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1. STIGTING VAN DIE OUERONDERSTUNINGSKOMITEE VAN CURRO ROODEPLAAT  

1.1 Die CURRO ROODEPLAAT Ouerondersteuningskomitee het tot stand gekom tydens die 

eerste verkiesing van die Ouerondersteuningskomitee op 23 Mei 2012 soos uiteengesit in 

paragraaf 8.  

 

2. NAAM 

2.1 Die naam van die Ouerondersteuningskomitee vir CURRO ROODEPLAAT is die CURRO 

ROODEPLAAT OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE (hierna genoem “die 

Ouerondersteuningskomitee of OOK”). 

 

3. WETLIKE HOEDANIGHEID 

3.1 Die Ouerondersteuningskomitee het volle regsbevoegdheid deur sy behoorlik verkose en 

gemagtigde verteenwoordigers. 

3.2 Sonder om afbreek te doen aan die algemeenheid daarvan sal die regsbevoegdheid die 

volgende insluit: die mag om voorstelle te maak, onderhandelinge aan te gaan onderhewig 

aan Curro Bestuur se goedkeuring,  fondse in te samel ooreenkomstig die bepalings van 

hierdie Konstitusie, die instelling en verdediging van regsaksies, en om enigiets en alles te 

doen wat in die algemeen nodig is om hierdie aktiwiteite soos omvat in terme van hierdie 

Konstitusie, te implementeer en uit te voer. 

 

4. DOEL VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

4.1 Die doel van die Ouerondersteuningskomitee is om die Uitvoerende Hoof van CURRO 

ROODEPLAAT  te adviseer oor aangeleenthede wat ‘n effek en impak  op die verskillende 

portefeuljes het en om bystand en advies te verleen met fondsinsamelings vir CURRO 

ROODEPLAAT wat tot voordeel strek van die leerders volgens hierdie Konstitusie. 

 

5. DIE MISSIE/ DOELSTELLING VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

Die doelstelling van die Ouerondersteuningskomitee is om die ouers op ‘n gestruktureerde 

manier te mobiliseer om betrokke te raak en deel te word van die Curro Roodeplaat 

gemeenskap op ‘n manier wat tot voordeel van die leerders van CURRO ROODEPLAAT is. 

Ouers sal deur hulle betrokkenheid en spesifieke vaardighede die skool se bestuur in ‘n 

adviserende hoedanigheid ondersteun in sake wat tot voordeel van alle betrokke partye en 

spesifiek tot voordeel van die leerders sal wees. Die Ouers se betrokkenheid sal nie inmeng  

met die professionele onderwysbestuur van die skool nie 
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6. DIE SAMESTELLING VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE. 

 Die komitee betsaan uit die Operasionele Hoof van Curro Roodeplaat, die Uitvoerende hoof van 

Curro Roodeplaat, die hoof van die Speelskool asook ses (6) verkose lede. 

6.1 VERKOSE LEDE 

Ses (6) ouers van leerders van die skool wat deur die ouers van die skool verkies word 

volgens die bepalings van hierdie Konstitusie, sal die Ouerondersteuningskomitee vorm, 

met dien verstande dat ‘n ouer wat in diens is van  CURRO ROODEPLAAT, nie verkies 

mag word as ‘n lid van die Ouerondersteuningskomitee nie. Die eggenoot/e van ‘n 

persoon wat in diens van Curro Roodeplaat is, is wel benoembaar om verkies te word tot 

die Ouerondersteuningskomitee. 

6.2 VOORSITTER, ONDERVOORSITTER EN SEKRETARIS 

 Tydens die eerste vergadering van die wetlik verkose Ouerondersteuningskomitee wat 

volg na hulle verkiesing sal die komiteelede ‘n Voorsitter, Ondervoorsitter en Sekretaris 

verkies volgens die voorskrifte en bepalings van klousule 9 hieronder. 

6.3 PORTEFEULJES 

Die volgende portefeuljes sal verteenwoordig word in die Ouerondersteuningskomitee: 

  6.3.1 Akademie   

  6.3.2 Sport    

6.3.3 Bemarking   

6.3.4  Kommunikasie 

  6.3.5 Kultuur 

  6.3.6 Infrastruktuur; 

  6.3.7  Fondsinsameling  

  6.3.8 Speelskool 

 Tydens die eerste vergadering, soos uiteengesit in paragraaf 6.2 hierbo, sal daar ‘n   

geïdentifiseerde portefeulje(s) aan elke lid toegeken word.  

