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Die Grondwet van Suid-Afrika, 1996 bepaal in artitel 28(2) dat ŉ kind se beste 
belang van deurslaggewende belang is in elke aangeleentheid wat die kind raak.  
Hierdie beginsel is die hoeksteen waarop Laerskool Jan van Riebeeck se 
fotobeleid berus.  Die beleid is opgestel ooreenkomstig die bepalings van die 
Grondwet van Suid-Afrika, 1996, die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 en 
Regulasies, asook die Etiese en Gedragskode vir Suid-Afrikaanse Pers (“die Per-
skode”).   
 
Die doel van die beleid is om leerders, ouers, onderwysers, ander personeellede 
van die Skool, die publiek en die media in te lig oor situasies waarin die Skool en 
die media foto’s van Laerskool Jan van Riebeeck se leerders mag neem en 
publiseer. 
 
In lyn met die bogenoemde wetgewing, verwag Laerskool Jan van Riebeeck van 
ouers, onderwysers, ander personeellede van die Skool, die publiek en die media 
om ten alle tye in die beste belang van sy leerders op te tree.  Dit beteken: 
 

 Wanneer ‘n ouer of voog ‘n leerder by Laerskool Jan van Riebeeck inskryf, 

verleen hy/sy toestemming aan die Skool om, in die Skool se redelike dis-

kresie, die publikasie van foto’s van leerders deur die media toe te laat en 

die foto’s te gebruik vir eie bemarkingsdoeleindes, byvoorbeeld op die Skool 

se webtuiste en in sy ouerhandleiding. 

 

 In die uitoefening van hierdie diskresie respekteer Laerskool Jan van Rie-

beeck die individuele privaatheid van onderwysers, ander personeellede 

van die Skool, ouers en leerders en streef die Skool daarna om ten alle tye 

in die beste belang van sy leerders op te tree. 
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 Laerskool Jan van Riebeeck steun op die Perskode, wat die media verbind 

om joernalistiek te beoefen wat gegrond is op die waarheid, asook akkuraat, 

regverdig en gebalanseerd is. 

 Ingevolge artikel 8 van die Perskode is die media verplig om uitsonderlike 

sorg en oordeel uit te oefen wanneer verslaggewing oor ‘n kind gedoen 

word.   

 

 Indien die media die Skool wil besoek met die doel om foto’s te neem en te 

publiseer, moet die betrokke persone eers vooraf skriftelike toestemming 

van die Skoolhoof verkry.  Toestemming sal slegs verleen word indien dit 

nie die onderrig van leerders versteur nie.   

 

 Foto’s van Laerskool Jan van Riebeeck se leerders mag nie gebruik word 

vir kommersiële doeleindes sonder die uitdruklike toestemming van die be-

trokke leerder, sy/haar ouer en/of voog en die Skoolhoof nie. 

 
 
 
 
 

 


