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1. Inleiding 

Die Sportbeleid het ten doel om die volgende te bewerkstellig: 

• Ontwikkeling van ‘n gesonde sportgees en ‘n gebalanseerde lewe by ons leerders.   

• Om aan elke leerder in die skool die geleentheid te gee om individueel en in spanverband te kan 

deelneem.  

• Konsekwentheid en riglyne te bewerkstellig wat deur die onderwysers, leerders en ouers gevolg kan word 

wanneer dit kom by beplanning, oefeninge en spankeuses, dus totale deursigtigheid sover moontlik deur 

Primêre Skool Fonteine. 

• Effektiewe, duidelike en konsekwente kommunikasiekanale te skep en te behou m.b.t. sportaktiwiteite 

wedersyds tussen ouers en onderwysers. 

• Sportprestasie is ‘n belangrike bemarkingsinstrument van Primêre Skool Fonteine. Hierdie beleid dien as 

riglyn om ook die beste prestasies te bereik vir elke leerder en ons skool.  

“Ware sportmangees is as ‘n deelnemer van die sportveld afloop en mens kan nie sien of hul gewen of verloor het 
nie, want hulle is steeds trots hetsy die uitslag “. 
 

2. Ons Sport se Visie, Missie en Waardes 

• Primêre Skool Fonteine onderskryf South African School Sport Association as amptelike sportorganisasie 

vir alle sport.  

• Sport vorm ‘n integrale deel van amptelike opvoedkundige programme.  

• Die skool is geaffilieër by die voorgeskrewe sportliggame.  

• Sport geskied as ‘n individuele kompetisie of as ‘n spankompetisie op ‘n rekreasie sowel as ‘n 

kompeterende basis.  

• Sport klassifiseer as ‘n buite-kurrikulêre aktiwiteit wat die kulturele trots, dissipline en gesonde selfbeeld 

van elke individu bevorder.  

• Die rol van die skool as opvoedkundige instelling is om die leerders te lei sodat groei op alle terreine tot 

verantwoordbare volwassenheid kan lei. 

• Die ontwikkeling van motoriese spierfunksies. 

Missie 

• Om sport by Primêre Skool Fonteine só aan te bied dat dit vir elke deelnemende leerder ‘n genotvolle 

ervaring sal wees. 

• Om die nodige vaardighede af te rig, wat sal verseker dat die leerders tot hulle volle potensiaal sal 

ontwikkel. 

• Om die nodige afrigters (spesialiste) te identifiseer om die vereiste vaardighede by die leerders te vestig. 

• Om sport aan ons leerders te bied deur goedtoegeruste, gemotiveerde en kundige afrigters te gebruik, 

met die beste, bekostigbare fasiliteite binne die omgewing, in vennootskap met betrokke ouers. 

Waardes 
Ons waardes is as volg: 

• Ons kinders kom eerste. 

• Ons kinders behoort hul eie ideale uit te leef, nie dié van hul ouers nie. 

• Ons is toegewyd in ons betrokkenheid by ons skool se sport. 

• Ons moedig dit aan dat elkeen groei in sy of haar deelname. 

• Ons gee om vir mekaar en respekteer mekaar. 
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• Ons erken individualiteit en moedig groepsdeelname aan. 

• Ons respekteer kulturele verskille, veral wanneer ons teen ander skole deelneem. 

• Ons moedig verdraagsaamheid en sterk etiese waardes aan. 

• Ons kweek graag ‘n positiewe uitkyk op die lewe by ons kinders aan. 

• Ons strewe na eerlikheid en integriteit. 

• Ons ondersteun deelname van almal, insluitende die ouers. 

• Ons bevorder leierseienskappe en beloon goeie sportmangees. 

• Ons ontwikkel selfvertroue by die leerders deur middel van sport. 

• Ons kweek lojaliteit by leerders vir sy/haar span en skool. 

• Ons ontwikkel ‘n goeie, gesonde gesindheid by leerders, deur middel van sport. 

Doelwitte vir elke deelnemer, afrigter en betrokkene. 
Die volgende spesifieke doelwitte word in elke sport nagestreef: 
 

• Die onvermoeide, volgehoue aanleer van besondere vaardighede. 

• Die bevordering van verstandelike en geestelike prestasie, omdat dit nie geskei kan word 

van fisiese prestasie nie. 

• Om al die leerders, ongeag hul individuele vermoëns, aan gelyke vlakke van afrigting bloot te 

stel, sodat die leerders gelyke geleenthede ontvang om hulle talente te ontwikkel. 

• Om alle sportaktiwiteite te monitor, te koördineer, organisasie en kommunikasie te verfyn en te verseker 

dat alle aktiwiteite op ‘n professionele vlak funksioneer. 

• Waar kundigheid ontbreek, word gebruik gemaak van kundige ouers of buite-afrigters. 

• Kommunikeer gereeld en betyds met alle rolspelers. 

3. Aanbieding van Sportsoorte 
 

• Aangesien daar beperkte tyd, personeel en sportfasiliteite is, is dit onmoontlik om botsings van 

sportsoorte te vermy.  

• Dit is die ouers se verantwoordelikheid om hulle kinders te help kies, aangesien dit onmoontlik vir ‘n 

leerder is om aan alles deel te neem. 

•  Die skool het geen beheer oor bepalings van ligawedstryde nie aangesien dit deur elke sportkode 

opgestel word. Leerders moet in oorleg met hulle ouers keuses uitoefen. Daar word aanbeveel dat elke 

leerder van die skool aan een somer- en een wintersportsoort deelneem.  

• Daar word onderskei tussen skoolsportsoorte wat op die skoolterrein deur alle leerders beoefen kan 

word en buiteskoolsportsoorte waaraan leerders privaat kan deelneem.  

• Die skoolsportsoorte word dan ook oorwegend deur opvoeders afgerig. Waar daar nie genoegsame, 

kwaliteit afrigters onder die opvoeders is nie, word van buite-afrigters of ouers gebruik gemaak. Die 

besluit word jaarliks, of dan soos nodig deur die sporthoof met goedkeuring van die beheerliggam 

geneem. Sou ‘n uurlikse tarief ter sprake wees sal dit deur die beheerliggaam goedgekeur word al dan nie.  

• Enige verandering of byvoeging van sport moet deur die beheerligaam goedgekeur word en die 

dokument moet gewysig word. 

Oefentye 
 

• Oefendae en –tye sal aan die begin van elke seisoen aan ouers en leerders gekommunikeer 
word. 

• Dit is belangrik dat ‘n leerder en sy/haar ouers keuses sal uitoefen en daarby sal hou. 
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• Ons beveel aan dat ‘n leerder aan minstens een sportsoort per kwartaal sal deelneem. Ouers moet hulle 
kinders lei om nie by te veel aktiwiteite betrokke te raak nie. Die sportsoorte vir ‘n spesifieke kwartaal het 
voorkeur om oefentye te bepaal.  

• LO periodes word gebruik volgens die verskillende sportseisoene om alle kinders bloot te stel en af te rig 
in die verskeidenheid sportsoorte wat aangebied word. 

• Tydens die atletiekseisoen word OEFENSESSIES MET ATLETE WAT KONTAK IN FORMELE SPELSITUASIES 
IMPLISEER NIE TOEGELAAT TOTDAT DIE VRYSTAATBYEENKOMS VERBY IS NIE. 
 

4. Struktuur 
 
Primêre Skool Fonteine bied die volgende skoolsportsoorte aan: 

 

  

Komminikasie, beheerstruktuur en afrigters:

 
Rolspelers 

1.  Die Sporthoof is verantwoordelik vir die bestuur en koördinering van sport, asook kommunikasie t.o.v.  sport 
by ons skool. 

 
2.  Die Sportorganiseerder (Onderwyser) is verantwoordelik vir die bestuur, koördinering en spesifieke 

kommunikasie van ‘n spesifieke sport. Dié persoon werk saam met die Sporthoof om die nodige afrigters en 
hulpafrigters aan te stel. 

