1. Naam van die Beleid
Taalbeleid van Laerskool Impala. EMIS 260 364
2. Ingangsdatum
1 Januarie 2014
3. Hersieningsdatum
1 Januarie 2015
4. Weergawegeskiedenis
Hierdie beleid word hersien en voorgelê aan Laerskool Impala se Beheerliggaam
met die Beleidsbespreking van elke Beheerliggaam se nuwe termyn (3 jaar
siklus). Indien daar Nasionale Beleidsveranderinge sou plaasvind wat ‘n invloed
het op hierdie spesifieke Taalbeleid sal dit met die Beheerliggaam bespreek word.
Die Beleid sal dienooreenkomstig aangepas word.
Hierdie beleid is hersien in 2013.
5. Aanhef
Suid-Afrika is 'n land met 'n verskeidenheid van kulture en tale. In erkenning van
hierdie, die beklemtoon van enige taal beleid moet wees op die bevordering van
veeltaligheid, die ontwikkeling van die amptelike tale, en 'n respek vir alle tale
wat gebruik word in die land, insluitende Suid-Afrikaanse Gebaretaal en tale in
die Suid- Afrikaanse Grondwet.
Hierdie beleid poog om te beskerm en te bevorder ons diverse kulture en tale en
die regte van alle leerders, ouers en opvoeders te handhaaf, en die bevordering
van hul aanvaarding van verantwoordelikheid in die fasilitering van die
onderliggende beginsels wat:
• Die handhawing van die huistaal / e, terwyl die verskaffing van toegang tot en
die effektiewe verkryging van bykomende taal (e), in ooreenstemming met die
Departement se standpunt dat 'n additiewe benadering tot tweetaligheid is om
gesien te word as die normale argitektuur van ons taal-in- onderwys-beleid.
• Die reg om die taal van leer en onderrig te kies gesetel is in die individu. Hierdie
reg is egter uitgeoefen moet word binne die breë raamwerk van die verpligting op
die onderwysstelsel om veeltaligheid te bevorder.
• Geen vorm van rassediskriminasie mag in die uitvoering van beleid plaasvind
nie.
• 'n Erkende Gebaretaal het die status van 'n amptelike taal vir die doeleindes van
leer by 'n openbare skool.
• Die beheerliggaam van 'n openbare skool kan die taalbeleid van die skool,
onderhewig aan die Grondwet en enige toepaslike provinsiale wet, bepaal.
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6.

DOEL VAN DIE BELEID

6.1. Die bevordering en ontwikkeling alle amptelike tale.
6.2. Veeltaligheid te vestig as 'n benadering tot taal in die onderwys.
6.3. Die identifisering en bepaling van Afrikaans as taal van leer en onderrig.
6.4. Om te verseker dat geen vorm van diskriminasie plaasvind op die basis van
die taal.
7. DEFINISIES EN AKRONIEME
7.1 DEFINISIES
No
7.1.1.

Term
Die Wet

7.1.2.
7.1.3.

Die skool
leerder

7.1.4.
7.1.5.

veeltaligheid
Huistaal

7.1.6

Eerste
addisionele taal

Difinisie
beteken die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet No.84
van 1996, soos gewysig
Verwys na Laerskool Impala
Enige persoon wat geregistreer is om onderwys te
ontvang by die skool
Die vermoë om verskeie tale te gebruik
'n voorkeur of eerste taal van keuse wat 'n leerder
kan bied vir leer en onderrig doeleindes
'N alternatiewe of 'n addisionele taal anders as
Huistaal wat aangebied kan word vir leer en
onderrig doeleindes

7.2. AKRONIEME
No
7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.

Akroniem
Verklaring
TLO (Taal van verwys na die goedgekeurde taal wat as 'n medium
Leer
en van onderrig in die skool gebruik kan word en moet
Onderrig)
'n amptelike taal met 'n geldige sillabus op Huistaalof Eerste Addisionele Taalvlak wees.
HT
Huistaal
EAT
Eerste Addisionele Taal

