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Gedragskode van ouers 
 

Die gedragskode mag deurlopend verander in samewerking met van die onderwysers, leerders en ouers. 
Die kode is saamgestel na samesprekings met ander skole en byvoegings vanuit ons professionele 
ondervinding en die visie van Bryanston Parallel Medium Skool se leerders, onderwysers, personeel en 
ouers.  
Ons vra dat ouers onderneem om hulle samewerking te gee ten opsigte van die volgende aspekte: 
 

1. Indien u enige aspek van die Gedragskode wil bespreek kontak asseblief die adjunkhoof wat 
hierdie portefeulje hanteer.  

2. Ouers moet die skoolreëls ondersteun en hul samewerking gee sodat die onderwysers dissipline 
kan handhaaf by die skool, op toere en enige ander geleenthied wat by die skool of elders 
aangebied word. 

3. As u ter enige tyd voel dat u kind onregverdig behandel word, kontak asseblief die onderwyser of 
die graadhoof sodat alle standpunte oor die situasie gehoor kan word voordat u reageer of kritiek 
lewer op ‘n obenbare forum of in die teenwoordigheid van u kind.  

4. Moet asseblief nie ‘n opvoeder of die skool in die teenwoordighied van u kind kritiseer of ondermyn 
nie. Dit veroorsaak dikwels ‘n als gevoel van beskerming en u kind kan negatief beïnvloed word 
deur hierdie optrede. Die gesag van ‘n onderwyser mag nie ondermyn word nie en aandag moet 
gegee word om kwessies deur die korrekte kanale te volg. 

5. Alle klagtes moet skriftelik ingedien word sodat ondersoeke objektief en deeglik uitgevoer kan 
word. 

6. Afsprake moet eers met die betrokke onderwyser/afrigter gemaak word. Indien ‘n aanvaarbare 
oplossing nie bereik word nie, sal ‘n afspraak met die graadhoof gemaak word. As die saal nog 
steeds nie opgelos kan word nie, kan ‘n afspraak met die departementshoof vir die betrokke graad 
gemaak word. Die laaste uitweg is om met die skoolhoof te praak wat seker sal maak dat alle 
bgetrokke partye teenwoordig is. Bryanston Parallel Medium Skool sal op geen tydstip ‘n 
onderwyser verhoor in sy/haar afwesigheid nie.  

7. Afsprake met onderwysers moet voor of na skool plaasvind. Geen ouer mag ‘n onderwyser, 
afrigter of personeellid beledig nie. Onderwysers mag nie besoek word of geskakel word tydens 
klastye nie. Indien ‘n afspraak nie gehou kan word nie, kontak asseblief vroegtydig die onderwyser 
of een van die sekretaresses in die kantoor. 
(Ouers sal nie van enige van die onderwysers se persoonlike selfoon nommers of eposadresse 
voorsien word nie.) 

8. Geen ouer mag ‘n leerder van die skool konfronteer nie. Die skool sal leerderkwessies hanteer.  
9. Ouers mag nie ‘n ander ouer/kinders op die skoolgronde konfronteer, dreig of intimideer nie.  
10. Dissipline is uiteindelik die verantwoordelikheid van die ouers. Die skool bou daarop voort. Geen 

ouer mag sy of haar verantwoordelikheid in hierdie opsig afskeep nie.  
11. Ouers moet gereeld die huiswerkdagboeke nagana en teken. Indien u kind gereeld sê dat hy/sy 

nie huiswerk het nie, moet u dit opvolg met die onderwyser. 
12. Die onus is op die ouers om die skool in kennis te stel van enige veranderinge in adres, 

telefoonnommer en persoonlike besonderhede. In ‘n noodsituasie is dit noodsaaklik dat ons die 
ouers kan kontak. 

13. Die onus is op die ouers om die skool telefonies te kontak en om ‘n brief te verskaf wanneer die 
leerder siek is. ‘n Doktersertifikaat moet binne 7 dae verskaf word. 

14. Moenie negatief betrokke raak by u kind se deelname in spansporte nie. Dit kan as kritiek op jou 
kind, ander spelers of die afrigter opgeneem word. Dit kan ‘n verleenthied wees en mag die moraal 
en kohensie ondermyn. Spankeuse is die voorreg van die afrigter/skool. 
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