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BYLAAG 1 

TRANSVAALSE ONOERWYSERSVERENIGING 
(Gestig op 4 April 1893) 

GRONOWET 1982 

WOORDOMSKRYWING 

Tensy uit die samehang anders blyk, beteken in hierdie Grondwet: 
11 0nderwyser" ook 11 0nderwyseres"; 
"Hy 11 oak ••sy 11

; 

"Verenigingu of "TO" die Transvaalse Onderwysersvereniging; 
"Hoofbestuur 11 die Hoofbestuur van die Transvaalse Onderwysersvereniging; 
"Voorsitter" die Voorsitter van die Transvaalse Onderwysersvereniging; 
11 Hoofsekretaris 11 die Hoofsekretaris van die Transvaalse Onderwysersvereniging. 

NAAM 
Artikel I 
Die naam van die Vereniging is: TRANSVAALSE ONOERWYSERSVERENIGING. 

GRONDBEGINSELS 
Arti kel II 
Die Vereniging erken dat 
A In die Heilige Skrif die diepste verborgenhede omtrent die wese en die be= 

stemming van die mens geopenbaar is en aanvaar die Woord van God as sy grand= 
slag. 

B Onderwys en opvoeding onafskeidbaar is. 
C Onderwys en opvoeding Christelik en nasionaal is. 

TAAL 
Artike1 III 
Die ampte1ike taal van die Vereniging is Afrikaans. 

SAMESTELLING 
Artikel IV 
Die Vereniging is n onafhanklike 1iggaam wat bestaan uit die 1ede soos uiteen= 
gesit in Artike1 VI. 

OOELSTELLINGS 
Artikel V 
A Die bevordering van Christelike en nasionale opvoeding in en deur die skoal 

met inagneming van die bepalings van die landswette en die afgekondigde be= 
leid wat hierop betrekking het. 

B Die bevordering van die belange van onderwysers en oud-onderwysers deur elke 
middel wat deur die Vereniging as gepas beskou word. 

C Die bevordering van die Afrikaanse taal, ku1tuur en tradisies 1angs wee en 
deur middele wat die Vereniging as gepas beskou. 
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D Die daarstelling van dienste en geriewe wat op n koHperatiewe basis as n 
voordeel van lidmaatskap benut kan word. 

LIDMAATSKAP 
Artike1 VI 
A Lidmaatskap is beperk tot die volgende Blanke persone wat skriftelik die 

Grondwet van die Vereniging aanvaar: 
1. Gewone lede 

Persone wat volgens die bepa1ing in die wet op die Suid-Afrikaanse Onder= 
wysersraad vir Blankes (Wet nr 116 van 1976) toegelaat kan word om as 
onderwyser te registreer of voorwaarde1ik te registreer, met dien ver= 
stande dat persone wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie nogtans deur 
die Hoofbestuur as lede goedgekeur kan word vanwee hulle verbondenheid 
aan die onderwys en inskakeling by die Vereniging. 

2. Lewenslange lede 
(a) Die Hoofbestuur het die reg om~ gewone lid wat by sy uitdienstre= 

ding minstens vyftien jaar lank ononderbroke lid was en vanwe~ sy 
meelewing met TO-aktiwiteite deur n tak of deur n hoofbestuurs1id 
voorgestel word, tot lewenslange lid te verklaar. 

(b) n Lewenslange lid dee1 in alle voorregte van lidmaatskap van die 
Vereniging, maar kan nie as hoofbestuurslid dien nie en ontvang nie 
die amptelike publikasies van die TO gratis nie. 

3. Ere 1 ede 
(a) Die Hoofbestuur het die reg om in uitsonderlike gevalle enige 

Blanke persoon tot erelid te benoem aan die hand van kriteria wat 
vir die doel deur die Hoofbestuur opgestel is. 

(b) 'n Erelid deel in die voorregte wat van tyd tot tyd deur die Hoofbe= 
stuur bepaal word. 

4. Rustende lede 
(a) Die Hoofbestuur het die reg om rustende lidmaatskap toe te ken aan 

T0-1ede wat uit die diens tree en nie 'n pas in 'n heeltydse perma= 
nente hoedanigheid by ~ ander werkgewer aanvaar nie, met dien ver= 
stande dat sodanige 1 id 'n onderneming met die Vereniging aangaan om 
by hertoetrede tot die diens weer valle lidmaatskap te aanvaar. 

(b) 'n Rustende lid deel in die voorregte wat van tyd tot tyd deur die 
Hoofbestuur bepaal word. 

