
1 
 

 

 

 

 

 

HOëRSKOOL HERMANUS e-LEERINLIGTINGSBLAD (eLIB) 

 
Hoërskool Hermanus as modelskool: 

Hoërskool Hermanus is gekies as modelskool vir die sogenaamde e-Learning Game 

Changer wat onlangs deur die Wes-Kaapse Regering van stapel gestuur is.   

     

Hoërskool Hermanus gebruik reeds geruime tyd SMART-tegnologie in sommige 

klaskamers, maar het sedert Februarie 2018 begin om ook tablette en Chromebooks vir 

leerders in klasse, as addisionele hulpmiddels vir onderrig, aan te wend.  Bykomende 

tegnologie sluit in: SMART-klaskamers vir alle onderwysers, beheerde toegang tot die 

internet via LAN- en WiFi-verbindings, tablette (Mecer 10.1” Windows 2-in-1 Tablet) en  

Chromebooks (Mecer Xpression Chromebook 11.6” Notebook). Dit sal aangewend word 

om tradisionele onderrigmetodes te ondersteun, maar nie te vervang nie. Handboeke en 

skriftelike werk sal steeds die belangrikste rol in die onderrig van ons leerders speel. 

 

Die skool se doel met hierdie proses is om ‘n meer omvattende leerproses te fassiliteer en 

leerders toe te rus met die nodige tegnologiese vaardighede wat huidiglik vereis word deur 

tersiêre opleidingsinstansies en die werkplek van die toekoms.  

 

As skool van uitnemendheid, glo ons dat leerders toegang moet hê tot die beste en nuutste 

opvoedkundige hulpmiddels. Bykomende voordele vir die implementering hiervan is: 

 Die ontwikkeling van inligtingsverwerkingsvaardighede. 

 Die stimulering van kreatiwiteit, kritiese denke en onderlinge samewerking. 

 ‘n Leerervaring wat veel wyer strek as die mure van die klaskamer. 

 

Klasse sal toegerus wees met: 

 Hoëspoed, breëband-netwerk 

 Plaaslike area-netwerk (LAN) 

 SMART-tegnologie (interaktiewe witborde, dataprojektors, dokumentkamera’s) 

 Tegnologie vir beide leerders en onderwysers. 

 Relevante digitale inhoud. 
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Leerders wat Mecer 10.1” Windows 2-in-1 tablette ontvang:. 

 Voordat leerders dit in ontvangs mag neem, moet ‘n ondertekende 

gebruiksooreenkoms deur beide die leerder en die ouer by die registeronderwyser 

ingedien word.   

 Die toestel sal in die leerder se besit bly vir solank hy of sy ‘n leerder van Hoërskool 

Hermanus is. 

 Volgens die gebruiksooreenkoms word voorsiening gemaak vir gevalle waar 

toestelle beskadig of gesteel word. Ouers sal in so ‘n geval verantwoordelik gehou 

word vir ‘n bybetaling van R1000 indien die tablet wegraak en R100 vir die 

laaierkabel van die tablet. Indien die stilus (skryfstiffie) van die tablet wegraak, sal 

die ouer verantwoordelik wees om die vervangingskoste te betaal. 

 Alle toestelle beskik oor ‘n opsporingsmeganisme wat die Wes-Kaapse Departement 

van Onderwys (WKOD) in staat stel om vas te stel waar dit is, selfs al is die toestel 

nie aangeskakel nie.  

 Toestelle sal met ‘n swart nommer gemerk wees, gekoppel aan die leerder se 

besonderhede. Die verwydering of beskadiging van hierdie nommer sal in dieselfde 

lig beskou word as diefstal. Verwante oortredings sal hanteer word soos gestipuleer 

in die gedragskode. 

 Handboeke en skriftelike werk sal egter steeds die belangrikste rol in die onderrig 

van ons leerders speel. 

 

          Leerders wat Mecer Xpression Chromebook 11.6” Notebooks ontvang: 

 Voordat leerders dit in ontvangs mag neem, moet ‘n ondertekende 

gebruiksooreenkoms deur beide die leerder en die ouer by die registeronderwyser 

ingedien word. 

 Die toestel sal in die leerder se besit bly vir solank hy of sy ‘n leerder van Hoërskool 

Hermanus is  

 Volgens die gebruiksooreenkoms word voorsiening gemaak vir gevalle waar 

toestelle beskadig of gesteel word. Ouers sal in so ‘n geval verantwoordelik gehou 

word vir ‘n bybetaling van R1000 indien die Chromebook wegraak en ook R500 

indien die laaierkabel beskadig word of wegraak.  

 Alle toestelle beskik oor ‘n opsporingsmeganisme wat die Wes-Kaapse Departement 

van Onderwys (WKOD) in staat stel om vas te stel waar die toestel is, selfs al is dit 

nie aangeskakel nie.  

