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AKADEMIESE KOMITEE BELEID 

 

1. DAARSTELLING, VISIE EN MISSIE 

 

1.1 Die akademiese visie vir Laerskool Jan van Riebeeck (die "Skool") is die 

verskaffing van kwaliteit onderrig en ’n ondersteunende leeromgewing vir alle 

leerders in die skool, op ’n wyse wat maksimale ontwikkeling van elke 

leerder se potensiaal moontlik maak. 

 

1.2 Ten einde aan hierdie visie gevolg te gee, het die Skool se beheerraad die 

akademiese komitee daargestel wat kragtens hierdie grondwet gereguleer 

word. 

 

1.3 Die komitee verbind hul aan die standpunt van die skoolbestuurspan en 

beheerraad dat akademie, hoewel ‘n uiters belangrike deel van die 

ontwikkeling van laerskoolkinders, slegs een van ‘n aantal belangrike fasette 

in die geheelbeeld van opvoeding van ons leerders is en dat ‘n redelike 

balans nagestreef moet word. Onder andere moet leerders ook vryheid hê 

om nog te kan speel. 

 

1.4 Om uitvoering te kan gee aan die hierdie visie is dit die rol van die 

akademiese komitee om die beheerraad, die skoolhoof en personeel by te 

staan in die oorsig oor sake rakende akademiese praktyke, beleide en 

standaarde. 

 

2. DOELSTELLING, ROL, MANDAAT EN FUNKSIES VAN DIE KOMITEE 

 

2.1 Die akademiese komitee is ‘n staande komitee van die beheerraad van die 

Skool. 
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2.2 Om uitvoering te gee aan die bogenoemde akademiese visie en missie, 

verleen die beheerraad ‘n mandaat aan die komitee ten opsigte van die 

volgende: 

 

2.2.1 om die beheerraad te adviseer en om aanbevelings te maak rakende 

akademiese sake in die algemeen, asook rakende spesifieke 

kwessies wat deur die beheerraad na die komitee verwys word; 

2.2.2 hulp met die formulering van akademiese strategie, beleid, riglyne, 

praktyke en standaarde; 

2.2.3 verlening van praktiese bystand en ondersteuning aan onderwysers; 

2.2.4 dien as gespreksforum waar ouers en onderwysers oor akademiese 

sake met mekaar gesprek en debat kan voer; 

2.2.5 help met identifisering van leemtes en knelpunte rakende die 

akademie en verwante sake, asook oplossings daarvoor; 

2.2.6 die formulering, aanbeveling en, waar versoek, implementering van ’n 

verskeidenheid praktiese inisiatiewe; 

2.2.7 navorsing oor tersaaklike aspekte; 

2.2.8 gesprekvoering met kundiges en belanghebbendes; 

2.2.9 loods van ondersoeke rakende akademiese en verwante sake; 

2.2.10 hantering en/of implementering, volgens voorskrifte, van enige sake 

deur die beheerraad na die komitee verwys; 

2.2.11 bevordering van ouerbetrokkenheid by hulpaktiwiteite; 

2.2.12 inisiëring en/of ondersteuning van projekte, ad hoc of deurlopend, wat 

akademie by die skool bevorder; 

2.2.13 bystand aan die beheerraad om die beste werkswyses en stelsels te 

help identifiseer en implementeer rakende leerders met spesiale 

behoeftes en/of leergestremdhede; en 

2.2.14 vervulling van sodanige ander funksies en take as wat die beheerraad 

van tyd tot tyd aan die komitee mag opdra. 
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2.3 ‘n Belangrike rol van die akademiese komitee is dat dit dien as 

gespreksforum waar ouers, onderwysers en die beheerraad insette kan 

lewer. Die komitee moet daarna strewe om ’n balans te vind tussen ’n 

ondersteundende rol en ’n adviserende rol. Dit moet in staat wees om 

ondersteuning te bied aan onderwysers sowel as om kwelvrae, standpunte 

en oplossings te kan identifiseer en formuleer. Op hierdie wyse kan 

deurdagte aanbevelings aan die beheerraad gedoen word om akademiese 

praktyke, standaarde en beleide voortdurend te verbeter en te verfyn. 

 

2.4 Die komitee speel ‘n rol op sowel strategiese en praktiese vlak en het as 

belangrike oogmerk ook ondersteuning aan onderwysers soos deur hulle 

versoek en benodig. 

 

2.5 Die komitee aanvaar die feit dat ‘n verband bestaan tussen die akademiese 

vordering en emosionele welsyn van leerders en het ook as taak om die 

beheerraad by te staan en hulpbronne en prosesse in werking stel wat 

hierdie belangrike ondersteuning aan leerders bied. 

 

2.6 Die akademie is nou verweef met ander aktiwiteite in die Skool en die 

komitee streef daarna om, vir sover moontlik, die geheelbeeld van leerders 

se ontwikkeling in ag te neem in die maak van aanbevelings en neem van 

besluite. 