5. Studentelede 
(a) Die Hoofbestuur het die reg om studentelidmaatskap toe te ken aan 

onderwysstudente verbonde aan tersiere opleidingsinrigtings. 
(b) 'n Studentelid deel in die voorregte wat van tyd tot tyd deur die 

Hoofbestuur bepaal word~ 

B 1. Die Hoofbestuur het die reg om sander opgawe van redes die naam van n 
gewone lid of lewenslange lid of erelid of rustende lid of studentelid 
van die ledelys te verwyder wanneer hy bevind dat sodanige lid, of lewens= 
lange lid, of erelid, of rustende lid of studentelid hom aan onprofessio= 
nele gedrag, getoets aan die gedragskode van die Suid-Afrikaanse Onder= 
wysersraad vir Blankes, of wangedrag sku1dig maak, of in gebreke bly om 
die voorskrifte van die Grondwet na te kom. 

2. By be~indiging van lidmaatskap van n gewone lid, lewenslange lid, ere1id, 
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rustende lid of studentelid, hetsy vrywilliglik of deur opsegging, word 
a1 die regte wat die persoon op daardie tydstip in die Vereniging gehad 
het, beeindig. 

REGSPERSOONLIKHEID 
Artikel VII 
Die Vereniging is n regspersoon met die bevoegdheid om in eie naam eiendom 
(roerend en onroerend) op enige wettige wyse te verkry, te besit, te vervreem of 
andersins daarmee te handel; om fondse te bele in verbande op onroerende eien= 
dom en om sodanige verbande, geregistreer ten gunste van die Vereniging, te 
sedeer as sekuriteit of andersins daarmee te handel; om 1enings aan te gaan 
en teen sekuriteit van die onroerende eiendom van die Vereniging verbande op 
bedoelde eiendom te registreer of andersins die krediet van die Vereniging te 
verbind; om regsgedinge in te stel of te verdedig, met dien verstande dat die 
Vereniging geag word behoorlik verteenwoordig te wees deur die Voorsitter en die 
Hoofsekretaris wat oak magtiging het om alle dokumente namens die Vereniging te 
onderteken. 

BESTUURSORGAN E 
Artikel VIII 
Die Vereniging het volgende bestuursorgane: 
1. n Algemene Vergadering van lede (Artikel IX) 
2. n Hoofbestuur (Artikel X) 
3. n Uitvoerende Komitee (Artikel XI) 
4. n Finansieskomitee (Artikel XII) 
5. n Dagbestuur (Artikel XIII) 
6. Belangegroepe (Artikel XIV) 
7. Kringe (Artikel XV) 
8. Takke (Artikel XVI) 
9. n Redaksie (Artikel XVII) 

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel IX 
A Omskrywing 

Die Algemene Vergadering is die hoogste gesagsliggaam van die Vereniging. 
B Samestelling 

1. Die Algemene Vergadering word saamgestel uit: 
(a) Die lede van die Hoofbestuur. 
(b) Afgevaardigdes van takke, met dien verstande dat: 

(i) Elke tak deur een afgevaardigde vir elke agtal bone fide-tak= 
lede of gedeelte daarvan verteenwoordig word. 

(ii) 'n Afgevaardigde by die opening van die Algemene Vergadering 
aan die Hoofsekretaris sy geloofsbrief, deur die voorsitter en 
die sekretaris van sy tak onderteken, moet voorle. 

(iii) Takke vir die koste van hulle afgevaardigdes na die Algemene 
Vergadering verantwoordelik is. 

2. Alle ander lede van die Vereniging net toegang tot die Algemene Verga~ 
dering. 

3. Slegs hoofbestuurslede en die afgevaardigdes soos omskryf in 1(a) en 
(b) hierbo het stemreg op die Algemene Vergadering. 

C Bevoegdhede en verpligting 
L Die Algemene Vergadering het die bevoegdheid om besluite te neem wat 
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bindend is op alle lede en bestuursorgane van die Vereniging. 
2. Die Algemene Vergadering meet die volgende sake behandel: 

(a) Alle verslae, beskrywingspunte en mosies wat aan hom voorgele word. 
(b) Die verkiesing van die voorsitter van die Vereniging soos bepaal 

in Artikel XVIII hieronder. 
D Verri~tinge 

1. D1e Algemene Vergadering vergader tweejaarliks. 
2. Die Algemene Vergadering word aangekondig by wyse van ~ kennisgewing in 

~ amptelike publikasie van die Vereniging minstens dertig dae voor die 
Vergadering meet plaasvind, welke kennisgewing die datum, plek en 
sakelys van die Algemene Vergadering meet bevat. 

3. Geen saak buite en behalwe die wat op die sakelys in die kennisgewing 
vervat is, mag op die Algemene Vergadering bespreek word nie, tensy die 
Algemene Vergadering hom met~ drie-kwart-meerderheid daartoe bereid 
verklaar. 

4. Die kworum vir ~ Algemene Vergadering bestaan uit minstens die helfte 
van die takke soos verteenwoordig deur hul afgevaardigdes op die Alge= 
mene Vergadering. 

