VERKIESINGSREËLS

(Moet kennisgewing van ’n benoemings- en verkiesingsvergadering vergesel.)
1.

SAMESTELLING VAN BEHEERLIGGAAM
a)

’n Beheerliggaam van ’n gewone sekondêre skool, ’n middelbare skool
en ’n gekombineerde skool bestaan uit—
i)
sewe ouers wat nie by die skool in diens van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement of die beheerliggaam is nie;
ii)
twee opvoeders by die skool, gekies deur opvoeders in diens by die
skool;
iii)
een nie-opvoeder by die skool, gekies deur personeel by die skool
wat nie opvoeders is nie;
iv) twee leerders in die agtste graad of hoër, gekies deur die
verteenwoordigende raad van leerders vanuit sy geledere; en
v)
die prinsipaal.

b)

Behoudens paragrawe (c), (d) en (e) moet ’n beheerliggaam van ’n
gewone primêre skool bestaan uit—
i)
vyf ouers wat nie by die skool in diens van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement of die beheerliggaam is nie;
ii)
twee opvoeders by die skool, gekies deur opvoeders in diens by die
skool;
iii)
een nie-opvoeder by die skool, gekies deur personeel by die skool
wat nie opvoeders is nie; en
iv) die prinsipaal.

c)

’n Beheerliggaam van ’n gewone primêre skool met ’n diensstaat van
een opvoeder bestaan uit—
i)
twee ouers wat nie by die skool in diens van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement of die beheerliggaam is nie; en
ii)
die prinsipaal.

d)

’n Beheerliggaam van ’n gewone primêre skool met ’n diensstaat van
een opvoeder en een nie-opvoeder bestaan uit—
i)
drie ouers wat nie by die skool in diens van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement of die beheerliggaam is nie;
ii)
die prinsipaal; en
iii)
die nie-opvoeder by die skool.

2.

e)

’n Beheerliggaam van ’n gewone primêre skool met ’n diensstaat van
twee opvoeders en een nie-opvoeder bestaan uit—
i)
vier ouers wat nie by die skool in diens van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement of die beheerliggaam is nie;
ii)
een opvoeder by die skool, gekies deur opvoeders in diens by die
skool;
iii)
die nie-opvoeder by die skool; en
iv) die prinsipaal.

f)

’n Beheerliggaam van ’n skool vir leerders met spesiale
onderwysbehoeftes bestaan uit—
i)
sewe ouers wat nie by die skool in diens van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement of die beheerliggaam is nie, indien
redelikerwys doenlik;
ii)
twee opvoeders by die skool, gekies deur opvoeders in diens by die
skool;
iii)
een nie-opvoeder by die skool, gekies deur personeel by die skool
wat nie opvoeders is nie;
iv) twee leerders in die agtste graad of hoër, gekies deur die
verteenwoordigende raad van leerders vanuit sy geledere, indien
doenlik;
v)
die prinsipaal;
vi) een verteenwoordiger van borgliggame, indien van toepassing;
vii) een verteenwoordiger van organisasies van ouers van leerders met
spesiale onderwysbehoeftes, indien van toepassing;
viii) een verteenwoordiger van organisasies van gestremde persone,
indien van toepassing;
ix)
een gestremde persoon, indien van toepassing; en
x)
een
deskundige
op
gepaste
gebiede
van
spesiale
onderwysbehoeftes.

BENOEMINGS VAN OUERLEDE
a)

b)
c)

d)

Elke ouerkandidaat moet op ’n benoemingsvorm voorgestel en
gesekondeer word deur ouers wat stemgeregtig is soos in paragraaf 4
hieronder aangedui. ’n Kieser wat ’n ouerkandidaat voorstel of
sekondeer, moet eers bevestig dat die ouerkandidaat nie
gediskwalifiseer is om tot lid verkies te word nie soos aangedui in
paragraaf 3 hieronder.
’n Aparte benoemingsvorm moet vir elke benoeming van ’n
ouerkandidaat ingevul word.
Die kiesbeampte bepaal die tyd wat toegelaat word voor die
benoemings- en verkiesingsvergadering en tydens die benoemings- en
verkiesingsvergadering vir die benoeming van ouerkandidate, en die
kiesbeampte moet die vergadering daarvan in kennis stel.
’n Ouerkandidaat mag nie homself of haarself benoem nie.

3.

DISKWALIFIKASIE VAN LEDE
’n Persoon mag nie as ’n lid van ’n beheerliggaam benoem of aangestel word
nie indien hy of sy— —
a)
te eniger tyd deur ’n geregshof skuldig bevind is aan ’n misdryf waarvoor
hy of sy ’n opgeskorte vonnis sonder die keuse van ’n boete gekry het of
tot gevangenisstraf sonder die keuse van ’n boete gevonnis is, tensy hy of
sy kwytskelding gekry het of die tydperk van opskorting of gevangenisstraf
minstens drie jaar voor die datum van sy of haar benoeming of aanstelling
as ’n lid van die beheerliggaam verstryk het;
b)
verklaar is as ongeskik om met kinders te werk ingevolge die “Children’s
Act, 2005” (Wet 38 van 2005), of die “Criminal Law (Sexual Offences and
Related Matters) Amendment Act, 2007” (Wet 32 van 2007);
c)
geestesongesteld is en as sodanig verklaar is deur ’n geregshof;
d)
’n ongerehabiliteerde insolvent is;
e)
in die geval van ’n opvoeder wat aangestel is ingevolge die Wet op die
Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998), skuldig bevind is
aan wangedrag en——
i)
beboet is;
ii)
sonder betaling geskors is;
iii)
gedemoveer is; of
iv) ’n kombinasie van die strawwe beoog in subparagrawe (i) tot (iii)
gekry het,
tensy die tydperk van sy of haar straf minstens drie jaar voor die datum
van sy of haar benoeming of aanstelling as ’n lid van die beheerliggaam
verstryk het;
f)
in die geval van ’n nie-opvoeder wat ingevolge die Staatsdienswet, 1994
(Proklamasie 103 van 1994), of deur die beheerliggaam aangestel is,
skuldig bevind is aan wangedrag en—
i)
sonder betaling geskors is;
ii)
gedemoveer is; of
iii)
’n kombinasie van die strawwe beoog in subparagrawe (i) en (ii)
gekry het,
tensy die tydperk van sy of haar straf minstens drie jaar voor die datum
van sy of haar benoeming of aanstelling as ’n lid van die beheerliggaam
verstryk het;
g)
in die geval van ’n ouer, nie ’n kind het wat as ’n leerder by die betrokke
skool ingeskryf is nie en nie ’n versorger van die kind is nie; of
h)
gedurende die vorige drie jaar deur die hoof van die Wes-Kaap
Onderwysdepartement uit ’n beheerliggaam verwyder is.

