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Die ouers van ’n Boksburg-leerling van die Hoërskool Oosterlig is woedend omdat hul 
dogter by ’n rehabilitasieprogram moet aansluit nadat sy glo positief vir die gebruik 
van verbode middels by die skool getoets is.  

Die ouers, wie se name nie gepubliseer word nie om die kind se identiteit te beskerm, 
het haar glo ’n tweede toets by ’n dokter laat doen waar sy negatief vir die gebruik van 
verbode middels getoets is. 

Volgens die ouers het die skool hulle verlede week daarvan in kennis gestel dat hulle 
die leerling vir die gebruik van verbode middels getoets het en dat sy positief daarvoor 
getoets is. Die skool het glo gereageer op ’n wenk dat sy dagga gebruik het. 

Die ma sê daar was meer as een leerling wat getoets is. 

Die uitslae het die volgende dag van die laboratorium af gekom wat aandui dat sy 
negatief vir die gebruik van verbode middels toets. 

Die ouers het hul dogter op dieselfde dag na ’n dokter geneem, wat ook ’n toets 
gedoen het. 

“Die uitslae het die volgende dag van die laboratorium af gekom wat aandui dat sy 
negatief vir die gebruik van verbode middels toets,” sê die ma. 

Die skool het ’n skrywe aan haar ouers gestuur wat hulle inlig dat die skool van haar 
verwag om ses maande lank weekliks ’n program by ’n kerk by te woon. 

Luidens die brief kan die skool die leerling enige tyd weer toets en ’n tugproses begin 
wanneer sy weer positief toets. 

“Hulle neem nie die feit in ag dat ons ’n tweede toets laat doen het wat negatief 
uitgekom het nie. Ons wil nie ons kind na ’n rehabilitasieprogram toe stuur as sy nie 
verbode middels gebruik nie,” sê die ma. 

Prof. Elda de Waal, onderwysregkenner aan die Noordwes-Universiteit se Edu-Right-
navorsingsentiteit, sê die skool en die onderwysdepartement behoort die tweede toets 
te eerbiedig. 

“Daar behoort ook oorweeg te word om ’n derde toets te doen ter wille van billikheid 
en regverdigheid teenoor die leerling,” sê De Waal. 

Volgens De Waal kan die kwessie nie “net sommer so vinnig afgehandel word nie”.  

“Daar is ’n volledige dissiplinêre proses wat gevolg moet word om doodseker te maak 
die leerling toets wel positief vir verbode middels. Die ouers en die kind moet ook ’n 
regverdige kans gegun word om hul kant van die saak te stel. 



“Indien die leerling wel positief vir die gebruik van verbode middels toets, moet die 
ouers ’n sê hê oor watter rehabilitasieprogram die kind moet volg. Die skool kan dit 
nie net alleen besluit nie.” 

Oupa Bodibe, woordvoerder van die Gautengse onderwysdepartement, sê die 
departement het geen genade wanneer dit by die gebruik van verbode middels by 
skole kom nie.  

“Die skool kan die leerling tydelik skors totdat daar ’n tugverhoor is,” sê Bodibe. 

De Waal sê egter jy kan nie ’n leerling vir ’n tydelike periode toegang tot onderrig weier 
sonder dat die skool en departement die korrekte prosedure gevolg het om by so ’n 
stap uit te kom nie. 

 