5. 'n Besluit op 'n Algemene Vergadering word alleen geneem met 'n volstrekte 
meerderheid van stemme van stemgeregtigde teenwoordige lede. 

6. ~ Algemene Vergadering is geregtig om indien hy so besluit, die verga= 
dering of~ gedeelte daarvan agter geslote deur te hou. 

7. Die Algemene Vergadering kan van tyd tot tyd persone benoem om·hom na 
goeddunke te verteenwoordig. Genoemde benoeming kan slegs mondelings 
geskied of alternatiewelik ingevolge 'n skriftelike volmag verleen deur 
die Algemene Vergadering. 

8. Algemene Vergaderings word met gebed geopen en gesluit. 
9. Die voorsitter van die Vereniging tree as voorsitter by Algemene Verga= 

derings op. 
10. Die voorsitter het 'n beslissende stem, behalwe by die verkiesing van 

persone en by geheime stemmings. 
E Buitengewone Algemene Vergaderings 

1. ~ Buitengewone Algemene Vergadering kan te eniger tyd na goeddunke deur 
die Hoofbestuur bele word, met dien verstande dat die Hoofbestuur so= 
danige Buitengewone Algemene Vergadering moet bele indien hy daartoe 
versoek word deur minstens dertig persent van die takke van die Vereni= 
ging. 

2. Behoudens die bepalings van Artikel XXIII(E)1 word~ Buitengewone Alge= 
mene Vergadering aangekondig deur minstens veertien dae skriftelike ken= 
nisgewing aan die sekretarisse van alle takke, welke kennisgewing die 
datum, plek en sakelys van die Buitengewone Algemene Vergadering moet 
bevat. 

3. Geen saak buite en behalwe die op die sakelys in die kenn~sgewing vervat, 
mag op die Buitengewone Algemene Vergadering bespreek word nie. 

4. Die bepalings in D. 4,5,6,7,8 en 9 hierbo ten opsigte van Algemene Ver= 
gaderings geld mutatis mutandis ten opsigte van Buitengewone A1gemene 
Vergaderings. 
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HOOFBESTUUR 
Artikel X 
A Samestelling 

Die Hoofbestuur word saamgestel uit: 

1. Die voorsitter van die Vereniging. 

2. Twee Gewone Hoofbestuurslede verteenwoordigend van e'lke kring, soos saam= 
gestel in Artikel XVA hieronder, met dien verstande dat een Gewone Hoof= 
bestuurs 1 i d 'n rektor, vi se-rektor, dekaan, departementshoof ( ters i er), 
senior lektor/dosent, hoof, adjunk-hoof, of departementshoof (skoolvlak) 
is en die ander een ~ lektor/dosent of onderwyser met dien verstande ver= 
der dat een Gewone Hoofbestuurslid aan ~ tersiere onderwysinrigting of 
skoal met sekondere status en die ander een aan n primere skoal of kleu= 
terskool verbonde is. Gemelde benaminge word aangepas indien dit van 
owerheidswee verander word. 

3. Bykomende Hoofbestuurslede synde die voorsitters van die erkende belange= 
groepe. 

4. Drie Bykomende Hoofbestuurslede wat onderwyseresse is, bestaande uit die 
voorsitster van die Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange en neg 
tvJee lede van die Komitee vir Onderwyseressebelange en nag tvJee lede van 
die Komitee, wat deur die onderwyseresse wat amptelike afgevaardigdes na 
die A 1 gemene Vergaderi ng is, tydens 'n Onder.vyseressebe 1 angevergaderi ng 
aangewys word en waarvan een aan n pre-primere of primere, een aan n 
sekondere en een aan n tersiere onderwysinrigting verbonde is, met dien 
verstande dat minstens een, maar nie meer as twee nie, 'n getroude onder= 
~tJyseres is. 

5. Bykomende Hoofbestuurslede synde een verteenwoordiger van elke TO-be= 
langegroepafdeling aan tersiere onderwysinrigtings in Transvaal wat deur 
die Hoofbestuur erken word, met dien verstande dat die belangegroepaf= 
deling waaraan die voorsitter van die Belangegroep Onderwysersopleiding 
verbonde is, deur genoemde voorsitter verteenwoordig sal word. 

6. Bykomende Hoofbestuurslede synde TO-verteenwoordigers in statutere lig= 
game wat oak die Suid-Afrikaanse OnderNysersraad vir Blankes insluit, 
met dien verstande dat dit nie amptenare van die Vereniging insluit nie. 

7. Bykomende Hoofbestuurslede syne die voorsitters van die Professionele= 
komitee, Kultuurkomitee en die Personeelverenigingkomitee van die Ver= 
eniging. 