 
3.  Die Afrigter is verantwoordelik vir afrigting van ‘n spesifieke sportsoort. Dié person moet gekwalifiseerd wees, 

met voldoende ervaring in die afrigting van die spesifieke sport. Die persoon moet ook as skeidsregter kan 
optree by wedstryde. 

 

FonteineAtletiek

Hokkie

Krieket

Swem Netbal

Rugby

Tennis

Skaak

Sporthoof

Kobus Nel

Atletiek 

Conrad Weldhagen

Hokkie

Karin Reyneke

Krieket 

Kobus Nel

Swem 

Trudie Sevenster

Netbal 

MIrinda Fouché

Rugby 

Johan Le Roux

Tennis

Santie Oosthuizen

Skaak

Heleen Nel
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4.  Hulpafrigter(s) ondersteun die afrigter en help spesifiek met die inoefening van spesifieke vaardighede, 
opwarming en kleiner groep-oefeninge. 

 
5. Kommunikasie 
 
Kommunikasie is die kern tot die suksesvolle beoefening van sport by ons skool. Kommunikasie moet gereeld, 
betyds en volledig wees. Kommunikasie is die verantwoordelikheid van die Sporthoof en die 
Sportorganiseerder(s). 
 
5.1 Ouerkontak 

Indien ‘n ouer iets wil bespreek rakende ‘n speler, kan hy/sy die afrigter skakel. Indien u nie die afrigter direk wil 
skakel nie, praat asseblief met die Sportorganiseerder(s). 
 
5.2 Klagtes 

Klagtes moet onder die Sporthoof se aandag gebring word. 

6. Logistiek 

6.1 Logistieke beplanning 

Logistieke beplanning is die verantwoordelikheid van die Sporthoof en Sportorganiseerder(s). 

6.2 Weersomstandighede 

“Reënreël” - Leerders en ouers sal betyds in kennis gestel word vóór oefeninge/wedstryde plaasvind. 

6.3 Sportfoto’s 

Spanfoto’s word jaarliks geneem (spelers in korrekte sportdrag). Die datums van fotodae word per brief aan ouers 

gekommunikeer. 

6.4 Toere 

Dit staan die organiseerder en afrigter vry om volgens die Skoolbeleid ten opsigte van toere só ‘n uitstappie vir ‘n 

betrokke sportsoort te reël. Dit moet noukeurig en betyds beplan word in oorleg met die Sporthoof en Skoolhoof. 

6.5 Byeenkomste, ligawedstryde en toernooie 

Raadpleeg asb. die nuusbrief, school communicator, webwerf en Facebook vir inligting i.v.m. datums. 

7. Gedragskode 

Die Sportbeleid is onderhewig aan, en onderskryf ten volle die skool se erekode en algemene gedragskode. 

7.1 Sportmangees 

Alhoewel deelname aan sport ‘n fisiese aktiwiteit is en daar kompetisie betrokke is, moet elke leerder besef en 
leer hoe om ‘n goeie en voorbeeldige sportman of sportvrou te wees. 
“Die ware sportman sal die ‘ongeskrewe’ reëls van die spel handhaaf”. 
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7.2 Onaanvaarbare gedrag 

Die volgende lys bevat voorbeelde van onaanvaarbare gedrag: 

• Laat vir wedstryde. 

• Laat vir oefeninge, of wegbly van oefeninge, sonder ‘n geldige rede. 

• Slordige voorkoms of verkeerde kleredrag. 

• Onsportiewe optrede. 

• Persoonlike aanmerkings teenoor teenstanders. 

• Vuil taal. 

• Uitdaging van skeidsregters se gesag. 

• Die gooi of beskadiging van toerusting (bv. tennisraket of krieketkolf) 

• Enige optrede wat die skool se goeie naam in gedrang kan bring. 
 

7.3 Gedragskode vir leerders 

As ’n deelnemer aan buitemuurse aktiwiteite by Primêre Skool Fonteine, behoort ek te besef dat ek te alle tye ‘n 

ambassadeur is vir my skool, en sal dáárom dienooreenkomstig gehoorsaam wees aan die volgende bepalings: 

• Altyd ‘n voorbeeld van goeie sportmangees stel. 

• Altyd respek teenoor my maats, opponente en die skeidsregter betoon. 

• Altyd onthou dat ek deel is van ‘n span en dat die span se belange bo my eie belange geplaas moet word. 

• Altyd lojaal te wees teenoor my spanmaats en hulle nooit in die steek laat deur onnodig weg te bly van 
oefeninge af, of om in die middel van ‘n seisoen op te hou met die beoefening van ‘n sportsoort nie. 

• Altyd betyds wees vir oefeninge, wedstryde en kompetisies. 

• Alle toerusting met respek hanteer. 

• By die reëls van die spel hou. 

• ‘n Nederlaag met ware sportmangees en sonder verskonings aanvaar en erkenning aan die opponente 
gee. 

• Nederig wees in oorwinning. 

• Altyd my beste, ter wille van myself én my span, gee. 
 

7.4 Gedragskode vir ouers 

• Die hoof bly verantwoordelik vir die gedrag en optrede van sy ouers, personeel en leerders. 

• Die hoof en personeel moet te alle tye ‘n voorbeeld stel vir hulle ouers en leerders. 

• Geen ouers mag op ‘n sportveld staan tydens die duur van ‘n wedstryd nie. 

• Ouers moet hulle nie skuldig maak aan kru-taal, uitskel of slegsê van spelers, afrigters of 
beamptes nie. 

• Stel die voorbeeld aan die spelers deur die beamptes se beslissings te aanvaar. 

• Ouers moet ingedagte hou dat spelers deelneem vir hulle eie genot en eie gewin, en nié vir die plesier van 
die ouers nie. 

• Bewys respek teenoor die opponente. 

• Veroordeel die gebruik van geweld, of dit nou toeskouers óf spelers is. 

• Ouers mag nie met die spelpatroon van die afrigters inmeng deur sekere opdragte aan die 
spelers deur te gee nie. 

• Ouerafrigters mag nie betrokke wees by spanne waar hul eie kinders betrokke is nie. 
 

7.5 Gedragskode vir personeel 

• Wees altyd betyds vir oefeninge en wedstryde. 

• Wees altyd toepaslik geklee vir oefeninge en wedstryde. 

• Sien altyd toe dat noodhulp beskikbaar is tydens wedstryde. 
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• Moet nooit ‘n oefening kanselleer op dieselfde dag, of sonder toestemming van die hoof of sporthoof nie. 

• Wees altyd voorbereid vir oefeninge en wedstryde. 
 

8. Algemene reëls en etiket 

8.1 Ouderdomsgroepe 

Deelname in ander ouderdomsgroepe is onderhewig aan die bepalings van die geaffilieërde liggaam. 
As daar geen deelnemers in ‘n jaargroep is nie, of as daar ‘n tekort aan deelnemers is mag ‘n jaargroep laer 

opgetrek word. Sou ‘n kind van ‘n laer jaargroep opgetrek word kry die huidige jaargroep steeds voorkeur vir ‘n 

posisie, andersins kan hy in sy eie jaargroep meeding vir ‘n beter posisie/speelkans waar van toepassing. Kinders 

mag in hul eie jaargroep en hoër jaargroep gesamentlik deelneem, mits aan die bogenoemde voldoen word 

wanneer dit kom by die betrokke jaargroep. 

8.2 Kies van spanne 

Alle spelers word volgens meriete in spanne opgeneem. Spelers word ook volgens meriete 
verwys na proewe. 
 
8.2.1 Atletiek: Proewe/keuring  

• Tydens skolesport het alle leerders die geleentheid om deel te neem aan items soos hulle verkies. 

• Die top 3 presteerders per item word gekies om deel te neem namens die skool tydens gereëlde 
byeenkomste. 

• Sou een van die potensiële top 3 leerders nie beskibaar wees die kleursport dag nie sal hul ouers skriftelik 
‘n doktersbrief of verskoning indien. Diskresie lê by die sporthoof of die leerder in ag geneem moet word. 
Indien wel, moet die leerder teen die top 3 in die items deelneem tydens ‘n geleentheid wat ‘n dag voor 
die tyd gereël is om sodoende sy plek te bewys. Alternatiewelik sal daar in die item 4 leerder namens 
Fonteine deelneem as die byeenkoms dit toelaat. 
 