6.4   GEKOÖPTEERDE LEDE 

6.4.1 Die Ouerondersteuningskomitee mag (indien en wanneer nodig) ‘n lid of lede 

van die ouergemeenskap koöpteer om behulpsaam te wees met die uitvoer van 

hul pligte. 

6.4.2  Gekoöpteerde lede het geen stemreg op die Ouerondersteuningskomitee nie. 
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7. DISKWALIFIKASIE VAN ‘N OUER VIR DIE VERKIESING AS LID VAN DIE       

OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

‘n Ouer is outomaties gediskwalifiseer om ‘n lid te wees of om as lid verkies te word van die 

Ouerondersteuningskomitee indien: 

7.1      Die ouer ‘n werknemer is van CURRO ROODEPLAAT; 

7.2 Die ouer agterstallig is met betaling van skoolfonds vir ‘n tydperk wat  dertig 

(30)  dae na ‘n kennisgewing van betaling oorskry en waar daar geen 

vrystelling van betaling verleen is nie; 

7.3 Die ouer gevonnis is vir ‘n oortreding waar enige vorm van oneerlikheid 

betrokke is; 

7.4 Die ouer insolvent verklaar is of onder geregtelike bestuur deur ‘n regsproses 

in die hof, geplaas is.  

7.5 Die ouer deur ‘n hof as nie-toerekeningsvatbaar verklaar is of dat ‘n hof 

hom/haar onbevoeg verklaar het om sy/haar eie sake te hanteer. 

 

8. VERKIESING VAN DIE EERSTE EN DAAROPVOLGENDE OUERKOMITEES 

 Die lede van die eerste Ouerondersteuningskomitee sal volgens die volgende 

prosedure verkies word: 

 8.1 Slegs ouers wat nie deel vorm van die uitsluitings in paragraaf 7 hierbo nie, is 

verkiesbaar; 

8.2 Die verkiesingsdatum van die eerste Ouerondersteuningskomitee sal 

gepubliseer word deur ‘n verteenwoordiger wat deur Curro Holdings (Pty) Ltd 

aangewys is en vanaf die tweede verkiesing sal die datum gepubliseer word 

deur die bestaande komitee voor die verstryking van hulle ampstermyn; 

8.3 Die publikasie van die datum en tyd van die verkiesing sal ten minste twee (2) 

keer tydens twee opeenvolgende weke, ten minste 14 dae voor die 

verkiesingsvergadering plaasvind; 

8.4 Skriftelike publikasie sal plaasvind en geadresseer word aan elke ouer soos 

geregistreer op die skool se amptelike rekord en per hand, per pos of 

elektronies gestuur word aan die amptelik geregistreerde adres van elke ouer 

volgens die skool se rekords; 

8.5 Nominasies van kandidate kan ten minste sewe (7) dae voor die 

verkiesingsdatum skriftelik in die voorgeskrewe formaat voorgelê word (aan 

die aangestelde verteenwoordiger van Curro Holdings (Pty) Ltd in die geval 
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van die eerste verkiesing en aan die Sekretaris van die bestaande 

Ouerondersteuningskomitee vanaf die tweede verkiesing) deur enige ouer; 

8.6 Alle nominasies moet skriftelik gesekondeer word deur ‘n ouer wat nie ‘n 

eggenoot/e of lewensmaat is van die nominerende ouer nie; 

8.7 Alle nominasies moet ook vergesel word van die skriftelike toestemming vir 

die nominasie deur die genomineerde wat sy/ haar bereidheid om te staan vir 

die verkiesing bevestig; 

8.8 Versuim om te voldoen aan punte 8.1.5 tot 8.1.7 hierbo, sal lei tot die 

ongeldigheid van die nominasie en dat dit nie in aanmerking geneem sal word 

nie; 

8.9     Nominasies sal 48 uur voor die verkiesing by die skool bekendgemaak word;  

8. 10 Die ouers wat tydens die verkiesing teenwoordig is om te stem, vorm ‘n 

kworum; 

8.11 Slegs ouers wat teenwoordig is by die vergadering waar daar gestem word, sal 

daarop geregtig wees om te stem.  Volmag sal aanvaar word indien die 

volmagvorm aan die sekretaris gelewer word voor die stemming plaasvind. Die 

volmagvorm moet deur ‘n gesertifiseerde afskrif van die volmaggewer se 

identiteitsdokument vergesel word.  