8 Kwalifikasies van Hoofbestuurslede 
Slegs lede van hierdie Vereniging mag in die Hoofbestuur dien, met dien ver= 
stande dat die Hoofbestuur in uitsonderlike gevalle toestemming mag verleen 
dat persone wat oak lidmaatskap van ander onderwysersverenigings of onder= 
wyserorganisasies het, in die Hoofbestuur mag dien. 

C Bevoegdhede en Verpligtinge . 
Die Hoofbestuur is die uitvoerende gesag van die Vereniging en het die val= 
gende bevoegdhede en verpligtinge: 

1. Om die doelstellings van die Vereniging aktief tot uitvoering te bring 
en in di~ verband alles te doen wat nodig geag word; 

2. Om die sake van die Vereniging tussen twee Algemene Vergaderings te be= 
stuur; 

3. Om uitvoering te gee aan die besluite van die Algemene Vergadering; 
4. Om n verslag vandie werksaamhede van die Vereniging asook n geldverslag 

aan die Algemene Vergadering voor te le; 
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5. Om die notule van die vorige Algemene Vergadering goed te keur of na 
die Algemene Vergadering terug te verwys; 

6. Die Hoofbestuur en sy amptenare (soos omskryf in Artikel XIX) is gesa= 
mentlik en afsonderlik vrygestel van aanspreeklikheid wat mag ontstaan 
as gevolg van dieter goeder trou handelinge of verskaffing van inlig= 
ting van die hoofbestuurslede of amptenare. 

D Verkiesing van Hoofbestuurslede 
1. Gewone Hoofbestuurslede 

(a) Gewone Hoofbestuurslede word deur die TO-lede van die betrokke kring 
op meriete verkies, met dien verstande dat geen beurtstelsel erken 
word nie, en onderhewig aan die bepaling van Artikel X A 2. 

(b) Alle TO-lede in takke wat onder die betrokke kring ressorteer, het 
stemreg by sodanige verkiesing. 

(c) Die verkiesing vind plaas tydens n vierjaarlikse kringsaamtrek wat 
deur die Kringbestuur in oorleg met die Hoofsekretaris gereel word. 

(d) n Kworum op die saamtrek bestaan uit die teenwoordige TO-lede. 
(e) Onmiddellik na afioop van die vergadering van die lede van die Kring, 

word die Hoofsekretaris skriftelik van die uitslag van die ver= 
kiesing in kennis gestel. 

(f) Tussentydse vakatures 
(i) n Tussentydse vakature wat ontstaan het weens die bedanking of 

uittrede van n Gewone Hoofbestuurslid, berus by n kieskollege 
bestaande uit die lede van die Kringbestuur plus een lid deur 
elke tak aangewys. 

(ii) Binne veertien dae na die ontvangs van die kennisgewing van 
die Hoofsekretaris dat daar n hoofbestuurslid verkies moet 
word, bel@ die kringsekretaris n vergadering van die kies= 
kollege vcor n datum soos deur die Hoofsekretaris bepaal. 

(iii) Met inagneming van die bepalings van Artikel X A 2, kies die 
kieskollege n hoofbestuurslid uit die lede van sy kring op 
meriete, met dien verstande dat geen beurtstelsel erken word 
nie. 

(iv) n Kworum vir n vergadering van die kieskollege bestaan uit die 
helfte plus een van die lede van die kieskollege. 

(v) Onmiddellik na afloop van die vergadering van die kieskollege 
word die Hoofsekretaris skriftelik van die uitslag van die 
verkiesing in kennis gestel. 

(vi) Indien die kring in gebreke bly om n vakature aldus aan te vul, 
sal die Hoofbestuur geregtig wees om die vakature(s) te vul. 

2. Bykomende Hoofbestuurslede 
(a) Bykomende Hoofbestuurslede word verkies deur die belangegroepe, die 

Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange en die belangegroep= 
afdelings van tersiere onderwysinrigtings. 

(b) Die verkiesing vind tweejaarliks plaas op n wyse ingevclge die be= 
palings van elke belangegroep, die Hoofbestuurskomitee vir Onderwy= 
seressebelange en belangegroepafdelings van tersiere onderwysinrig= 
tings se huishoudelike reglemente in hierdie verband. 

(c) Tussentydse vakatures word deur die Sentrale Bestuur van die betrok= 
ke belangegroep, die Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange 
of belangegroepafdelings van die betrokke tersiere onderwysinrig= 
tings gevul, by gebreke waaraan die Hoofbestuur geregtig sal wees 

286 



om die vakature(s) aan te vul. 
E Dienstyd van Hoofbestuurslede 

1. Die dienstermyn van Hoofbestuurslede begin na die verstryking van die 
dienstermyn van hul voorgangers. 

2. Gewone Hoofbestuurslede dien vier jaar en is herkiesbaar terwyl byko= 
mende Hoofbestuurslede dien in ooreenstemming met die huishoudelike 
reglemente van die belangegroepe, die Hoofbestuurskomitee vir Onderwy= 
seressebelange en belangegroepafdelings van tersiere onderwysinrigtings. 