Hoër ouderdomsgroepbeleid 

• Leerders mag slegs in hul ouderdomsgroepe deelneem. 

• Tydens aflosse mag leerders slegs een ouderdomsgroep hoër deelneem. 

• Slegs worpe waar daar nie ‘n spesifieke ouderdomsgroep aangebied word nie, mag leerders een 
ouderdomsgroep hoër deelneem, MAAR net tot en met die Vrystaatatletiekbyeenkoms. 
 

Ouderdomsgroepe vir deelname 

O/7 – Slegs naellope  

O/8 – Slegs naellope 

O/9 – Slegs naellope 

O/10 – Alle items uitgesluit diskus en spiesgooi 

O/11 - Alle items uitgesluit diskus en spiesgooi 

O/12 - Alle items 

O/13 – Alle items 
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8.2.2 Hokkie: Proewe/keuring  

Daar moet bewys wees dat minstens 2 oefenwedstryde gespeel is om spanne en posisies te bepaal.  
Keurders sal bestaan uit minstens 2 persone. 
 
Ligadeelname 

Senior hokkie neem deel aan een liga nl. Sasolburgliga. 

D8 

Vanderbijlpark skole is betrokke by die liga. Ons neem op ‘n vrienskaplik basis deel. Daar word nie aan verdere 

uitspele vir die liga deelgeneem nie en ook nie aan hul proewe nie. Wedtryde vind by VUT plaas. 

Sasolburg-liga 

Leeuwspruit en Vaalpark skakel ook in by die D8-liga. Daar word een keer teen die betrokke skole gespeel en die 

uitslae word gebruik om die Sasolburg ligawenners te bepaal. Die wenners speel dan verder teen Lejweleputswa 

en TMD om die Noord-Vrystaat wenners te bepaal. Die wenners neem gedurende die Septembervakansie deel 

aan die Champs of Champs te Potchefstroom. 

Leerders wat nie in die Noord-Vrystaat A of B span opgeneem is nie kan in September aan die Vaal Festival 

deelneem wat op die Astro plaasvind. Daar is drie tot vier streke betrokke. 

Ouderdomsgroepe vir deelname 

Dogters 

O/6-O/9 – Mini-hokkie A & B Spanne. Waar genoeg belangstelling is sal daar ‘n C-span ook wees. 

O/10 -Speel O/11 A of B 

O/11 – A & B 

O/12 – Speel O/13 A of B 

O/13 - A & B 

8.2.3 Krieket: Proewe/keuring 

• Netproewe word jaarliks gehou voor die seisoen, oor 2 dae, om potensiële spelers met die nodige 
vaardighede te keur. 

• Tydens die proewe word ook ‘n toerspan vir die jaarlikse vakansietoer gekies. 

• Tydens die toer word die spanne gefinaliseer en verdere leerders val uit waar van toepassing.  

• Keurders sal bestaan uit minstens 2 persone en geldige redes moet beskikbaar wees as vrae rakende 
keuses onstaan. 

• Spelers word genomineer om in die derde kwartaal aan die Fezile-Dabi en Noord-Vrystaat krieketproewe 
deel te neem. Die spanne verteenwoordig die streek en speel vriendskaplike wedstryde teen ander streke 
in die Vrystaat. Die 0/11A en 0/13A spanne neem in die September/Oktober vakansie deel aan die 
Vrystaatproewe. Na afloop van die proewe word die onderskeie Vrystaatspanne gekies. 
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Ouderdomsgroepe vir deelname 

Seuns 

O/6 – Mini-Krieket 

O/7 – Mini-Krieket 

O/9 – A & B Spanne 

O/10 -Speel O/11 A of B 

O/11 - A & B 

O/12 – Speel O/13 A of B 

O/13 - A & B  

Mini-krieket word op ‘n vriendskaplike basis gespeel teen ander skole.  
0/ 7 seuns kan ook die 0/9 spanne verteenwoordig indien ‘n speler op meriete gekies word. 
 
Ligas  
 
0/9A en B speel in die Fezile Dabi Noord-Vrystaat streek. 
0/11A en B en 0/13A en B speel in Sedibeng Gauteng liga. 
 
Toerspanne 

Die 0/11A en 0/13A krieketspanne onderneem jaarliks ‘n toer indien dit finansieël haalbaar is vir die skool. Die 

spanne word gekies deur die betrokke afrigters by die spanne. 

Die kies van die spelers vir die onderskeie spanne bly die deskressie van die afrigter. Geen inmenging van ouers 

sal toegelaat word nie.  

8.2.4 Swem: Proewe/keuring 

• Tydens Uitnodigingswemgalas het alle leerders die geleentheid om deel te neem aan items soos hulle 
verkies. 

• Die top drie leerders word gekies om die skool by die Interstreek gala (NVS) te verteenwoordig. 

• Leerders onder die top drie by die NVS swemgala mag deurgaan na die Vrystaat gala. 

• Geen aflosspanne gaan deur na die Vrystaat gala nie. 

• Leerders wat vir Primêre Skool Fonteine aan swemgalas deelneem moet deur die skool ingeskryf word en 
nie deur die klub nie. 
  

Ouderdomsgroepe vir deelname 

Seuns en Dogters 

O/8 – O/13 

• Afhangende van die spesifieke swemitem mag leerders in ‘n hoër ouderdomsgroep deelneem. 

• Die Swemorganiseerder van skool sal die aflosspanne uiteensit en nie die afrigters van die verskeie klubs 

nie. 
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8.2.5 Netbal:  Proewe/keuring 

Daar moet bewys wees dat minstens 2 oefenwedstryde gespeel is om spanne en posisies te bepaal.  
Keurders sal bestaan uit minstens 2 persone. 
 
Ouderdomsgroepe vir deelname 

Dogters 

O/7 – O/9 – Mini-Netbal. A tot C-span per jaargroep indien daar genoeg spelers is 

O/10 – A tot C. As daar te min kinders is vir ‘n volle C-span word hulle saam met die O/11 C-span geplaas. 

O/11 – A tot C 

O/12 – A tot C 

O/13 – A Tot C 

Geen leerder mag in enige ouderdomsgroep opspeel nie m.a w. hulle mag net in hul eie ouderdomsgroep speel.  

8.2.6 Rugby: Proewe/keuring  

Daar moet bewys wees dat minstens 2 oefenwedstryde gespeel is om spanne en posisies te bepaal.  
Keurders sal bestaan uit minstens 2 persone. 
 
Ouderdomsgroepe vir deelname 

Die Valke-Unie besluit oor die ouderdomsgroepe en die indeling daarvan. Dit kan verander na gelang van hulle 

besluite. 

Seuns 

O/6 Mini-Rugby  

O/7 – Mini-Rugby 

O/9 – A & B-Spanne 

O/10   

O/11  

O/13 - A & B Spanne 

Kleredrag 

• Die eerste rugbyspan moet te alle tye in volle skooldrag by wedstryde aanmeld, behalwe wanneer hulle 
toer. 

• Al die ander spanne moet in hul rooi rugbybroeke met hul blou/rooi opwarmingshemde by wedstryde 
opdaag soos deur hul afrigter gereël. 
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Oefeninge 

Seuns sal wel fiksheid doen tydens oefeninge en ouers mag leerders nie gedurende die sessie onttrek nie, dit is 

belangrik sodat die spelers hulle volle potensiaal kan bereik. 

Aanmeld by wedstryde 

Leerders moet 40 minute voor ‘n wedstryd by die veld aanmeld. 

8.2.7 Tennis: Proewe/keuring 

• Tydens die 2de kwartaal word ‘n proewelys deur die span-koördineerder / afrigter opgestel met vaste 
datums en tye wat die leerders pas. Die spelers kan onder mekaar reël vir ander tye indien nodig, maar 
proewe moet afgehandel wees binne die 2de week van die 3de kwartaal. 

• Die hoeveelheid spanne in ‘n liga word bepaal deur die hoeveelheid spelers wat deelneem, asook die 
standaard van hul tennis. 