8.12 Stembriewe waarop die name van alle genomineerdes verskyn sal aan alle 

ouers wat teenwoordig is uitgedeel word waarop hulle dan ‘n komitee sal kies 

deur vir ‘n minimum van een en ‘n maksimum van ses lede te stem; 

8.13 Stembriewe sal by die vergadering, direk nadat die stemmery plaasgevind het 

getel word en die uitslag sal by die vergadering bekend gemaak word; 

8.14 Indien twee of meer genomineerdes dieselfde aantal stemme verwerf vir die 

vyfde lid van die komitee, sal ‘n finale stemmery slegs tussen die 

genomineerdes wat dieselfde aantal stemme verkry het plaasvind vir die amp 

van die sesde lid; 

8.15 Slegs 6 lede mag verkies word en die 6 behoorlik verkose lede is die 

genomineerdes wat die meeste aantal stemme verwerf het. 

 

9. VERKIESING VAN AMPSDRAERS VIR DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

 9.1 Direk na die verkiesing van die lede en by dieselfde plek waar die verkiesing 

plaasgevind het, sal die verkose lede ‘n Voorsitter deur ‘n meerderheidstem vir die 

komitee verkies. Hierdie proses sal gefasiliteer word deur die persoon wat die 

verkiesing en stemmery hanteer het;    
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9.2 Die Voorsitter sal binne 14 dae na die verkiesing van die 

Ouerondersteuningskomitee die eerste vergadering belê; 

 9.3 Tydens die eerste vergadering van die nuut verkose Ouerondersteuningskomitee sal 

die lede, deur ‘n meerderheidstem, die Ondervoorsitter en Sekretaris aanwys en ook 

deur ‘n meerderheidstem die portefeuljes aan die lede toeken soos voorsien in 

klousule 6 hierbo; 

9.4 Die Voorsitter, Ondervoorsitter en Sekretaris sal, onderhewig aan die voorskrifte van 

hierdie Konstitusie, hierdie posisies vir ‘n tydperk van een (1) jaar beklee vanaf die 

datum van hulle verkiesing as lede van die Ouerondersteuningskomitee 

ooreenkomstig paragraaf 8 hierbo. Na die verstryking van hierdie ampstermyn sal 

hulle herverkiesbaar wees vir hulle posisies vir die volgende jaar van hulle 

lidmaatskap volgens paragraaf 10 hieronder; 

9.5 Indien die posisie van Voorsitter, Ondervoorsitter of Sekretaris vakant sou word, sal 

die Ouerondersteuningskomitee tydens die eerste vergadering nadat die vakature 

ontstaan het, een van sy lede verkies om die vakature te vul vir die res van die 

ampstermyn.  

 

10. AMPSTERMYN VAN AMPSDRAERS VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

10.1 Die ampstermyn van die Ouerondersteuningskomitee is twee (2) jaar. 

10.2 Desnieteenstaande die voorskrifte hierin vervat, sal die lede van die 

Ouerondersteuningskomitee, ongeag die verstryking van hulle ampstermyn, steeds 

hulle amp beklee totdat die nuwe Ouerondersteuningskomitee aangewys is. Dit is 

onderhewig daaraan dat indien daar geen verkiesing binne 3 kalendermaande na die 

verstryking van hulle 2 jaar ampstermyn is nie, die lidmaatskap outomaties beëindig 

word. Nuwe lede sal tydens ‘n verkiesing wat hanteer sal word deur ‘n 

verteenwoordiger, aangestel deur Curro Holdings (Pty) Ltd ooreenkomstig die 

voorwaardes uiteengesit in paragraaf 8 hierbo, verkies word.  