3. n Tussentydse vakature word net vir die onverstreke gedeelte van die 
betrokke hoofbestuurslid se termyn gevul. 

4. Gewone Hoofbestuurslede tree in rotasie af met dien verstande dat hoof= 
bestuurslede wat kringe met ewenommers verteenwoordig in die ewejaartalle 
wat deur vier deelbaar is, aftree, terwyl die hoofbestuurslede wat kringe 
met onewe nommers verteenwoordig in die ander ewejaartalle (ondeelbaar 
deur vier) aftree en wel na afloop van die tweejaarlikse Algemene Verga= 
dering waarop hulle dienstermyn verstryk. 

5. n Hoofbestuurslid inn nie-bevorderingspos wat bevorder word inn pos 
in dieselfde kring wat hy/sy oorspronklik verteenwoordig het, bly as 
hoofbestuurslid dien vir die onverstreke gedeelte van die termyn waar= 
voor hy/sy oorspronklik gekies is. 

F Beeindiging van diens 
n Roofbestuurslid se diens word beeindig indien: 
(a) die lid sonder n verskoning wat deur die Hoofbestuur aanvaar word, af= 

wesig is van twee (2) agtereenvolgende vergaderings; 
(b) hy/sy skriftelik aan die hoofuitvoerende amptenaar kennis gee van sy/ 

haar voorneme om diens te beeindig; 
(c) hy/sy te sterwe kom. 

G Pligte van Gewone Hoofbestuurslede 
Die pligte van Gewone Hoofbestuurslede is: 
1. Om as professionele leiers namens die Vereniging op te tree; 
2. Om die beleid van die Vereniging in hul kring te vertolk en te propageer; 
3. Om hul takke op uitnodiging of op eie inisiatief minstens een keer elke 

jaar te besoek; 
4. Om saam met hul bestuur na behoefte kringkonferensies van lede te orga= 

niseer en te hou; 
5. Om toe te sien dat nuwe lede in hul kring gewerf word; 
6. Om hoofbestuursvergaderings gereeld by te woon; 
7. Om die bywoning van vergaderings deur TO-lede aan te moedig en 'n gesonde 

gees in hul kring te bewerkstellig; 
8. Om jaarliks n verslag van TO-werksaamhede in te dien. 

UITVOERENDE KOMITEE 
Artikel XI 
A Samestelling 

Die Oitvoerende Komitee word saamgestel uit: 
1. Die voorsitter van die Vereniging. 
2. Die ondervoorsitter van die Vereniging. 
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3. Twee stedelike hoofbestuurslede, uit kringe soos deur die Hoofbestuur 
bepaal, wat vergaderings van die Uitvoerende Komi tee op weeksdae kan 
bywoon, welke lede aangewys word op die eerste vergadering van die Hoof= 
bestuur na die Algemene Vergadering. 

4. Twee plattelandse hoofbestuurslede, uit kringe soos deur die Hoofbestuur 
bepaal, wat vergaderings van die Uitvoerende Komi tee op weeksdae kan 
bywoon, welke lede aangewys word op die eerste vergadering van die Hoof= 
bestuur na die Algemene Vergadering. 

5. Die voorsitters van die erkende belangegroepe. 
6. Die verteenwoordigers van die Vereniging op statutere liggame, met dien 

verstande dat dit nie amptenare van die Vereniging insluit nie. 
7. Bykomende Uitvoerende Komiteelede synde die Voorsitters van die Profes= 

sionele Komitee, Ku1tuurkomitee en die Personeelverenigingkomitee van die 
Vereniging asook die lid van die Finansieskomitee wat op grand van sy/ 
haar rekenkundige onderlegdheid en ervaring van finansiele beheer en ad= 
ministrasie op die Finansieskomitee benoem is. 

B Oienstermyn van die Uitvoerende Komitee 
Die dienstermyn van die Uitvoerende Komitee strek van die eerste hoofbestuurs= 
vergadering na n bepaalde Algemene Vergadering tot die eerste hoofbestuurs= 
vergadering na n volgende Algemene Vergadering met dien verstande dat 
tussentydse vakatures van lede in A 2 en 3 genoem, deur die Hoofbestuur 
aangevul word. 

C Bevoe dhede en Verpligtinge 
1e itvoeren e om1tee 1s die uitvoerende gesag, beklee met die bevoegdhede 

en verpligtinge soos van tyd tot tyd deur die Hoofbestuur aan hom opgedra, 
tussen vergaderings van die Hoofbestuur en hy is verantwoordelik aan die 
Hoofbestuur. 