• Afrigters moet seker maak dat alle toerusting en nette beskikbaar is vir die proefwedstryddae soos gereël. 
 

Tennisafrigting 

Formele tennisafrigting vind nie by P/S Fonteine plaas nie. Leerders oefen by privaatafrigters of akademies. 
Dubbelspelafrigting vind wel plaas in ‘n betrokke span nadat die finale spankeuses gemaak is. 
 
Tennisouers en –toeskouers 
 
Geen toeskouers of ouers word op die baan toegelaat tydens wedstryde nie.  
Ouers en toeskouers moet 5 meter van die baan af wees.  
Daar mag nie hande geklap word of aanmerkings oor spelers of opponente gemaak word nie. 
Ouers / toeskouers sit op die aangewese bankies om die tennisbane en gedra hulle te alle tye stil. 
 
Liga-reisreëlings 

• Die vier spanlede ry saam met die betrokke onderwyser of saam met hulle ouers.  

• Leerders verlaat die skool om 13h30 as dit ‘n weg-wedstryd is. 

• As die liga-wedstryd in Heilbron is vertrek die spelers om 13h00, die wedstryde begin om 14h00. 
 

Ouderdomsgroepe vir deelname 

Seuns en Dogters 

0/7 speel O/8 Future Feds 

O/9 en O/10 speel O/10 

O/11, O/12, O/13 & 0/14 speel O/14  

8.2.8 Skaak: Proewe/keuring  

Ouderdomsgroepe vir deelname 

Seuns en Dogters 

O/9; O/11; O/13 

Enige leerder wat goed genoeg is in ‘n laer ouderdomsgroep mag in ‘n hoër ouderdomsgroep deelneem. 
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Leerders kan egter nie in ‘n laer ouderdomsgroep as hul eie ouderdom deelneem nie.  

9. Kleredrag 

• Ons skool se voorgeskrewe kleredrag vir sportdeelname is as volg: 

• Alle sportspanne speel in voorgeskrewe sportdrag, soos vir die spesifieke sportsoort bepaal. 

• Slegs eerste spanne mag ná goedkeuring deur die skoolbestuurspan, afrigters en ouers, 
alternatiewe drag dra, mits bogemelde reël gevolg is. 

 
10. Affiliasie by sportliggame 

Alle sportsoorte wat die skool aanbied sal by die beheerstrukture van die onderskeie sportsoorte affilieër om dit 

vir die deelnemers aan die sportsoorte moontlik te maak om tot die hoogste vlak in die onderskeie sportsoorte te 

vorder. 

• Affiliasiegelde moet jaarliks aan die onderskeie verenigings betaal word.  

• Die bedrae wat betaal word is die bedrag wat tydens die algemene jaarvergadering van die betrokke 
sport bepaal is.  

• Die skool betaal die affiliasiegelde. 

• ‘n Bewys van die betaling moet in die onderskeie sportlêers geliasseer word.  
 
11. Pligte en verantwoordelikhede 
 
Die Hoof  
Die hoof is oorkoepelend verantwoordelik vir al die sportaktiwiteite van die skool. Alle besluite moet sy 
goedkeuring wegdra. Daar word op ‘n kwartaalikse basis aan die beheerliggaam terugvoer gegee rakende 
sportaangeleenthede. 
 
Hoof: Sport  

• Beleidsvorming en verandering soos nodig in oorleg met die hoof en die Beheerliggaam: Sport. Dit sluit in: 
Sportkleredrag, Sportbeleid.  

• Benoem elke jaar die onderskeie organiseerders van amptelike sportsoorte wat deur die skool aangebied 
word nadat die vorige jaar se reëlings, prestasies en vordering in ag geneem is en die finale groep word 
deur die hoof goedgekeur. 

• Kennis dra van alle relevante dokumentasie en die deurgee van die nodige inligting aan die verskeie 
organiseerders soos nodig.  

• Kontrole van jaarprogramme en toesien dat daar geen oorvleuelings is nie asook dat alle organiseerders 
volledig beplan vir die volgende jaar wanneer die skole in Desember sluit. Die beplanning moet dan op die 
skool se jaarbeplanner aangebring wees. 

• Kontrole van begrotings soos deur die beheerliggaam aangevra.  

•  Die afrigtingspan van alle sportsoorte word deur die sporthoof in oorleg met die betrokke organiseerder 
en die skoolhoof saamgestel. Dit sluit in die aanspreek van tekorte aan afrigters en objektiewe 
beoordeling waar ouers as afrigters betrek word.  

• Die finale afrigtingspanne word deur die skoolhoof goedgekeur.  

• ‘n Sporthoof oor sportaangeleenthede tussen die personeel, die hoof, die ouers en die beheerliggaam om 
klagtes spoedig af te handel. 

• Hulpverlening aan die organiseerders.  

• Daar moet ook aan die ouers verduidelik word dat enige aspek in verband met die span direk met die 
afrigter bespreek word en indien nodig dan met die organiseerder. Die sporthoof sal eers betrokke raak 
as die probleem nie voldoende aangespreek is nie. Dit is baie belangrik dat leerders ook deur die optrede 
en manier van probleemoplossing op sportgebied opgevoed word as gelukkige, gebalanseerde en 
kompeterende individue.  

• Slegs gekwalifiseerde persone mag afrig.  



13 van 22 
 

 

• Nuwe idees en -afrigtingmetodes moet tydens besprekings met mekaar gedeel word.  

• Nuwe afrigters word gelei en gemonitor tydens afrigtingsessies sodat dieselfde afrigtingspatroon gevolg 
word. 

• Toesien na die uitmeting en veiligheid van sportvelde.  

• Toesien dat alle dokumentasie wat na die ouers uitgaan die hoof en sporthoof se goedkeuring en 
handtekening het.  

• Die opgradering en byhou van die betrokke sportlêer. 
 

Sportorganiseerder  
 

• Die betrokke sportorganiseerder moet toesien dat afrigters, buite-afrigters en studente korrek geklee is.  

• Kennis dra van alle relevante dokumentasie en die deurgee van die nodige inligting aan die verskeie 
afrigters soos nodig.  

• Kontrole van jaarprogramme en toesien dat daar geen oorvleuelings is nie en volledig beplan vir die 
volgende jaar wanneer die skole in Desember sluit. Die beplanning moet dan op die skool se 
jaarbeplanner aangebring wees. 

• Kontrole van begrotings per kwartaalikse vergadering.  

•  Die afrigtingspan van alle sportsoorte word deur die sporthoof in oorleg met die betrokke organiseerder 
en die skoolhoof saamgestel. Dit sluit in die aanspreek van tekorte aan afrigters en objektiewe 
beoordeling waar ouers as afrigters betrek word.  

• Die fasilitering van verdere opleiding en bywoning van kursusse deur al die afrigters.  

• Voorbereiding, skryf en die dokumentering van uitslae van skeidsregterseksamens.  

• Slegs gekwalifiseerde persone mag afrig.  

• Nuwe idees en -afrigtingmetodes moet tydens besprekings met mekaar gedeel word.  

• Nuwe afrigters word gelei en gemonitor tydens afrigtingsessies sodat dieselfde afrigtingspatroon gevolg 
word. 

• Toesien na die uitmeting en veiligheid van sportvelde.  

• Toesien dat alle dokumentasie wat na die ouers uitgaan die hoof en sporthoof se goedkeuring en 
handtekening het.  

• Die opgradering en byhou van die betrokke sportlêer. 

• Aan die einde van die seisoen moet die organiseerder ‘n jaarverslag in die sportlêer liasseer. 
Die sportlêer moet aan die einde van elke seisoen ingehandig word by die Sporthoof. Die inligting moet in 
die jaarbeplanner vervat wees wanneer die skool sluit aan die einde van die jaar.  

• Die netheid van die sportstore bly die verantwoordelikheid van die betrokke organiseerder. 
 
Vrienskaplike wedstryde sal ten minste vir A- en B-spanne voorsiening maak en waar moontlik, C-spanne. Die doel 
is gelyke geleenthede en daarom sal ons slegs teen skole meeding wat die laer spanne ook geleenthede bied.  
 