 

11. ONTSTAAN VAN N VAKATURE 

11.1 ‘n Vakature in die Ouerondersteuningskomitee sal ontstaan wanneer ‘n lid: 

11.1.1 Skriftelik bedank; 

11.1.2 Te sterwe kom; 

11.1.3 Afwesig is tydens drie (3) agtereenvolgende vergaderings sonder ‘n 

aanvaarbare verskoning aan die Ouerondersteuningskomitee; 
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11.1.4 Gediskwalifiseer word om op te tree as lid deur enige van die kriteria soos 

uiteengesit in paragraaf 7.1.1 tot 7.1.5 hierbo. 

11.1.5 Die lid nie meer ‘n ouer van die skool is nie; 

11.2     ‘n Vakature sal gevul word deur die aanwysing van ‘n geskikte lid deur die bestaande 

komitee. ‘n Geskikte kandidaat kan aangewys word uit die genomineerde kandidate 

van die vorige verkiesing of ‘n aktiewe lid van die Portefeulje sub-komitee waar ‘n 

vakante posisie beskikbaar is. Indien ‘n geskikte persoon nie geidentifiseer kan word, 

of beskikbaar is nie, sal die verkiesingsprosedure soos uiteengesit in punt 8 van 

toepassing wees.  

 11.3 Die verkose lid sal dan die betrokke posisie vir die res van die ampstermyn van die  

lid wat vervang is, vul. 

 

12. TOESTAAN VAN VERLOF TOT AFWESIGHEID VIR LEDE VAN DIE OUERKOMITEE  

    Die Ouerondersteuningskomitee mag verlof tot afwesigheid toestaan aan ‘n lid/lede vir ‘n 

tydperk soos bepaal deur die Ouerondersteuningskomitee waar van toepassing.   

 

13. KWORUM   

Bywoning van die meerderheid van die Ouerondersteuningskomitee vorm die kworum van 

die vergadering van die Ouerondersteuningskomitee. 

  

14. VERGADERINGS VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

 14.1 Die Ouerondersteuningskomitee sal nie minder as een (1) gewone vergadering per 

skool termyn hou nie. 

14.2     ‘n Buitengewone vergadering sal deur die Voorsitter belê word wanneer hy/sy dit 

nodig ag of wanneer ten minste drie (3) lede ‘n gemotiveerde skriftelike versoek vir 

‘n buitengewone vergadering indien.  

14.3  Gewone en buitengewone vergaderings moet vooraf gegaan word deur ‘n skriftelike 

kennisgewing van ten minste sewe (7) dae. Die kennisgewing van die vergadering 

moet die Agenda van die besprekingspunte van die vergadering vergesel, met dien 

verstande dat in die geval van ‘n noodvergadering, die Voorsitter by magte is om van 

‘n korter tydperk van kennisgewing gebruik te maak.  

14.4  Die Ouerondersteuningskomitee sal sake bespreek wat op die Agenda verskyn asook 

ander sake wat deur die vergadering goedgekeur is wat geopper word deur die 

Voorsitter of enige ander lid van die vergadering; 
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14.5  Enige persoon mag, op uitnodiging van die Ouerondersteuningskomitee, ‘n 

vergadering bywoon en deelneem aan besprekings, maar het nie stemreg nie; 

 14.6  Elke lid van die Ouerondersteuningskomitee het een (1) stem; 

14.7  Indien daar ‘n staking van stemme is, het die Voorsitter ‘n beslissende stem; 

14.8  ‘n Lid van die Ouerondersteuningskomitee mag, deur ‘n spesifike rede te verskaf, 

laat notuleer dat hy/sy teen ‘n sekere besluit stem.  