FINANSIESKOMITEE 
Artikel Xi! 
A Samestellin9 

Die Finansieskomitee word saamgestel uit: 
1. Die voorsitter van die Vereniging. 
2. Die ondervoorsitter van die Vereniging. 
3. 'n Derde lid verkies uit die geledere van die Hoofbestuur wat rekening= 

kundig onderle is en wat cor ervaring van finansiele beheer en admini= 
strasie beskik. 

4. Die drie voorsitters van die Professionele Komitee, die Kultuurkomitee 
en die Personeelverenigingkomitee onderskeidelik. 

B Bevoegdhede en Verpligtinge 
Die Finansieskomitee hanteer die finansiele sake wat van tyd tot tyd deur 
die Hoofbestuur na hom verwys word en is verantwoordelik aan die Hoofbestuur. 

DAGBESTUUR 
Artikel XIII 
A Samestelling 

Die Dagbestuur bestaan uit: 
1. Die voorsitter yan die Vereniging. 
2. Die ondervoorsitter van die Vereniging. 
3. Die oorblywende lid van die Finansieskomitee. 
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4. Die drie voorsitters van die Professionele Komitee, die Kultuurkomitee 
en die Personeelverenigingkomitee. 

B Bevoegdhede en Verpligtinge 
Die Dagbestuur hanteer sake van dringende aard waar die valle Uitvoerende 
Komitee om praktiese redes nie geraadpleeg kan word nie en is verantwoorde= 
lik aan die Uitvoerende Komitee en die Hoofbestuur. 

BELANGEGROEPE 
Artikel XIV 
A Samestelling 

Belangegroepe word saamgestel uit persone wat eiesoortige belange nastreef 
en wat verteenwoordigend is van die Provinsie Transvaal en wat om erkenning 
aansoek doen by die Hoofbestuur. 

B Funksionering 
1. Na erkenning van n belangegroep deur die Hoofbestuur le die belangegroep 

n huishoudelike reglement aan die Hoofbestuur voor vir goedkeuring. 
2. Elke belangegroep beskik oor n sentrale bestuur wat saamgestel word oor= 

eenkomstig die huishoudelike reglement. 
3. Die voorsitter van die sentrale bestuur verteenwoordig die belangegroep 

in die Hoofbestuur en die Uitvoerende Komitee. 
4. n Belangegroep het die reg om beskrywingspunte aan die Hoofbestuur voor 

te le. 
5. Lidmaatskap van n belangegroep is beperk tot lede van die Vereniging. 

C Erkende Belan~egroepe 
Die volgende 1s erkende belangegroepe: 
1. Onderwysersop1eiding. 
2. Sekondere Skole. 
3. Laerskole. 
4. Spesiale Skole. 
5. Pre-primere Skole. 
6. Koshuise. 
7. Sielkundige- en Voorligtingsdiens. 

D Beskerming van groeesbelange 
In geval van n bots1ng van belange tussen twee of meer belangegroepe is dit 
die taak van die Hoofbestuur om die standpunte van die onderskeie groepe te 
eerbiedig en dienooreenkomstig aan alle partye die geleentheid te gee om 
hulle standpunt te stel. 

KRINGE 
Artikel XV 
A Samestelling 

Die Hoofbestuur bepaal kringgrense en groepeer takke in kringe binne sodanige 
grense. 

B Funksionering 
Elke kring word op'n ad hoc-basis bestuur deur 'n Kringbestuur bestaande uit: 
1. die t,11ee gewone Hoofbestuurslede wat ooreenkomstig Artikel X A 2 verkies 

is en waarvan een deur die Kringbestuur as voorsitter aangewys word; 
2. alle bykomende Hoofbestuurslede wat in die kring woonagtig is; 
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3. drie voorsitters en sekretarisse van alle takke in die kring; 
4·. bykomende lede deur die Kringbestuur aangewys, soos wat dit nodig geag 

word met dien verstande dat die getal bykomende lede nie die aantal tak= 
ke in die kring oorskry nie. 

C Bevoegdhede en Verpligtinge van die Kringbestuur 
Die bevoegdhede en verpligtinge van n kr1ngbestuur is: 
1. om 'n skakel ing tussen sy takke te bewerkstell ig; 
2. om die verkiesing van hoofbestuurslede te reel; 
3. om hulp aan die hoofbestuurslede te verleen; 
4. om takke met die behartiging en bevordering van verenigingsbelange be= 

hulpsaam te wees; 
5. om kringkonferensies na behoefte te reel en samewerking met kerk en huis 

te soek; 
6. om beskrywingspunte na behoefte te formuleer en aan die Hoofbestuur te 

stuur. 

TAKKE 
Artikel XVI 
fl. Sames te 11 i ng 

~gt of meer lede van die Vereniging is geregtig om met die goedkeuring van 
die Hoofbestuur n tak te stig. 