 Toestelle sal met ‘n swart nommer gemerk wees, gekoppel aan die leerder se 

besonderhede. Die verwydering of beskadiging van hierdie nommer sal in dieselfde 

lig beskou word as diefstal en sal volgens die gedragskode hanteer word.  

 Handboeke en skriftelike werk sal egter steeds die belangrikste rol in die onderrig 

van ons leerders speel. 
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1.  Sagteware: 

 Alle sagteware wat in die skool gebruik gaan word, sal reeds op die toestelle 

beskikbaar wees of voorsien word deur ‘n plaaslike bediener wat deurlopend met 

toestelle gesinkroniseer sal word. 

 

2.  Kontrole: 

 Leerders sal slegs toegelaat word om die toestelle vir skoolwerk te gebruik.  

 Geen toestelle mag tydens pouses gebruik word nie. Indien ‘n leerder tydens pouse 

aangetref word met ‘n tablet, foon of Chromebook, sal daar opgetree word soos 

gestipuleer in die gedragskode. 

 

3.   Sekuriteit: 

 Die skool onderneem om ‘n veilige omgewing te skep vir die gebruik van tegnologie, 

maar dit bly die verantwoordelikheid van die leerder en sy/haar ouers/voogde om die 

toestelle te beveilig teen diefstal en beskadiging. 

 Die e-leerveiligheidskomitee bestaan uit: 

 Nico Claassen voorsitter  

 Lid vir skoolbestuurspan: Graham Bellingan 

 IT-opvoeder: André le Roux 

 Skoolsielkundige: Me. Slazus 

 Verteenwoordiger op beheerliggaam 

 Lid van VRL 

 Elke toestel is ook duidelik met die WKOD se logo gemerk sodat dit nie verkoop kan 

word nie. Dit beskik ook oor ‘n opsporingsmeganisme wat die Wes-Kaapse 

Departement van Onderwys (WKOD) in staat stel om vas te stel waar dit is, selfs al 

is die toestel nie aangeskakel nie.  

 

4.   Ondersteuning: 

 Hoërskool Hermanus maak gebruik van die dienste van ‘n tegniese assistent wat 

beskikbaar sal wees om leerders by te staan met tegniese probleme. 
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5.  Dissiplinêre stelsel: 

 

OPSOMMING VAN VERKEERDE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE 

KATEGORIE KODE BESKRYWING STRAF-
PUMTE  

GETAL 
STRAFPUNTE 

SONDER 
TOESTEMMING  a 

Gebruik van toestelle in klasmaker en gedurende 
pouses 

30 
  

  b Skuif en verwydering van toestelle 30   

  c Gebruik van iemand anders se toestel 30   

PERSOONLIKE 
VEILIGHEID d 

Plaas van persoonlike of kontak inligting oor self of 
andere 50 

  

SEKURITEIT 

e 
Probeer ongemagtigde toegang tot internet of enige 
ander rekenaarstelsel te verkry (inbraak). 50 

  

  
f 

‘ n Ander leerder se rekening of lêers te gebruik 
(met of sonder toestemming) 

50   

  

g 
Doelbewuste poging om die rekenaarstelse te 
ondermyn of data te vernietig – verspreiding van 
viruses of ander metodes.. 

100   

  h Bekendmaking van wagwoord/e 30   

ONWELVOEGLIKE 
TAAL 

i 

Gebruik van: obseen / onheilig / vloek/ vulgêr / 
oproerige / bedreigende / rassisties / seksisties / 
satanisties / onbeleefd/ diskriminerende  of 
oneerbiedige taal. 

20   

KUBERBOELIERY  

j 
 
Betrokke in persoonlike aanvalle - insluitende 
vooroordeelende  aanvalle . 

50   

TEISTERING 
k 

Teister 'n ander op 'n manier wat 'n ander persoon 
benadeel of irriteer 

30   

PRIVAATHEID-
ONTKENNING  

l 
Stuur / gebruik 'n boodskap wat privaat aan leerder 
gestuur is sonder die toestemming van die persoon 
wat die boodskap aanvanklik gestuur het 

20   

ONBEHOORLIKE  
TOEGANG TOT  
MATERIAAL m 

Poging om toegangsmateriaal te verkry wat 
onheilig, obsceen of seksueel eksplisiet is 
(pornografie), of wat geweld of diskriminasie 
teenoor ander mense bepleit. 

50 

  

BRONNE 
ERKENNING 

n 
Laai 'n lêer / musieklêer of -program vanaf die 
internet af sonder die toestemming van die 
onderwyser in beheer van die rekenaarkamer. 

30 

  

  o Torring aan QR-kodes 50   

  p Bestoking (Spamming) 30   

  

q 

Deelname aan CHAT, dobbel, Listservs, 
Bulletinborde, Telnet, SMS of soortgelyke aktiwiteite 
sonder personeelvergunning 

20 

  

    TOTAL     