Afrigters  

• Afrigters is ook aanmoedigers en motiveerders, moet in noue kontak met die spelers bly en entoesiasties 
wees oor die voorreg om sport af te rig by die skool. 

• Daar moet ‘n goeie vertrouensverhouding wees tussen die afrigter, leerders en die ouers.  

• Selfdissipline moet by die deelnemers gevestig word om gereeld en toegewyd te oefen. 

• Afrigters is altyd deeglik voorberei, moet stiptelik en positief wees om deelname aan sport by die skool te 
bevorder en om geleenthede te skep vir al die leerders van die skool 

• Moet op hoogte bly van al die nuwe verwikkelinge en veranderinge in hul spesifieke sportsoort. 

• Afrigters se optrede teenoor leerders, ouers en gaste by die skool moet te alle tye professioneel en 
opvoedkundig verantwoordbaar wees. 

• Die kleredrag van afrigters moet te alle tye van professionaliteit getuig en aanpas by die sportsoorte.  

• Indien ‘n afrigter nie by ‘n oefening of wedstryd kan wees nie, moet hul persoonlik verskoning maak by 
die betrokke sportorganiseerder. Indien die sportorganiseerder nie beskikbaar is nie, moet die afrigter 
verskoning maak by die sporthoof. 
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• Dit bly die afrigter se verantwoordelikheid om die nodige apparaat uit te pak en weer terug te pak na die 
oefeninge. 

• Afrigters moet seker maak dat die leerders ook die regte sportdrag dra. 

• Wedstrydreëlings word aan die begin van die seisoen gepubliseer. Daarna ontvang ‘n speler ten minste 
twee dae voor die wedstryd ‘n brief wat aandui waar en hoe laat die wedstryd plaasvind en wat die 
vervoerreëlings is. 

• Alle leerders sal georganiseerd onder die toesig van die afrigter oefen en alle leerders wat die oefening 
bywoon, sal dieselfde afrigting ontvang.  

• Toesig by oefeninge en wedstryde sal duur totdat die laaste kind versorg is.  

• Tree beleefd op teenoor besoekende spanne, beamptes en administrateurs en hanteer en bespreek 
beamptes se beslissings op ‘n beleefde en respekvolle manier.  

• Oefening sal stiptelik begin en eindig soos met die ouers gereël. Enige afwyking hiervan sal ‘n dag voor die 
tyd per sms of e-pos gedoen word. Wedersydse respek vir mekaar se tyd en reëlings in terme van ander 
afsprake word verwag.   

• Skeidsregters hoef nie noodwendig die afrigting van spanne te behartig nie, maar albei moet goeie kennis 
hê van die reëls van elke sportsoort wat hulle aanbied. 
 

Leerders  

• Daar sal van alle deelnemers verwag word om hulle Godgegewe talente te ontwikkel binne hul 
vermoëns.  

• Leerders moet altyd die skool se reëls en regulasies by alle sportgeleenthede, op en van die veld af, 
nakom sodat die skool se beeld bevorder sal word.  

• Die leerder moet goeie sportmangees openbaar teenoor spanmaats asook die opponente en 
skeidsregters.  Geen op- of aanmerkings mag teenoor ‘n skeidsregter, ‘n opponent of ‘n spanmaat 
gemaak word nie.  

• Aanvaar skeidsregters se beslissings onvoorwaardelik en geen kritiek teenoor enige skeidsregter (woorde 
of liggaamshouding) word toegelaat nie.  

• Alle leerders verdien ‘n gelyke en regverdige kans met die verkiesing van die spanne.  

• NB: Deelname aan liga-wedstryde kry voorkeur in alle sportsoorte ongeag of leerders betrokke is by 
oefeninge of ander sportsoorte. 

• Wees funksioneel geklee en gereed teen die tyd dat die oefening begin. 

• Verskonings vir afwesigheid moet voor die aanvang van die oefening deur die spelers self by die betrokke 
afrigter gemaak word. Verskonings vir afwesigheid moet skriftelik of persoonlik by die afrigter gemaak 
word. Mondelinge boodskappe d.m.v. maats word nie aanvaar nie. Leerders wat sonder ‘n geldige rede 
van ‘n oefening afwesig is, loop die gevaar om in die daaropvolgende wedstryd in ‘n laer span te speel, of 
nie in aanmerking geneem te word nie.  

• Afwesighede vir wedstryde sonder verskoning is onaanvaarbaar en skep geweldige probleme. Maak 
vroegtydig verskoning vir afwesigheid tydens wedstryde. Afwesighede sonder ‘n geldige verskoning by 
wedstryde is ontoelaatbaar en om betyds te wees, saam te werk en positief te wees sal in ag geneem 
word met die toekenning van merietes. Indien ‘n speler herhaaldelik en sonder verskoning versuim om 
aan te meld vir oefeninge of wedstryde, sou daardie speler se deelname opgeskort kon word. 

• Die afrigter moet te alle tye gerespekteer word. 

• Spelers moet ten minste ‘n halfuur voor die aanvang van ‘n wedstryd by die betrokke afrigter aanmeld, of 
soos gereël deur die afrigter.  

• Spelers moet korrek geklee wees vir die betrokke sportsoort. Spelers wat nie korrek geklee is nie, sal nie 
toegelaat word om aan wedstryde deel te neem nie. 

• Groet en bedank die skeidsregter en die opponente beleef. 

• Geen horlosies of juwele is toelaatbaar nie. 

• Spelers moet help om op te ruim na afloop van tuiswedstryde. 

• Afskeurstrokies moet binne die gegewe tydsbestek terugbesorg word. 
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• Indien ‘n leerder nie gekies word vir ‘n wedstryd nie moet hy/sy steeds bly oefen en steeds die afrigter se 
keuse respekteer in goeie sportmansgees. Spelers wat hulle verbind het tot ‘n sport, moet daarmee 
volhou tot aan die einde van ‘n seisoen. Aanvaar en respekteer die gesag van die afrigters by oefeninge 
en spankeuses  

 
Ouers en Toeskouers  
 

• Die betrokkenheid van ouers by hul kind se sport word baie hoog op prys gestel en daar word verwag dat 
hulle hul leerders sal aanmoedig om getrou en stiptelik oefeninge by te woon en hulle te help sodat hulle 
die korrekte uitrusting en klere sal dra by oefeninge en wedstryde.  

• Ouers se optrede moet altyd van so ‘n aard wees dat die skool se naam nie skade berokken word nie.  

• Opbouende- en positiewe opmerkings langs die sportveld word baie deur spelers waardeer. 

• Geen toeskouers word op die bane/velde toegelaat gedurende ‘n wedstryd nie.  

• Aanvaar onvoorwaardelik die beamptes se beslissings in goeie gees en weerhou van die openlike 
bevraagtekening daarvan. Dit sal verseker dat u nie betrokke raak in argumente met ondersteuners van 
die opponerende skool nie.  

• Toeskouers mag geen op- en aanmerking teenoor enige skeidsregter of speler maak nie. Indien ‘n 
toeskouer hom hieraan skuldig maak, mag hy gevra word om die skoolterrein te verlaat.  Die betrokke 
afrigter moet die voorval by die hoof aanmeld.  Die hoof sal die saak verder hanteer.  

• GEEN drankgebruik word op die skoolterrein tydens enige sportbyeenkomste toegelaat nie.  

• Tydens ‘n wedstryd mag slegs die afrigters van die span langs die veld in die afgebakende gebied wees, 
die spanpraatjies hou, spelers ruil, met die spelers kommunikeer en na afloop van die wedstryd die 
spanpraatjie hou, kringetjie maak, afsluit ens.  Geen ouer mag gedurende hierdie tyd inmeng of daarby 
betrokke wees nie. Die afrigter sal die ouers nader roep indien die fase afgehandel is.  

• Dit geld ook vir oefeninge. Ons hou daarvan om ouers by wedstryde te sien, maar dit is nie nodig vir hulle 
om oefensessies by te woon nie. Dit is eintlik verkieslik dat ouers nie hierdie sessies bywoon nie, want 
leerders moet dan hulle onverdeelde aandag op die afrigters vestig, en die teenwoordigheid van ‘n ouer 
verander die groep-dinamika. As ouers oefeninge bywoon moet dit as toeskouers wees en die reëls soos 
vir wedstryde geld dan ook. 