B Funksionering 
1. 'n Tak 1~ n huishoudelike reglement vir goedkeuring aan die Hoofbestuur 

voor. 
2. n Tak vergader minstens twee keer per jaar. 
3. n Tak moet jaarliks binne een week na sy laaste vergadering vir daardie 

jaar 'n jaarverslag, op die voot~geskrewe wyse, by die Hoofsekretaris in= 
dien. 

4. n Tak kies sy eie bestuur volgens die bepalings van sy huishoudelike 
reglement jaarliks na afloop van die Algemene Vergadering, maar nie 
later as 31 Maart van die daaropvolgende jaar nie. Die name en adresse 
van die voorsitter, sekretaris en ander lede moet onverwyld na elke ver= 
kiesing by die Hoofsekretaris ingedien word. 

5. n Tak is vir sy eie geldsake verantwoordelik. 
C Bevoegdhede en Verpligtinge van Takbestuur 

Die bevoegdhede en verpligtinge van n takbestuur is: 
1. om lede van die Vereniging aan te moedig om adresveranderinge stiptelik 

by die Hoofsekretaris aan te meld; 
2. om soveel nuwe lede as moontlik te werf en om die bestaande lede se 

goedgesindheid teenoor die Vereniging te verseker; 
3. om alle Hoofbestuurslede in sy kring in kennis te stel van al sy ver= 

gaderings. 

REOAKSIE(S) 
Artikel XVII 
A Samestelling 

1. Die Redaksie(s) kan uit n enkele persoon of n komi tee bestaan. 
2. Die Redaksie(s) word tweejaarliks deur die Hoofbestuur benoem en kan 
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sender kennisgewing ontbind en vervang word. 

B Bevoe~dhede en Verpligtinge 
1. D1e Redaksie(s) ontvang opdragte van die Hoofbestuur en is verantwoor= 

delik aan die Hoofbestuur. 
2. Dit is die plig van die Redaksie(s) om die erkende beleid van die Ver= 

eniging te vertolk, maar hy/hulle geniet oak n mate van vryheid om 
standpunte te stel wat nie in stryd met die aanvaarde beleid van die 
Vereniging is nie. 

3. Die lede van die Redaksie(s) kan toelaes, soos van tyd tot tyd deur die 
Hoofbestuur bepaal, ontvang. 

4. Die Redaksie(s) het die reg om met die goedkeuring van die Hoofbestuur 
honararia aan korrespondente en medewerkers te betaal. 

C Publikasies van die Vereniging 
Die Algemene Vergadering besluit van tyd tot tyd welke publikasie(s) as die 
amptelike publikasie(s) van die Vereniging sal dien. 

D Vereenselwiging 
Die Hoofbestuur vereenselwig hom nie noodwendig met die standpunte van die 
Redaksie(s) of korrespondente nie. 

AMPSDRAERS 

Artikel XVIII 
A Voorsitter van die Vereniging 

1. Die voorsitter van die Vereniging word tweejaarliks met geslote stem= 
briefies deur die stemgeregtigde lede op die Algemene Vergadering verkies 
nadat nominasies vir die amp op die voorgeskrewe vorm ingedien is. In= 
dien meer as twee kandidate genomineer is, word na die eerste stemming 
slegs di~ kandidate wat saam n volstrekte meerderheid van stemme op hulle 
verenig het, behou vir die volgende stemming(s) totdat een van die kan= 
dictate n volstrekte meerderheid van stemme behaal het. Waar slegs een 
nominasie ontvang is. word die betrokke kandidaat as behoorlik verkose 
verklaar. 

2. Indien die amp tussentyds vakant raak, verkies die Hoofbestuur n nuwe 
voorsitter op sy eersvolgende vergadering of op n buitengewone vergade= 
ring wat spesiaal vir die doel deur die Uitvoerende Komitee van die 
Vereniging bele word. 

3. Die voorsitter verteenwoordig nie n kring of belangegroep nie. Indien 
hy tydens sy verkiesing n kring of n belangegroep verteenwoordig, word 
sy pos ontruim en ontstaan n vakature in die kring of belangegroep. 

4. Die voorsitter is herkiesbaar by sy uittrede. 
5. Die voorsitter dien ampshalwe op alle besture van die TO. 

B Ondervoorsitter 
1. ~ Ondervoorsitter word vir n te~yn van twee jaar deur die Hoofbestuur 

uit eie geledere aangewys op sy eerste vergadering na die Algemene Ver= 
gadering. 

2. Die ondervoorsitter beklee die amp van voorsitter wanneer die voorsitter 
nie beskikbaar is nie. 

3. Indien die amp tussentyds vakant raak, verkies die Hoofbestuur n nuwe 
ondervoorsitter op sy eersvolgende vergadering of op n buitengewone ver= 
gadering wat spesiaal vir die doel deur die Uitvoerende Komitee van die 
Vergadering bele word. 

