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Geagte LGS-Ouer/s 
 
UITTREKSEL – LGS ALGEMENE SPORTBELEID (GEDRAGSKODE TOESKOUERS/OUERS) 
 
U aandag word hiermee geves�g op die gedragskode vir toeskouers en ouers soos vervat in LGS Algemene Sportbeleid. 
 

Vergewis uself asseblief met die inhoud. 
 
 

5.5 GEDRAGSKODE TOESKOUERS / OUERS 
 
Posi�ewe ondersteuning word op prys gestel.  

•  Ouers en ondersteuners word versoek om hulle te weerhou van nega�ewe opmerkings of ongehoorde taalgebruik 
teenoor skeidsregters, ander beamptes of ondersteuners van die opposisie.  

•  Ouers en toeskouers kan spanne langs die veld aanmoedig, maar geen vuil taal  en nega�ewe of persoonlike 
aanmerkings sal geduld word nie. 

•  Ouers en ondersteuners word versoek om die nodige afstand vanaf die kantlyne te handhaaf en nie binne die 
speelveld of afgemerkte areas te beweeg nie. Ouers en ondersteuners word versoek om nie op en af langs die veld 
te stap terwyl ‘n wedstryd aan die gang is nie.  

•  Ouers en ondersteuners word versoek om hulle te hou by die reëls wat vir elke wedstryd of toernooi van 
toepassing is. 

•  Ouers en ondersteuners moet die nodige verdraagsaamheid en respek teenoor mede-toeskouers en opposisie 
betoon.  

•  Ouers en ondersteuners moet so optree dat hulle altyd die skool se beeld na buite sal uitdra en niks sal doen wat 
die skool se naam kan skade aandoen nie. 

•  U word versoek om nie in te meng met die afrigter se spankeuse nie. Wenke wat met die regte gesindheid bedoel 
word, kan wel aan afrigters op die regte tyds�p oorgedra word.  

 
KOMMUNIKASIEKANALE  

•

•

•

•

Ouers en ondersteuners kan enige navrae of probleme opneem met die sporthoof / skoolhoof. Probleme kan ook 
met die betrokke persoon bespreek word, maar nie langs die veld nie. Erns�ge klagtes kan ook met die 
Departementshoof (sport) opgeneem word. Ons versoek dat by die gedragskode gehou moet word sodat spelers 
en toeskouers hul sport kan geniet.  Kry asb. die nodige kontaknommers van die afrigters, dat u kan laat weet 
indien u kind nie 'n wedstryd kan speel nie.  Ouers word versoek om hierdie kommunikasie met oordeelkundigheid 
te gebruik en ook die afrigter se privaatheid te respekteer. 

 
5.6 PROSEDURES IN GEVAL VAN WANGEDRAG 

 Waar 'n ouer/persoon hom/haar wangedra, is dit die verantwoordelikheid van die Hoof/Beheerliggaam lid om aan 
hierdie ouer/persoon die boodskap oor te dra dat sy/haar optrede nie aanvaarbaar is nie, dat dit 'n verleentheid 
vir die skool, die ouergemeenskap en leerders is. 

 Indien hierdie persoon nie ag slaan op die berisping nie, moet hy/sy versoek word om in belang van alle partye, nie 
verdere wedstryde by te woon nie. 

 Indien hierdie persoon sou weier om saam te werk, kan daar aanbeveel word dat so 'n betrokke speler uit 'n 
spanak�witeit gelaat word. 

 

Dankie dat die skool en sy leerders op u ondersteuning in die verband kan staatmaak. 
 

Vriendelike groete. 
 
Mnr FP du Plessis 
Skoolhoof 


