gestem word en ’n
tweederde meerderheid ten gunste van die voorstel word benodig.
Selfs al sou die VLR sodanige wysiging goedkeur, moet dit eers aan die BHL vir goedkeuring
voorgelê word.
Sodanige wysiging mag natuurlik nie in stryd met die bepalings van die Departement wees nie.

10.2
10.3
10.4

BYLAAG 1

Nico Navrae is Nico Malan se amptelike navrae-vorm spesiaal vir sy leerders.
Hiermee gee dit jou as leerder van Nico Malan die geleentheid om jou mening te
lug, en om positiewe of negatiewe insette te gee wat onder die aandag van die
VLR gaan kom.
INSTRUKSIES VIR DIE GEBRUIK VAN HIERDIE VORM:
 Vul jou naam, van en graad (met jou klasseksie) en die datum in.
 Voltooi die vorm met jou navraag en handig dit in by jou klaskaptein.
 LW: Aan die einde van die vorm, moet jou handtekening gegee word, anders
sal die vorm as ongeldig verklaar word.
NB. Dit is nie ‘n petisievorm nie – ‘n saak kan net een keer aangemeld word vir
oorweging by die VLR.

Naam en van: …………………………………………………………………………
Graad & Seksie: ……………………. Datum: …………………………………….
Navraag:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
Handtekening: ……………………………………………………………

BYLAAG 2
Agenda van ’n VLR-vergadering van Nico Malan wat gehou sal
…………………………..(dag),
…………………..(datum)
om
………….(tyd)
……………………………………….(plek).

1.

Opening en verwelkoming

2.
2.1
2.2
2.3

Konstituering
Teenwoordig
Afwesig met verskoning
Afwesig sonder verskoning

3.

Finalisering van die sakelys

4.

Notules goedgekeur

5.

Terugvoering vanaf skoolhoof en BHL
(Voorsitters/ skakelopvoeder)

5.

Sake uit notule

6.

Korrespondensie

7.

Laat toevoegings

8.

Volgende vergadering

9.

Afsluiting

word
in

op
die

GRONDWET VAN DIE KLASLEIERS VAN HOЁRSKOOL NICO MALAN
1.

NAAM
Die naam van die organisasie sal die Klasleiers van Hoërskool Nico Malan wees.

2.

DOELSTELLINGS EN MISSIE
Om in samewerking met die klas- en vakonderwysers ’n leerkultuur te skep deur middel van
toepassing van dissipline, sodat elke leerder tot sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

3.

PLIGTE
a)
Verteenwoordig die klasgroep en tree op as spreekbuis na die VLR-lid vir die graad
indien daar sake is wat aangemeld moet word.
b)
Ondersteun onderwyser met opname van afwesighede
c)
Skeurstrokies inneem en briewe uitdeel.
d)
By adjunkhoof/kantroor rapporteer as ’n leerkrag met die aanvang van die periode nie in
die klas is nie.
e)
Help UK en VLR met toesig op alle terreine (bv. in saal en gedurende pouses op
skoolgrond.
f)
Verjaarsdae van leerlinge.
g)
Netheid van klaskamers asook terrein.
h)
Die stel van ’n voorbeeld ten opsigte van dissipline, lojaliteit en aktiewe deelname aan
skoolbedrywighede.

4.

LIDMAATSKAP
Een seun en een dogter as verteenwoordiger uit elke klasseksie.’n Leerling moet minstens vir
’n kwartaal ’n leerling van die skool wees behalwe by gr 8.

5.

VERKIESINGSPROSEDURE
a)
Nominasies word skriftelik deur elke klasseksie gedoen.
b)
Seuns en dogters nomineer seuns en dogters.
c)
Nominasies moet die goedkeuring van die personeel kry.
d)
Personeel is by magte om ’n genomineerde van die lys te verwyder as sy gedrag en
betrokkenheid nie na wense is nie.
e)
Verkiesing vind plaas in elke klasseksie met ’n geslote stembriefie.
f)
Daar word gestem vir een seun en een dogter per klasseksie.
g)
Graad 8 leiers word eers vier weke nadat die skool begin het, verkies.
h)
Indien daar ’n staking van stemme is, word daar weer gekies en as dit nog gelykop is
het die registeronderwyser die finale stem.

6.

AMPSDRAERS
Uit die klasleiers van elke graadgroep word ‘n dogter en seun verkies om te dien op die VLR
van die skool.
Die klasleier tree op as verteenwoordiger van die klas en as spreekbuis na die VLR-lid van die
graad.

7.

KOMMUNIKASIE
Klasleiers kommunikeer ten minste twee maal per kwartaal tydens registerperiodes met die
klas en rapporteer enige navrae of insette aan die VLR-verteenwoordiger/s via Nico-navrae

8.

VERANDERINGS
Veranderings aan die grondwet kan gemaak word by ’n spesiale vergadering vir alle klasleiers.
Voorgestelde verandering moet 14 dae voor die vergadering skriftelik by die klasleierkomitee
ingedien word.

9.

ONTHEFFING
Die skoolhoof kan enige klasleier onthef van sy of haar amp in geval van die volgende:
a)
indien klasleier enige oortreding begaan wat gepaard gaan met B en C oortredings in
die gedragskode.
b)
indien die klasleier hom/haar voortdurend skuldig maak aan versuiming van pligte
c)
enige gedrag wat volgens die skoolhoof nie pas by die persoon van ’n klasleier nie.
d)
indien die klasleier skool permanent verlaat.
In al bogenoemde gevalle sal ’n nuwe klasleier verkies word volgens prosedure soos
uiteengesit in par. 5.