 

2.7 ’n Besondere uitdaging vir Laerskool Jan van Riebeeck is om reg te laat   

geskied aan leerders met leergestremdhede of ander spesiale behoeftes. Die 

komitee sien dit as ’n deel van sy taak om ook in hierdie verband die beste 

werkswyses en stelsels te help identifiseer en implementeer. 
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3. LEDE, LIDMAATSKAP EN TERMYN 

 

3.1 Die akademiese komitee funksioneer as ‘n sub-komitee van die Skool se 

beheerraad. 

 

3.2 Die lede van die komitee word deur die beheerraad aangewys en bestaan uit 

vrywillige ouers en onderwysers. 

 

3.3 Die komitee bestaan uit ‘n minimum van vyf en ‘n maksimum van twaalf lede, 

waarvan die meerderheid uit ouers moet bestaan en ‘n minimum van drie 

onderwysers, welke onderwysers die verskillende fases van die 

skoolprogram sal verteenwoordig. 

 

3.4 Onderhewig aan 3.5 dien lede van die komitee vir ‘n termyn van drie jaar, 

welke termyn ooreenstem met die termyn van die betrokke beheerraad. 

 

3.5 ‘n Lid hou op om ‘n lid van die komitee te wees wanneer die lid se laaste kind 

die skool verlaat, of wanneer die lid uit die komitee bedank, welke 

gebeurtenis ookal eerste plaasvind. 

 

3.6 Lede van die komitee stel hulself by aanvaarding van lidmaatskap 

onderhewig aan die bepalings van die gedragskode wat vir beheerraadslede 

geld, met die nodige wysigings. 

 

3.7 Wanneer ‘n lid bedank of sy / haar pos vakant raak voor verstryking van die 

drie jaar termyn, mag die komitee (en moet die komitee, indien die aantal 

lede daal tot vier of minder lede) ná konsultasie met die beheerraad ‘n nuwe 

lid / lede in daardie posisie / s aanstel vir die duur van die oorblywende deel 

van die termyn. 
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3.8 Lede van die komitee mag vir opeenvolgende termyne in die komitee dien, 

behoudens subparagraaf 3.5. 

 

3.9 Die komitee mag, ondanks al bogenoemde bepalings maar met instemming 

van die beheerraad, enige persoon koöpteer om as adviserende lid op die 

komitee te dien. 

 

4. KOMITEE-LEDE 

 

4.1 Die Adjunkhoof: Akademie, of indien die persoon nie vir die doel beskikbaar 

is nie, enige onderwyser-lid van die beheerraad wat vir hierdie doel deur die 

beheerraad aangewys word, dien as voorsitter van die komitee. 

 

4.2 Die vergadering kies uit eie geledere ‘n ondervoorsitter en sekretaris. 

 

5. VERGADERINGS EN KWORUM 

 

5.1 Die komitee sal minstens een maal ‘n kwartaal vergader om sake te 

oorweeg, 

 

5.2 Die voorsitter of enige ander lid wat dit nodig ag, mag ‘n vergadering 

byeenroep. Daar moet minstens sewe dae kennis gegee word van 

vergaderings, of andersins moet sodanige kennisgewing tydperk nagekom 

word as wat van tyd tot tyd deur die lede ooreengekom word. 

5.3 Kworumvereiste: Besluite kan slegs geneem word indien ‘n kworum by 

vergaderings aanwesig is / daaraan deelneem.  ‘n Kworum van die komitee 

bestaan uit 50% van die lede plus een. 

  

5.4 Besluitneming geskied op ‘n konsensus basis. In die geval waar ‘n besluit nie 

op ‘n konsensus basis kan geskied nie, sal die aangeleentheid na die 

beheerraad verwys word. 



 

 
 
Beleid van die Akademiese komitee Bladsy 6 
 

 

5.5 Besluite mag geneem word by gewone vergaderings, m.a.w. vergaderings 

waar lede fisies teenwoordig is, of, slegs in uitsonderlike gevalle, by wyse 

van e-posvergaderings.   

 

5.6 Alle aanbevelings en besluite van die komitee moet vir bekragtiging aan die 

beheerraad voorgelê word, behalwe in daardie sake waar ‘n diskresie om 

besluite te neem aan die komitee gedelegeer is. 

 

5.7 Die komitee moet notule hou van hul vergaderings en verrigtinge, en by elke 

beheerraadsvergadering aan die beheerraad verslag doen oor die komitee 

se werksaamhede.  Alle notules en dokumente van die komitee moet te alle 

redelike tye ter insae aan die beheerraad beskikbaar wees. Op aanvraag 

moet notules en dokumente van die komitee ook aan belangstellende ouers 

beskikbaar gestel word. 

 

5.8 Ouers en enige ander partye wat ‘n belang het by die Skool se akademiese 

sake mag die komitee se vergaderings bywoon. Vooraf reëlings moet in die 

verband met die sekretaris of voorsitter getref word. 

 

6. WYSIGING VAN GRONDWET 

 

Die Skool se beheerraad mag die beleid wysig na konsultasie met die dienende 

lede van die komitee. 

 

Aanvaar op 19 November 2014 

Hersien op 16 April 2018 

 

 


