
INLIGTINGSTEGNOLOGIE: 

BELEID EN AANVAARBARE GEBRUIKSOOREENKOMS 

AGTERGROND 

Elektroniese veiligheid betrek alle elektroniese kommunikasie, insluitend internettegnologie, 
draagbare apparate (“mobile technologies”) asook samewerkingstegnologie en persoonlike 
drukwerk.  Die gebruik van tegnologie lig egter die behoefte uit dat leerlinge onderrig moet 
word ten opsigte van die voordele en risiko’s met die gebruik van tegnologie.  Verder poog 
die skool om ook opleiding te bied wat veiligheidsopsies en bewusmaking uitlig om sodoende 
gebruikers te bemagting om hulle elektroniese ervaring te beheer. 

Middelburg Hoërskool streef daarna om ’n dinamiese en gebalanseerde skool te wees, met 
’n Christelike grondslag wat voortreflike onderrig bied.  Dit is vir Middelburg Hoërskool 
belangrik dat geen leerder, personeellid of die skool se naam in gedrang kom deur die gebruik 
van inligtingstegnologie nie.  

TEGNOLOGIE IN DIE KLASKAMER 

1. HOEKOM IS DIE GEBRUIK VAN DIE INTERNET BELANGRIK? 

Die internet is ’n belangrike element van onderrig, besigheid en sosiale interaksie in die 21ste 
eeu.  Die skool onderneem tans om, teen ’n geringe koste, leerlinge van kwaliteit 
internettoegang as deel van hulle leerervaring te voorsien. 

Die gebruik van die internet is ’n belangrike gebruiksmiddel vir leerlinge en personeel by 
Middelburg Hoërskool.  Die internet word deur leerlinge buite skoolure gebruik.  Dit is egter 
belangrik vir leerlinge om internet-inligting te evalueer en om hulle eie veiligheid en sekuriteit 
te verseker. 

Die skool se internettoegang is hoofsaaklik ingestel op leerlinge as gebruikers, en sluit ’n 
siftingsproses toepaslik tot ouderdomsgroepe in. 

Dit is met die bogenoemde in gedagte dat die skool ’n beleid ontwikkel om nie net leerlinge 
nie, maar ook personeel en die skool as geheel te beskerm.  Hierdie dokument sal jaarliks 
herevalueer word om die toepaslikheid van die dokument as geheel en die ontwikkeling van 
tegnologie te inkorporeer en heroorweeg. 

2. SOSIALE MEDIA 

Die gebruik van sosiale media is deel van lewe in die 21ste eeu.  Dit is egter belangrik om 
bewus te wees dat die gebruik van sosiale media positiewe en negatiewe ingesteldhede tot 
gevolg kan hê. 

Die skool handhaaf dat enige gebruik van sosiale media nooit die instelling, skool se naam, 
sy personeel en betrokkenes negatief mag beïnvloed nie.  ’n Opmerking in die sosiale media 
is soos ’n publikasie in die koerant en ons moet almal versigtig wees om nie lasterlike 
opmerkings te maak nie.  

Die skool en sy beheerliggaam het ’n verantwoordelikheid om die skool se goeie naam te 
beskerm.  Met bogenoemde as agtergrond word ouers versoek om probleme aan te spreek 
deur direk met gepaste persone by die skool in verbinding te tree en hul nie tot Facebook en 
WhatsApp wend om griewe jeens die skool te lug nie.  

3. TABLETTE EN DRAAGBARE TOESTELLE 

Die skool is tans besig om die gebruik van tablette te ondersoek en stelselmatig te 
implementeer. Tablette, soos draagbare toestelle, is deel van die samelewing.  Die voordeel 
van die gebruik van hierdie toestelle strek van elektroniese handboeke tot die gebruik van die 
internet as onderrighulpmiddel. 

Die skool sal die gebruik van tablette toelaat met die ouers se ondertekening van die 
oueronderneming. 

Die gebruik van tablette en draagbare toestelle is toelaatbaar, maar slegs op voorwaarde dat 
die skool se voorgeskrewe onderneming deur ouers onderteken is.  Hierdie toestelle mag 
slegs in klasse gebruik word waar onderwysers die nut van die toestelle kan rugsteun, bv. vir 
navorsing. 

Tablette bly die leerling se verantwoordelikheid en die skool sal onder geen omstandighede 
aanspreeklik gehou kan word vir die veilige bewaring en gebruik, batteryleeftyd of data wat 
deur die leerling gebruik word nie.  

Die Inligtingstegnologiebeleid sluit die volgende in: 

• Riglyne vir die aanvaarbare gebruik van sosiale media, e-pos en “WhatsApp”-
groepe. 