8. TOEPASSING EN OMVANG VAN DIE BELEID
8.1 Die taalbeleid is van toepassing op alle leerders en opvoeders en dek die taal
van leer en onderrig en taal as vak.
9. WETGEWINGSRAAMWERK
9.1 Grondwet van Suid-Afrika, (Wet 108 van 1996 soos gewysig)
9.2 Suid-Afrikaanse Skolewet, (Wet 84 van 1996 soos gewysig)
9.3 Wet op Nasionale Onderwysbeleid 1996 (Wet 27 van 1996)
9.4 Gauteng Wet op Skoolonderwys, 1995 (Wet 6 van 1995), soos gewysig)
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10. RELEVANTE BELEIDE EN PROVINSIALE OMSENDSKRYWES
10.1 Taal in Onderwysbeleid, uitgevaardig in terme van artikel 3 (4) (m) van die Wet
op Nasionale Onderwysbeleid 1996 (Wet 27 van 1996).
10.2 Norme en Standaarde rakende Taalbeleid gepubliseer ingevolge artikel 6 (1) van
die Suid-Afrikaanse Skolewet, (Wet 84 van 1996).
10.3 Omsendbrief 20 van 2009 - prosedures vir die registrasie vir toegang tot die
Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen (Gr.10 tot 12)
11. BELEIDSVERKLARINGS
11.1 Sleutelbeginsels tydens die ontwikkeling van 'n BELEID
Die skool erken die diversiteit van kulture en tale in ons land en oorweeg
die volgende werklikhede die taal beleid te vorm:
a. Die deeglike ontwikkeling van 'n kind se taalvaardigheid is 'n
betroubare voorspeller van toekomstige kognitiewe vaardighede.
b. Beide die Huistaal en taal van leer en onderrig is belangrik omdat die
Huistaal speel die primêre rol in die ontwikkeling van geletterdheid en
denke en is van belang in die verbetering van die beskerming en die
verdere ontwikkeling van die inheemse taal, terwyl die taal van leer (in
die besonder Afrikaans) is die een in wat leerders moet bemeester
opvoedkundige konsepte, en bied 'n platform om deel te neem en om
sinvol in die inligting ouderdom op 'n globale verhoog.
c. Suid-Afrika is hoofsaaklik Engels, maar dit is nodig vir skole ander
inheemse tale te bevorder vir die doel van die leerder mobiliteit en
toegang.
d. Die bevordering van veeltaligheid bevorder geleentheid vir leerders
om werk te bekom en deel te neem in die sosio - ekonomiese
ontwikkeling van die land.
11.2

Taal van leer en onderrig (TLO)
a. Laerskool Impala is 'n enkele medium skool.

11.3

Tale as vakke
a. Gebaseer op die keuses wat gemaak is deur die ouer bevolking, sal die
skool Engels as addisionele taal aanbied.
b. Die skool bied nie 'n vreemde taal aan nie.
c. Waar moontlik, sal alle tale billike tyd en hulpbronne ontvang.
d. In die geval van 'n laerskool, sal 'n taal aangebied word waar daar ten
minste 40 leerders in graad 1 tot 7 dit so versoek. In gevalle waar daar
minder as 40 leerders versoek om 'n taal in 'n bepaalde graad wat nie
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reeds aangebied word deur die skool, of in 'n spesifieke skool in die
distrik, sal die hoof van die provinsiale departement van onderwys
bepaal hoe daar aan die behoeftes van die leerders voldoen sal word.
11.4 Taal deur die Skooltipe
11.4.1 LAERSKOOL
In al die fases, sal die skool ten minste twee amptelike tale bied op
voorwaarde dat een van die amptelike tale wat aangebied word as 'n
huistaal (HT) en 'n ander as 'n Eerste Addisionele Taal (EAT). Een van
die amptelike tale sal 'n Taal van Leer en Onderrig (TLO) wees.
a. Grondslagfase (Gr. 1-3)
By Laerskool Impala, sal alle leerders van graad 1 tot 3
Afrikaans as huistaal ontvang. Engels sal aangebied word as 'n
Eerste Addisionele Taal.
b. Intermediêre Fase (Graad 4-6)
By Laerskool Impala, sal alle leerders van graad 4 tot 6
Afrikaans as huistaal ontvang. Engels sal aangebied word as 'n
Eerste Addisionele Taal.
c. Senior fase (Graad 7)
By Laerskool Impala, sal alle leerders in graad 7 Afrikaans as
huistaal ontvang. Engels sal aangebied word as 'n Eerste
Addisionele Taal.
11.5

Kommunikasietaal
11.5.1 Skool verslae sowel as amptelike geskrewe kommunikasie wat
uitgereik is deur die skool sal wees in Afrikaans.
11.5.2 Artikels in die skool nuusbrief sal geskryf word in Afrikaans.
11.5.3 Algemene ouers vergaderings sal aangespreek word in Afrikaans.
11.5.4 Geen leerder sal gestraf word vir die uitdrukking van homself /
haarself in 'n taal wat nie die taal van leer en onderrig is by die
skool nie.

11.6 TAAL en toelatings
11.6.1 taalvaardigheid toets sal nie gebruik word as 'n vereiste vir toelating
by die skool nie.
11.6.2 'n ouer oefen die minderjarige leerder se taalregte uit namens die
minderjarige leerder by aansoek om toelating tot die skool.
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11.6.3 In gevalle waar die gewenste taal van leer en onderrig nie deur die
skool aangebied word nie, kan 'n ouer besluit dat die leerder onderrig
in Afrikaans kry.
12. KORT TITEL
Hierdie beleid staan bekend as die Taalbeleid van Laerskool Impala.
13. GOEDKEURING
Aanbeveel deur:
Skoolhoof.
Datum
Goedgekeur deur:
BK voorsitter
Datum
Verifikasie deur:
GDO
Datum
Gesertifiseer deur:

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Datum
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