14.9  Die Sekretaris van die Ouerondersteuningskomitee sal die kern van alle besprekings 

en elke besluit wat tydens die vergadering geneem word notuleer en elke lid binne 

sewe (7) dae na die vergadering van ‘n afskrif voorsien; 

 14.10 Die Ouerondersteuningskomitee sal hierdie Notules, indien nodig, op versoek 

beskikbaar stel vir ondersoek deur ander ouers; 

14.11 Die Notule van ‘n vergadering sal goedgekeur word deur die 

Ouerondersteuningskomitee tydens die daaropvolgende vergadering en die 

goedgekeurde Notule sal deur die Voorsitter onderteken word: 

 14.12 Die Voorsitter sal besluit oor alle onafgehandelde sake en gepaardgaande prosedure.  

 

15. KOMITEES VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

15.1  Die Ouerondersteuningskomitee sal portefeuljekomitees vir elke portefeulje 

saamstel. Elke portefeuljekomitee sal bestaan uit die verantwoordelike lid vir die 

bepaalde portefeulje, verantwoordelike personeellid en maksimum drie (3) ander 

ouers soos beskryf in paragraaf 6.3.1.1 tot 6.3.1.5 hierbo. 

 15.2 Die Ouerondersteuningskomitee mag ook volgens eie diskresie van tyd tot tyd 

projekkomitees aanstel indien nodig. 

 15.3 Ten minste twee lede van die Ouerondersteuningskomitee sal ampshalwe lede van 

enige projekkomitee wees. 

 

16. DIE MAG EN PLIGTE VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

                16.1 Die Ouerondersteuningskomitee sal die mag hê om: 

 16.1.1 Aanbevelings te maak aan die skool oor sekere aangeleenthede, aktiwiteite en 

stappe wat volgens die mening van die komitee redelik en noodsaaklik vir die 

welvaart van die skool en in die beste belang van die leerders en onderwysers 

is; 

  16.1.2 Alle redelike maatreëls in sy vermoë te tref, onderworpe aan die goedkeuring 

en samewerking van die skool, om die skool se hulpbronne aan te vul met die 

doel om die kwaliteit van die leerervaring te verbeter vir alle leerders 
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gedurende amptelike skooltyd asook gedurende buite-kurrikulêre aktiwiteite 

by die skool; 

 16.1.3 Vir die doeleindes van 16.1.1 and 16.1.2 hierbo en met die veronderstelling 

dat dit in samewerking met die skool gedoen word, die insameling van fondse 

en die onafhanklike bestuur van fondse, uitsluitend skoolfooie en ander gelde 

wat deur die ouers betaalbaar is aan die skool;  

 16.1.4 Te vergader met ouers, leerders, skoolbestuur en enige ander party van 

toepassing of wat as noodsaaklik beskou word vir die doel; 

 16.1.5 Geen lid van die Ouerondersteuningskomitee mag op enige manier vergoed 

word vir die uitvoering van hulle pligte nie.  

 

17. DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE OUERONDERSTEUNINGSKOMITEE 

 Die Ouerondersteuningskomitee: 

17.1  Moet te alle tye die belange van alle leerders en die skool bevorder asook 

daarna streef om hulp te verleen in die ontwikkeling en voorsiening van 

kwaliteit opleiding en buite-kurrikulêre aktiwiteite vir alle leerders van die 

skool; 

17.2  Moet hulle eie Konstitusie uitvoer; 

 17.3  Moet ouers, leerders en ander partye aanmoedig om vrywillige diens aan die 

skool te lewer; 

 17.4   Sal, volgens hul eie diskresie, aanbevelings maak oor die instandhouding en 

verbetering van die skool se eiendom, geboue en terrein; 

 17.5  Sal sekere redelike voorstelle aan die skool maak rakende buite-kurrikulêre 

aktiwiteite en die kurrikulum van die skool. 

 

18. FONDSE VAN FONDSINSAMELINGS 

 Die Ouerondersteuningskomitee sal toesig hou oor die bestuur en administrasie van 

fondse ooreenkomstig die volgende bepalings:  

18.1 Die Ouerondersteuningskomitee sal aanbeveel waarvoor die opbrengs daarvan 

aangewend sal word. Die fondse sal uitsluitlik gebruik word vir aangeleenthede wat 

direk verband hou met of tot voordeel strek van die leerders en die skool of enige 

opvoedkundige doel soos ooreengekom tussen die Ouerondersteuningskomitee en 

die Uitvoerende Hoof. 
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18.2 Geen fondse sal onder enige omstandighede betaal word aan enige lid van die 

Ouerondersteuningskomitee of enige van sy portefeuljekomitees, projekkomitees of 

aan enige onderwyser/es of personeellid van die skool nie.  