• Aanvaarbare gebruikersooreenkoms vir personeel en leerlinge. 

• Oueronderneming. 

Riglyne vir die aanvaarbare gebruik van e-pos en “WhatsApp”-groepe. 

Die gebruik van sosiale media, e-pos en WhatsApp groepe is ’n noodsaaklike deel van ’n 
onderwyser se daaglikse kommunikasie.  Die volgende riglyne is daar om personeel te help 
in die gebruik van hierdie kommunikasiemiddele. 

  



AANVAARBARE GEBRUIKERSOOREENKOMS VIR LEERLINGE 

Ek onderneem om 

• die skool se Inligtingstegnologiestelsel vir skooldoeleindes te gebruik en dit nie 
te misbruik nie.  Dit sluit die Internet, e-pos, digitale video, rekenaars, draagbare 
tegnologie, tablette, ens. in. 

• slegs my eie gebruikersnaam en wagwoord op die skool se netwerk, e-pos en 
drukkers te gebruik. 

• nie my netwerkgebruikersnaam, wagwoord of drukkerskode aan enigiemand te 
verskaf nie en onderneem om dit gereeld te verander. 

• te verseker dat alle kommunikasie, insluitend Facebook en WhatsApp, asook 
ander tegnologiese kanale met leerlinge, onderwysers en ander op ’n 
verantwoordelike en logiese wyse sal geskied. 

• die Internet verantwoordelik te gebruik.  Dit sluit die hulpbronne wat ek soek en 
my taalgebruik in. 

• nie doelbewus inligting wat aanstoot gee sal soek, aflaai, oplaai of aanstuur nie. 
• te verseker dat my aanlyn aktiwiteite, binne en buite die skool se netwerk nie 

my skool, personeel, leerlinge of ander skade sal aandoen of die skool se naam 
in oneer bring nie. 

• die skool se benadering tot aanlyn veiligheid te ondersteun en nie met opset 
enige omstrede foto’s, video’s, klank of teks sal plaas op enige mediaplatvorm 
nie.  

• nie te poog om die siftingstelsel op enige manier te omseil nie. 
• om ander se werk en privaatheid aanlyn te alle tye te respekteer 

Ek onderneem verder om enige tegnologie wat aan Middelburg Hoërskool behoort twee keer 
per jaar te verklaar vir die doel van die skool se vooraadkontrole. 

Ek verstaan dat hierdie riglyne ontwerp is om my veiligheid te verseker en dat, indien ek dit 
nie volg nie, die beheerlighaam verdere aksie kan neem. 

Let Wel: By die gebrek aan toepassing van hierdie beleid sal oortreders ’n 
kennisgewing van die beheerliggaam ontvang waarin verdere vervolgingsaksies 
bespreek sal word. 

 

 

___________________________   ___________________   ________________ 

Naam                   Handtekening    Datum 

 

AANVAARBARE GEBRUIKERSOOREENKOMS VIR OUERS 

Hierdie onderneming sluit die volgende aspekte in: 

• Gebruik van Sosiale Media; 
• Gebruik van Tablette deur leerders 

Ek as ouer onderneem om: 

• nie sake wat my kind raak op sosiale media (bv. Facebook en WhatssApp) te 
bespreek nie. 

• om probleme wat die skool of my kind raak, direk met die skool te bespreek; 

• om begrip te toon dat die beheerligaam, personeel, ouers en leerders die plig 
het om die skool se goeie naam te beskerm; 

• om die skool se sosiale mediabeleid te ondersteun en myself daaraan te 
onderwerp; 

• nie op Facebook of enige ander sosiale mediaplatvorm van enige aard ook al 
negatiewe of afbrekende aanmerkings rakende die skool, leerders of personeel 
te maak nie. 

Indien van toepassing: Tablette 

Ek as ouer/voog onderneem om: 

• die gebruik van ’n tablet deur my kind te monitor; 
• die skool se beleid ten opsigte van die gebruik van tablette te ondersteun; 

• die verantwoordelikheid ten opsigte van versekering, veilige bewaring en die 
gebruik van data op myself te neem en te hanteer; 

• om my ten volle aan die beleid te onderwerp, dit te respekteer en dit na te kom; 
• die toepaslike boete te betaal indien die tablet nie vir die korrekte doelwitte 

aangewend word nie. 

Let Wel: By die gebrek aan toepassing van hierdie beleid sal oortreders ’n 
kennisgewing van die beheerliggaam ontvang waarin verdere vervolgingsaksies 
bespreek sal word. 

 

 

___________________________   ___________________   ________________ 

Ouer se naam     Handtekening    Datum 