4.

STEMREG
a)

Elke ouer van een of meer leerders wat by die skool ingeskryf is ten tyde
van die verkiesing van lede van die beheerliggaam, is daarop geregtig

b)

c)

d)

e)

5.

om by die verkiesing vir ouerlede te stem. Hoogstens twee ouers per
leerder word toegelaat om te stem.
Elke opvoeder wat by die skool in diens is ten tyde van die verkiesing van
lede van die beheerliggaam, insluitend die prinsipaal, is geregtig om by
die verkiesing vir opvoederlede stem.
Elke nie-opvoeder wat by die skool in diens is ten tyde van die verkiesing
van lede van die beheerliggaam, is geregtig om by die verkiesing vir nieopvoederlede te stem: Met dien verstande dat indien die skool slegs een
nie-opvoeder het, daardie persoon outomaties verkies is.
Elke lid van die verteenwoordigende raad van leerders by die skool ten
tyde van die verkiesing van lede van die beheerliggaam is geregtig om
by die verkiesing vir leerderlede te stem.
Elke stemgeregtigde persoon mag net een keer vir ’n bepaalde
kandidaat stem, met ’n maksimum getal stemme gelyk aan die getal
lede wat in die betrokke kategorie lede verkies moet word.

ALGEMEEN
Die prinsipaal kan—
a)
sodanige bykomende inligting by hierdie aanhangsel insluit as wat hy of
sy nodig ag vir die gladde verloop van die verkiesing, soos byvoorbeeld
die belangrikheid van ouerdeelname; of
b)
die dele van die aanhangsel wat nie op die betrokke verkiesing
betrekking het nie, weglaat.
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2021-BEHEERLIGGAAMVERKIESINGS
BENOEMINGSVORM
Verkiesing van Ouers van Leerders as Lede van Beheerliggaam
(Regulasies 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van die Regulasies vir Prosedures vir die Instelling en
Verkiesing van Beheerliggame by Openbare Skole, 2017)
(By die benoeming en verkiesing van lede van die beheerliggaam moet daar gestreef word na die
hoogste moontlike vlak van verteenwoordiging, en ons moedig ouers / opvoeders / nie-opvoeders dus
aan om aan hierdie proses deel te neem.)

NAAM VAN SKOOL: _________________________________________________________
VOORSTELLER:
Ek, _________________________________________________________________________ ,
(Volle naam)
van
________________________________________________________________________________
(Woonadres)
as ’n ouer van ’n leerder / opvoeder / nie-opvoeder van bogenoemde skool, stel hiermee
________________________________________________________________________________
(Volle naam van kandidaat)
voor as lid van die beheerliggaam van die bogenoemde skool.
______________________________________
HANDTEKENING VAN VOORSTELLER
SEKONDANT:
Ek, _________________________________________________________________________ ,
(Volle naam)
van
________________________________________________________________________________
(Woonadres)
as ’n ouer van ’n leerder / opvoeder / nie-opvoeder van die bogenoemde skool, sekondeer hierby die
bogenoemde voorstel.
______________________________________

HANDTEKENING VAN SEKONDANT
KANDIDAAT:
Ek, _________________________________________________________________________ ,
(Volle naam)
van
________________________________________________________________________________
(Woonadres)
Verklaar hiermee dat ek—
(a)

die bogenoemde benoeming aanvaar; en

(b)

nie gediskwalifiseer is soos beoog in paragraaf 3 van die “Verkiesingsreëls” (sien Vorm 4) om
’n lid van ’n beheerliggaam te wees nie
______________________________________
HANDTEKENING VAN KANDIDAAT
OF
(INDIEN VOORGESTEL OP BENOEMINGS- EN VERKIESINGSVERGADERING EN NIE
TEENWOORDIG OM DIE BENOEMINGSVORM IN TE VUL NIE)

Ek, _________________________________________________________________________ ,
(Volle naam)
verklaar dat skriftelike bewys tot my tevredenheid voorgelê is dat bogenoemde kandidaat, wat nie op
die benoemings- en verkiesingsvergadering teenwoordig is om die benoemingsvorm in te vul nie, bereid
sal wees, indien verkies, om as ’n lid van die beheerliggaam te dien.
______________________________________
HANDTEKENING VAN SKOOLKIESBEAMPTE
Hierdie benoeming word aanvaar/verwerp.
(Skrap wat nie van toepassing is nie)

______________________________________
HANDTEKENING VAN SKOOLKIESBEAMPTE

____/____/2021
DATUM