• Ouers moet ook toesien dat spelers ‘n halfuur voor die aanvang van die wedstryd by die betrokke afrigter 
aanmeld, of soos gereël deur die afrigters. 

• Ouers moet verseker dat die leerder verskoning by die afrigter maak indien hulle nie ‘n oefening kan 
bywoon nie. 

• Ouers moet te alle tye ambassadeurs van die skool wees. Geen ouer mag inmeng met die spankeuses nie. 
Aanvaar die gesag en die keuses van die afrigter en moet ongelukkighede nie voor u leerders bespreek 
nie. U ondersteuning is nodig om ‘n gesonde verhouding tussen afrigters en die leerders te kweek. As 
leerders hoor hoe hulle ouers afrigters of opvoeders kritiseer, bemoeilik dit die taak om gesonde 
verhoudings te kweek en leerders vind dit verwarrend as ouers en opvoeders nie saamstem nie en 
leerders gedwing word om tussen hierdie twee belangrike gesagsfigure in hulle lewens te kies. 

• Toeskouers en ouers bly altyd welkom om kommentaar, voorstelle of algemene terugvoer deur die 
gebruiklike kanale deur te gee.  

• Moedig deelname, goeie sportmanskap, eerlike pogings, goeie vaardighede en spanlojaliteit aan.  

• Laat nuwe ouers by alle geleenthede welkom voel. 

• As leerders kies om by ‘n sport betrokke te wees, het ons ouers en leerders se verbintenis nodig. Oor 
naweke vind afrigters hulleself in ‘n posisie waar hulle te min spelers het as gevolg van leerders wat 
weggaan vir die naweek, of ‘n partytjie tydens sportwedstryde het. Wees asseblief bewus van die 
sportprogram wanneer u naweke weg en verjaarsdagpartytjies reël of uitnodigings aanvaar. 

• Daar sal sover moontlik van ouers verwag word om leerders by proef- en verteenwoordigende 
wedstryde/oefeninge te besorg. Leerders wat aan proewe deelneem, sal deur die afrigter genomineer 
word 

• As u ‘n probleem het, ongeag hoe groot of klein, bespreek dit met die afrigter sodat dit opgelos kan word. 
Huis en skool moet saamwerk om ons leerders se sportervaring ‘n positiewe leerervaring te maak. Ons is 
verbind daartoe om te verseker dat ons leerders soveel geleenthede as moontlik kry om die beste te 
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wees wat hulle kan wees, en ons vra ouers om ons by te staan en te ondersteun sodat ons hierdie doel sal 
bereik. Indien u nie tevrede is met die afrigter se antwoord nie, volg die volgende kanale: organiseerder, 
sporthoof en dan die hoof. 

 

Toere, kampe en klinieke 

• Toere moet as ‘n advertensie vir Primêre Skool Fonteine dien. Die hoofdoel van die toere is genot en 
blootstelling, alhoewel kompetisie nooit uit die oog verloor moet word nie. Teenstanders sal gekies word 
volgens eie potensiaal. Koste is belangrik en moet in ag geneem word en alternatiewe moet ondersoek 
word. 

• Sportorganiseerders tesame met die betrokke afrigters reël die sporttoer wat dan deur die hoof 
goedgekeur word. Toerreëlings ( beskikbaarheid van personeel, aanbevelings van die afrigters, waarde 
van die toer, beskikbaarheid van fondse, koste van toertoelaag vir personeel ens.) moet aan die 
skoolbestuur gekommunikeer word en goedkeuring verkry word.  

• Daar moet ‘n vergadering met die ouers gereël word om betyds die verskillende opsies, koste, datums, 
ens. te bespreek. Die sportorganiseerder en die afrigters moet die vergadering bywoon en die ouers van 
inligtingsbriewe voorsien. 

• A-, B- en laer spanne van ‘n ouderdom in ‘n spesifieke sport sal op dieselfde toer gaan waar moontlik, om 
wisselwerking binne die groep te bevorder.  

• Noodhulpreëlings moet bevestig word voor vertrek. 

• Vrywaringsvorms moet ingevul wees en moet saamgeneem word op toere. 

• Die sportorganiseerder, in samewerking met die afrigters, is verantwoordelik vir die insameling en 
oorbetaling van gelde. 

• Spelers van toerspanne word gekies deur afrigters (minstens 2) tydens proewe. 

• Daar word van die ouers van hierdie spelers verwag om borge te help werf en ‘n spesiale 
fondsinsamelingsveldtog te organiseer om die koste te subsidieër. Kontrole hieroor is die 
verantwoordelikheid van die organiseerder en afrigters. 

 
Sportakademies 
 
Ouers word aangemoedig om, indien moontlik, leerders by ‘n klub of sportakademie in te skryf.  Die voordele is 
dat die leerders kans kry vir ekstra afrigting en om wedstryde te speel. Die klubs oefen ook weekliks en hulle werk 
aan leerders se individuele vaardighede.  
Indien meer persoonlike- en spesialisafrigting vir ‘n leerder verlang word, kan ouers afrigters kontak wat leerders 
in ‘n klein groepie of selfs individueel kan afrig. Hierdie tipe van afrigting is ideaal vir leerders wat wil ontwikkel, 
maar ook om talentvolle spelers verder te ontwikkel. Die sporthoof beskik oor name en kontakbesonderhede van 
klubs en afrigters. Dit is egter ‘n aangeleentheid tussen ouers en die afrigters en klubs om seker te maak dat aan 
die verwagting voldoen word. Ouers moet seker maak of leerders spesialis afrigting wil kry en of hulle net ‘n 
geleentheid wil hê om deel te neem. 
 
Sportfasiliteite 
 

• Primêre Skool Fonteine is bevoorreg om sportfasiliteite te hê wat deur alle sportsoorte gedeel word 
volgens 'n vooropgestelde program soos bepaal deur die sporthoof.  

• Die skool het ‘n tekort aan sportfasiliteite, maar is in die proses om dit aan te spreek. Verskeie 
alternatiewe word gereeld ondersoek en van tyd tot tyd kan die skool gebruik maak van geskikte 
nabygeleë fasiliteite om die druk op ons eie fasiliteite te verlig. 

• Organiseerders moet saam met die verantwoordelike persoon toesien dat die velde en die bane in ‘n 
korrekte toestand is, voor die aanvang van die seisoen. Die velde en bane mag geen veiligheidsrisiko 
inhou vir enige deelnemer of toeskouer nie.  

• ‘n Afrigter mag weier dat die span op enige veld of baan aan ‘n wedstryd deelneem of oefen, indien die 
terrein as onveilig beskou word.  Die geval moet by die Sporthoof aangemeld word.  

• Bane en velde moet volgens voorskrifte van die betrokke verenigings uitgemeet word.  
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• Vir elke sportsoort wat die skool bedryf moet die regte- en of geskikte fasiliteite beskikbaar wees vir 
oefening sowel as om wedstryde te speel.  

• Elke sportsoort moet beskik oor die regte en toepaslike toerusting. 
 
Vrywaringsvorm 

• Elke leerder wat aan sport deelneem se ouers moet ‘n vrywaringsvorm teken wanneer nodig om Primêre 
Skool Fonteine te vrywaar teen enige beserings wat leerders op sportgebied mag opdoen, asook tydens 
vervoer van en na sportgeleenthede.  

• Elke leerder bly die verantwoordelikheid van die afrigter, tensy die ouers skriftelik hulle eie reëlings met 
die afrigter getref het.  

• Die skool is verantwoordelik om noodhulp te voorsien tydens sportdae.  

• Daar moet ‘n volledige mediese verslag van ernstige sportbeserings aan die Beheerliggaam voorgelê 
word. 

 

Begroting 

‘n Jaarlikse sportbegroting moet voorgelê word aan die Finansiële Komitee en die Beheerliggaam.  

Elke organiseerder is verantwoordelik vir die opstelling van ‘n begroting vir die betrokke sportsoort. Alle koste vir 

sport sal deur die begroting gedek word behalwe toere. 