 

 

19. FINANSIËLE REKORDS EN STATE 

Die Ouerondersteuningskomitee in samewerking met die skool se finansiële amptenaar sal:  

19.1   Rekord hou van fondse wat ontvang word asook wat gespandeer word tydens  alle 

finansiële transaksies wat verband hou met fondsinsamelings en;  

19. 2  Op versoek en volgens eie diskresie en as gebaar van deursigtigheid, aan enige 

belanghebbende party ‘n afskrif van hierdie finansiële state ter insae beskikbaar 

stel.  

 

20. ALGEMENE OUERVERGADERING 

20.1     ‘n Algemene vergadering, anders as die eerste vergadering waarna verwys word in 

paragraaf 8 hierbo, van die ouers van die skool moet ten minste een keer per jaar 

deur die Ouerondersteuningskomitee gereël word;  

20.2      Kennisgewing van hierdie vergadering moet: 

20.2.1 Ten minste veertien (14) dae voor die vergadering plaasvind en aan elke ouer 

van die skool gestuur word na die jongste adres bekend aan die skool, e-pos of 

ander adres of ‘n skriftelike kennisgewing moet per hand aan sodanige leerder 

wat by die  ouers woonagtig is, gegee word; 

20.2.2 Die datum, plek en tyd van die vergadering moet gespesifiseer word en ‘n 

Agenda moet aangeheg word.  

20.3      ‘n Kworum sal bestaan uit die betrokke ouers wat teenwoordig is by die vergadering. 

20.4  Elke ouer sal een stem hê en sal kan stem deur die opsteek van hande; 

20.5  Enige ander persoon buiten ‘n ouer mag, op uitnodiging van die 

Ouerondersteuningskomitee, ‘n vergadering bywoon en aan die besprekings en 

beraadslagings deelneem, maar het nie stemreg nie.  

 

21. PROSEDURE TYDENS ALGEMENE OUERVERGADERINGS 

21.1  Die Voorsitter van die Ouerondersteuningskomitee, of in sy afwesigheid die 

Ondervoorsitter, tree as Voorsitter van die algemene vergadering van die ouers op;  
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21.2   Indien beide die Voorsitter en Ondervoorsitter van die Ouerondersteuningskomitee 

afwesig is, sal ‘n lid van die Ouerondersteuningskomitee deur die ander lede 

benoem/genomineer word om as Voorsitter op te tree;  

 21.3  Onderhewig aan die bepalings van hierdie Konstitusie, sal die Voorsitter van die 

vergadering besluit op die orde en prosedure wat by die vergadering gevolg word. 

Indien ‘n ouer beswaar sou aanteken teen so ‘n besluit, sal daar onmiddellik tot 

stemming oorgegaan word en die besluit van die vergadering sal finaal wees.  

 

22. WYSIGING/ AMENDEMENT VAN DIE KONSTITUSIE 

22.1  Om die Konstitusie te wysig vereis ‘n twee-derde (2/3) meerderheidstem by ‘n 

behoorlik saamgestelde algemene ouervergadering soos uiteengesit in paragraaf 21 

hierbo. Dit sal geskied nadat die ouers ten minste veertien(14) dae voor die tyd 

skriftelik in kennis gestel is van die voorgestelde wysiging.  

 

23. AANVAARDING VAN DIE KONSTITUSIE 

23.1  Hierdie Konstitusie sal in werking tree op die datum van ondertekening deur die 

Voorsitter. Dit sal geskied nadat voldoen is aan al die vereistes soos uiteengesit in 

paragraaf 2.1 met inagneming van die prosedures soos uiteengesit in paragraaf 8 

hierbo.   

23.2  Vertaling van hierdie dokument in Engels word as ‘n gelykstaande dokument beskou. 

In geval van onduidelikheid word die Afrikaanse weergawe as die korrekte aanvaar. 

 

Aanvaar en Geteken op hierdie _________dag van ________ 2012. 

 

________________________________ 

Voorsitter: Curro Roodeplaat Ouerondersteuningkomitee 

 

________________________________ 

Uitvoerende Hoof: Curro Roodeplaat 

 

_______________________________

Getuie 

 

_______________________________ 

Getuie 
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