LAERSKOOL HENNOPSPARK
Blougolfraad Verkiesing 2021-2022
Die doel van die Blougolfraad is om te dien, die personeel by te staan,’n voorbeeld te
wees en die beeld van die skool uit te leef. Die gesindheid van ‘n Blougolfraadseun
of -dogter moet wees: Hoe kan ek tot diens wees?
Die prosedure van die verkiesing van die Blougolfraad van Laerskool Hennopspark
is hersien op 8 September 2021:
Opleiding: 29 September van 14:00 tot 16:00
Beide, wat en wie is ‘n leier?
Die voordele/nadele daarvan om ‘n leier te wees. (Johan Smith)
Stemverwerking van die verkiesing tot die Blougolfraad:
Onderwyserstemme :

40%

Klas stem, almal vir almal:

15%

3 stemme vir seuns en 3 vir dogters.

Na opleiding stem almal vir almal:

30%

20 stemme vir seuns 20 vir dogters

Leiervorm wat ingevul is:

15%

Totaal:

100%

Blougolfraad Dagbestuur: (Hoofleiers)
Graad 6 leerders kies:

40% Stem vir 3 seuns en 3 dogters

Graad 6 personeel stem:

10% Stem vir 3 seuns en 3 dogters

Nuwe Blougolfraad kies na opleiding:

30%

Komitee:

20%

Totaal:

100%

Struktuur van die Blougolfraad
34 lede:

16 Seuns en 16 Dogters
Hoofseun en Hoofdogter.

NB: Na die verkiesing tot die Blougolfraad, sal die lede opgelei word.
Verskeie Gr 7 personeel sal die lede in hul taak bystaan.
Leiers word in verskillende klasse opgedeel vir 2021. Twee seuns en twee dogters per
Voog. Leiers betrek al die Gr 7 leerders in hul klas.

Hier volg ‘n paar voorbeelde van pligte waarvoor die leiers verantwoordelik gaan
wees.
Tema van die jaar
Meneer se verjaarsdag
Ope dae
Graad R verwelkoming hekdiens soggens en…
Oortredings van Blougolfraad seun/dogter
Enige lid wat hom/haar skuldig maak aan die versuiming van sy/haar taak, sal ‘n
skriftelike waarskuwing ontvang. Na die derde oortreding sal die betrokke lid van sy/haar
pligte onthef word. Ernstige oortredings van skoolreëls en /of verbreking van
Blougolfraad Belofte, sal volgens meriete hanteer word. Die reëling met betrekking tot ‘n
waarskuwing sal dan nie geld nie. Alle Graad 7 leerders wat gewillig is om ‘n
leiersposisie te beklee sal ‘n geleentheid kry om diensbaar te wees.

L Schroeder
Adjunkhoof

LAERSKOOL HENNOPSPARK
Skeurstrokie Blougolfraad opleiding: 29 September 2021 14:00 tot 16:00

Ek Mnr/Mev __________________________________ gee hiermee toestemming
dat my seun/dogter __________________die opleiding mag bywoon en sodoende
homself/haarself beskikbaar stel om te dien.
Groete:
Geteken: _________________________

Datum: _______________________