Die begroting word aan die sporthoof voorgelê vir insette en goedkeuring.  

Die begroting moet voorsiening maak vir:  

• Vervoer 

• Velde of bane 

• Kleredrag van eerstespanne, afrigters en buite-afrigters. 

• Noodhulp  

• Nuwe voorraad en vervanging van voorraad 

• Etes en onthaal kostes  

• Administrasie kostes  

• Affiliasiegelde  

• Kursusse vir afrigters  

• Verdere deelname 

• Buite-afrigters 

• PDP-lisensie kostes.  

• Die speel van sport word as ’n belangrike komponent van leerders se totale ontwikkeling gesien en die 
verskaffing van afrigting en geriewe vir goedgekeurde skoolsporte word derhalwe deur die skool befonds 
via die normale begrotingsproses.  

• Dit sluit onder meer die volgende in: vergoeding van buite-afrigters en skeidsregters, noodhulpdienste, 
fisiese geriewe, afrigters- en skeidsregterskursusse, oefenhulpmiddels en vervoer.  

• Alle sport wat by die skool aangebied word sal befonds word uit die skool se jaarlikse begroting, maar 
borge mag ook gewerf word vir addisionele generering van fondse.  

• Elke sportsoort moet begrotingsbestuur toepas en duidelik rekord hou van die aanwending van enige 
fondse. Die rekords moet beskikbaar wees aan alle betrokke ouers. 

 

Kursusse en Skeidregterseksamens 

• ‘n Goeie afrigter is altyd op hoogte van die nuutste tegnieke en metodes.  

• Elke organiseerder moet saam met elke afrigter/skeidsregter beplan vir verdere opleiding. Die vorige drie 
jaar se vordering asook die volgende twee jaar se beplanning is belangrik. 
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• Die jaarlikse kursusse aangebied vir die onderrig van basiese- en gevorderde vaardighede in ‘n sportsoort 
kan deur die personeel bygewoon word.  

• Die adjunkhoof en die hoof moet egter eers toestemming gee, voordat enige kursus bygewoon kan word. 
Die skool sal dan alle onkostes verbonde aan so ‘n kursus dra.  

• Enige verlof wat aan ‘n personeellid toegestaan word wat ‘n kursus wil bywoon gedurende skoolure, sal 
op ‘n ad hoc basis goedgekeur word.  

 
Verversings 

Die koste en kwaliteit van verversings sal dieselfde wees vir alle sportsoorte. Daar word jaarliks bedrae vir 

verversings in die begroting bepaal. Elke organiseerder moet voldoende voorsiening maak vir elke sportsoort. Die 

tipe verversings wat voorgesit word, word deur die sportorganiseerder goedgekeur. 

Vergaderings 

Elke organiseerder moet ook voor die betrokke sportseisoen, met al die nodige afrigters ‘n vergadering belê.   

Organiseerders is ook verplig om vergaderings in die distrik/streek/cluster en provinsie by te woon. Indien hulle 

dit nie kan bywoon nie, moet ‘n afgevaardigde dit bywoon. Na afloop van elke vergadering moet daar verslag aan 

die sporthoof gedoen word en die notules ter insae aan die beheerliggam voorgelê word.  

Korrespondensie 

Alle uitgaande- en inkomende korrespondensie moet deur die sporthoof gekontroleer word.   
Korrespondensie sluit in:  

• Omsendbriewe  

• Fakse gestuur en ontvang  

• Inligtingstukke  

• Uitnodigings aan skole  

• Voorraadlyste  

• Notules van vergaderings  

• Elke organiseerder moet in besit van ‘n sportlêer wees, waarin alle nodige dokumentasie geliasseer 
word.   
 

Voorraad 

• Elke afrigter ontvang die voorraad wat hulle benodig aan die begin van die seisoen vanaf die 
organiseerder en teken daarvoor.  

• Die afrigter is verantwoordelik vir die oppas en die terugbesorg van die voorraad.   

• Organiseerders is verantwoordelik dat die toerusting wat hulle uithandig en ontvang in goeie en 
bruikbare toestand is.   

• Leerders moet die toerusting met respek hanteer. Leerders sal aanspreeklik gehou word vir die 
beskadiging van toerusting. 

• Afrigters moet verseker dat dieselfde hoeveelheid toerusting wat ontvang is, na die oefening/wedstryd 
terugbesorg word. 

• Elke afrigter besorg die voorraad aan die einde van die seisoen terug aan die organiseerder. Verlore ítems 
moet dan deur die betrokke afrigter vervang word. 

 
Vervoer 

• Primêre Skool Fonteine reël vervoer na wedstryde indien ‘n leerder nie self vervoer het nie.  

• Die sportorganiseerder van die verskillende sportaktiwiteite sal bepaal watter afrigters betrokke is by 
busdiens. 

• Vervoer vir tennis en skaak word deur die ouers en organiseerder/afrigters gereël. Indien die leerder nie 
persoonlike vervoer het nie, is dit die plig van die skool om vervoer te voorsien 
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• Dit is die verantwoordelikheid van die afrigter om toe te sien dat die leerders veilig hulle bestemming 
bereik.  

• Personeel wat leerders vervoer, moet in die besit wees van 'n geldige rybewys (PDP). 

• Private busvervoermaatskappye moet goeie verwysings hê voordat daar van hulle dienste gebruik 
gemaak word. Daar word van die busmaatskappy verwag om die volgende aan die skool voor te hou: 
Bestuurder se naam en geldige rybewys asook 'n ondersoekbewys van die bus voor vertrek. Busse moet 
ten alle tye netjies gehou word. Primêre Skool Fonteine maak sover moontlik van hul eie vervoer 
(Quantum en Sprinter) gebruik. 

• Na wedstryde en oefeninge moet die afrigter toesien dat alle leerders se ouers hulle kom afhaal en hulle 
nie alleen by die skool gelaat word nie. 

• Daar word wel ook van die ouers verwag om leerders onmiddelik en stiptelik op die gegewe tye af te haal. 
 

Buite-afrigters 

Sportafrigting by Fonteine word gratis aangebied in sportsoorte wat die skool aanbied.  

Die skool sal so ver moontlik poog om van eie opvoeders gebruik te maak as afrigters, maar as daar ‘n tekort is 

aan getalle en kundigheid by sekere sportsoorte kan buite-afrigters genader word. Daar sal ten minste een 

opvoeder per span aangewys word om algemene reëlings te hanteer.  

Sou daar besluit word tydens die jaar beplanningsvergadering dat daar nie n geskikte opvoeder/onderwyser 
beskikbaar is nie en dat die sport slegs deur ‘n buite-afrigter afgerig gaan word, sal die buite-afrigter vir alle 
reëlings en afrigting onder die sporthoof resorteer. 
 
Die sporthoof: sal die aanstelling van buite-afrigters saam met die sportorganiseerder hanteer. Die hoof sal dit 
goedkeur en die name aan die beheerliggaam voorlê vir kennisname. 
Die Beheerliggaam het ‘n vasgestelde kategorie-indeling waarvolgens buite-afrigters vergoed word vir die totale 
tyd aan afrigting spandeer. Buite-afrigters moet oor ‘n erkende afrigtingskwalifikasie beskik.  
 

Indien ‘n buite-afrigter ‘n ouer is mag hul deel wees van spankeuses. Spanne word dan verkies deur 1 of meer 

afrigters. Slegs die skoolafrigters, buite-afrigters, tesame met goedkeuring van die sporthoof mag spelers en 

reserwes aanwys wat vir die span gaan speel in enige wedstryd.  

Oefentye 

• Die oefentye van die verskillende sportsoorte word in die nuusbrief, jaarporgram, D8 Communicator en 
op die webtuiste gepubliseer voor die aanvang van die seisoen, sodat leerders se verskillende aktiwiteite 
betyds gekoördineer kan word. 

• Oefeninge mag net in buitengewone omstandighede afgestel word en selfs dan moet dit ten minste een 
dag vooruit aan die leerders bekend gemaak word, met die uitsondering van swaar reën of buitengewone 
weersomstandighede wat dit noodsaak dat oefeninge afgestel moet word.  

• Geen oefening sal buite in die reën of met meegaande weerlig gehou word nie. Daar kan gepoog word 
om onderdak te oefen, of alternatiewelik, oefeninge met toepaslike besprekings of vertonings.  

• Indien ‘n oefening vroeg gestaak word, moet die afrigter by sy span bly tot wanneer die oefening sou 
geëindig het, of al die leerders huistoe is. 

• Daar vind nie oefeninge plaas as die meeste van die spelers in die groep wedstryde speel nie, weens die 
pligte van die afrigters en beskikbaarheid van geriewe.  

• Leerders wat nie oefeninge kan bywoon nie moet vroegtydig verskoning maak, met die rede duidelik 
uiteengesit. 
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Spankeuses – (Sluit aan by punt 4 van die beleid) 

• Die beste span in elke ouderdomsgroep, word vir ligawedstryde gekies. Hierdie keuse word volgens 
ranglyste of vorige prestasies, of vertoning by oefeninge en veral in wedstryde, gemaak. Spelers met 
beter vaardighede word vir die A-spanne gekies. 

• Die finale keuse berus by die afrigters alleen. Afrigters moet by die keuse van spanne opvoedkundig 
verantwoordbaar wees by die samestelling van spanne met inagneming van ouderdomme van leerders. 

• Proewe/dagings en uitdunne sal in elke sportsoort plaasvind en kan slegs gehou word wanneer alle 
leerders ingelig is aangaande die tye. Proewe sal eers plaasvind indien al die betrokke leerders in die 
bepaalde ouderdom teenwoordig is en sluit dus nuwe leerders in wat aan die begin van die jaar inskryf. 

• Met die kies van die spanne moet daar te alle tye twee of meer afrigters van die sportsoort betrokke 
wees, om so objektiwiteit te verseker. 

• Daar sal gepoog word om alle spelers in oefengroepe die geleentheid te gee om tydens vriendskaplike 
wedstryde teen ander skole te speel. Organiseerders moet inisiatief aan die dag lê en wedstryde teen 
ander skole reël om sodoende die skool se beleid toe te pas deur elke leerder ‘n geleentheid te gee om 
deel te neem.  

• Die ligaspanne sal gekies word uit die beste spelers. Spelers sal slegs geroteer word, indien daar nie 
genoeg vir nog ‘n span is nie. Reserwes sal slegs speel indien ‘n speler siek is, seerkry of nie opdaag nie. 

• Spelers wat nie ‘n oefening kan bywoon nie se saak sal op meriete hanteer word by die kies van spanne. 
Spelers kan egter nie op ‘n konstante basis oefeninge mis nie.  

• Indien daartoe versoek, kan afrigters hulle spankeuses verduidelik aan die organiseerder, sporthoof, hoof 
en die beheerligaam met dien verstande dat hul keuse gerespekteer sal word.  

• Alle leerders moet ‘n gelyke en regverdige kans gegee word tot deelname.  
 

Buitesport 

• Alle sportsoorte wat nie onder punt 4. SPORTSOORTE van die dokument genoem word nie sal as buite-
sportsoorte bekend staan. 

• Leerders wat presteer in sportsoorte buite skoolverband sal tydens saalopeninge vermeld word.  Dit is 
egter die plig van die ouers en leerders betrokke by die aktiwiteite om alle prestasies onder die aandag 
van die organiseerder van die saalbyeenkomste te bring volgens die skool se voorwaardes.   
Prysuitdelingreëlings: 

• Geen buite sport sal erkennings of toekennings op die prysuitdeling ontvang nie. 

• Die aantal buite sporte is net so divers dat Fonteine net fokus op wat in punt 4 genoem word. 

• Uitsonderings word gemaak vir die eerste drie individuele prestasies behaal van erkende, geaffiliëerde 
nasionale Suid-Afrikaanse organisasies.  

• Dit bly egter die ouers se verantwoordelikhied om dit skriftelik onder die aandag van die prysuitdeling 
hoof te bring met die nodige stawende bewyse. Dit bly die diskresie van die hoof om ‘n finale besluit t.o.v. 
toekennings te maak. 

 
Borge 
 
Spanne mag borgskappe vir kleredrag of ander toerusting bekom ooreenkomstig die borgskapsbeleid. Enige 
skenkings of borge (bv. sportklere) word die skool se eiendom en geen borg het daarna seggenskap daaroor nie. 
Elke skenking/borg sal op meriete hanteer word en die finale besluit of die kleredrag of ander toerusting by die 
ouderdomsgroep bly of aan die einde van die jaar aan die spelers as geskenk oorhandig word, word deur die hoof 
geneem. Die besluit moet egter aan die begin van die seisoen geneem word, anders word die geborgde items die 
leerders se eiendom. Alle ouderdomsgroepe mag geborg word. Die bestaande sportdrag en sportsakke moet 
egter vir die doel gebruik word en die borg se embleem kan op die sakke verskyn. Dit moet egter voldoen aan die 
vereistes in die Sportklerebeleid. Die borg se naam mag op die offisiëele sportdrag of toerdrag verskyn, maar dit 
moet deur die sportdragkomitee goedgekeur word alvorens die klere gemaak word.  
 
Spankapteins 
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Die ontwikkeling van leiers op die sportveld is van belang vir die skool en die leerders self. Daar sal vir elke span ‘n 

kaptein aangewys word. 

Die kaptein van elke span sal deur die afrigter aangewys word, of as die afrigter so sou besluit, deur die span self 

gekies word. 

 

 

Noodhulp 

Die gasheerskool is verantwoordelik vir die noodhulpreëlings.  
Vir hierdie doel wys die skool ’n personeellid aan wat noodhulpdienste koördineer. Hierdie persoon moet 
verseker dat: 

• Elke sportorganiseerder die noodhulpbehoeftes vir die spesifieke sport deurgee. 

• Afrigters basiese opleiding in noodhulp ontvang en toegang het tot die skool se noodhulptoerusting. 

• Toepaslike dienste by wedstryde/byeenkomste beskikbaar is. Hierdie dienste word vooraf vir die seisoen 
geskeduleer in samewerking met die sporthoof.  

• Dit is die taak van die Sporthoof om uit te vind watter tipe noodhulp beskikbaar sal wees tydens 
wegwedstryde en te verseker dat dit wel die geval is. 

• Oop- en/of bloeiende wonde moet te alle tye met mediese handskoene aan hanteer word. Geen leerder 
mag aan enige kontaksport deelneem met ‘n oop-/nat- of bloeiende wond/besering nie.  

• Dit is die verantwoordelikheid van die ouers om te verseker dat geen leerder aan enige sportaktiwiteit 
deelneem alvorens hulle volkome herstel het van siekte of beserings nie.  

• Beserings moet onmiddellik aandag geniet en gerapporteer word aan die Sporthoof, organiseerder en die 
afrigter.  

• In die geval van ‘n besering is die afrigter of organiseerder verantwoordelik om die beseerde speler by te 
staan.  
 

Kleredrag 
Slegs die 0/13A-spanne (sogenaamde eerste spanne van die skool) van elke sportsoort mag `n unieke sportdrag 

dra om erkenning te gee aan hierdie spelers.  Tipes kleredrag is voorskriftelik saamgevat in die skool se Sport- 

klerebeleid. Waar spesiale klere gemaak word met die oog op toere, moet dit eers deur die sportklerekomittee 

goedgekeur word. Die skool se kleure moet deurgaans geïmplimenteer word soos bepaal deur die skool se sport- 

klerebeleid. Opvoeders moet die Sportklerebeleid voorskriftelik navolg en nie nakoming hiervan sal in ‘n baie 

ernstige lig gesien word. Alle wedstryde word met die erkende klere gespeel. 

Slot 

Soos sport en sportreëls verander, sal die beleid van die skool ook aangepas word. Die beleid sal jaarliks 

aangepas/op datum gebring word om tred te hou met die veranderings in sport en namate die skool se 

omstandighede verander. 
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Hierdie Sportbeleid word soos bo goedgekeur en as korrek verklaar deur die Beheerliggaam van Primêre Skool 

Fonteine. 
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