4. Die ondervoorsitter dien ampshalwe op alle besture van die TO. 
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AMPTENARE 

Artikel XIX 
Die Hoofbestuur is geregtig om die volgende amptenare aan te stel en hul 
diensvoorwaardes vas te stel: 
A n Hoofuitvoerende amptenaar (hoofsekretaris) in n permanente hoedanigheid; 
B verdere amptenare in oorleg met die hoofsekretaris. 

VERTEENWOORDIGERS IN LIGGAME 
Artikel XX 
A Die Hoofbestuur is geregtig om van tyd tot tyd persone te benoem om hom na 

goeddunke in rade, komitees en besture van ander liggame te verteenwoordig. 
B Sodanige verteenwoordigers kan te eniger tyd ontslaan of vervang word. 
C Sodanige verteenwoordigers is verantwoordelik aan die Hoofbestuur. 
0 Op versoek van die Hoofbestuur kan verteenwoordigers vergaderings van die 

TO in adviserende hoedanigheid by\<~oon. 

GELDSAKE VAN DIE VERENIGING 
Artikel XXI 
A Geldjaar 

Die geldjaar van die Vereniging 
die laaste dag van Februarie. 

B Ledegeld 

strek vanaf die eerste dag van Maart tot 

!. (a) Lede wat in diens is van die Transvaalse Onderwysdepartement be= 
taal ledegeld soos deur die Algemene Vergadering bepaal. 

(b) Alle ander lede betaal ledegeld soos deur die Hoofbestuur bepaal. 
2. Die Hoofbestuur bepaal hoe ledegeldbydraes verdeel moet word tussen n 

Sentrale Verenigingsfonds en n Ontwikkelingsfonds. 
3. Lede wat in diens is van die Transvaalse Onderwysdepartement betaal lede= 

geld by wyse van n aftrekorder by die Departement, tensy die Hoofbestuur 
dit andersbepaal. Die bedrag op die aftrekorder word deur die Vereni= 
ging ge\<Jysig na gelang die ledegeld gewysig word. Aftrekkings geskied 
op 'n maandelikse basis en word deur die Onderwysdepartement aan die 
Vereniging oorbetaal. Alle ander lede betaal hul ledegeld jaarliks 
vooruit direk aan die Vereniging. 

4. Alle briefwisseling in verband met aftrekordergelde word aan die Vere= 
niging gerig en nie aan die Onderwysdepartement nie. 

5. Tensy n lid se skriftelike bedanking die hoofsekretaris voor 28 Februarie 
van n bepaalde jaar bereik, is die lid aanspreeklik vir die ledegeld vir 
die daaropvolgende jaar, met dien verstande dat n lid wat in diens van 
die Transvaalse Onderwysdepartement is se aanspreeklikheid vir ledegeld 
outomaties beeindig word indien hy uit die diens van dl-e Onderwysdepar= 
tement tree en die Vereniging onmiddellik daarvan in kennis stel, met 
dien verstande verder dat sodanige lid se aanspreeklikheid vir ledegeld 
outomaties hervat sodra hy weer in die diens van die Onderwysdepartement 
tree, tensy hy die Vereniging skriftelik in kennis stel dat hy nie sy 
lidmaatskap hervat nie. 

C Die inkomste van die Vereniging verkry uit ledegeld, profyte of winste of 
enige ander bran word alleen aangewend vir die belegging of die oogmerke 
waarvoor dit ingestel is, en mag nie aan enige persoon uitgekeer word nie. 
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0 Reis- en verblyfkoste 
Die Hoofbestuur sal die reg he om die tariewe vir reis- en verblyfkoste voor 
te skryf. Die redelike reis- en verblyfkoste van persone word deur die 
Vereniging soos volg vergoed: 
1. Alle hoofbestuurslede vir die bywoning van vergaderings van die Hoofbe= 

stuur en Algemene Vergaderings. 
2. (a) Gewone hoofbestuurslede vir die besoek aan elke tak binne hulle 

eie kringe en onkoste aangegaan ten opsigte van organisasiewerk 
in belang van die TO in oorleg met die Hoofsekretaris. 

(b) Gewone hoofbestuurslede vir die bywoning van kringbestuursverga= 
derings. 

3. Bykomende hoofbestuurslede vir die bywoning van vergaderings van eie 
groepsbelange of belangegroep in oorleg met die Hoofsekretaris. 

4. Uitvoerende Komiteelede vir die bywoning van vergaderings van die Uit= 
voerende Komitee. 

5. Oagbestuurslede vir die bywoning van vergaderings van die Dagbestuur. 
6. Persone wat in opdrag of op versoek van die Hoofbestuur reis. 

HULPFONDS VAN DIE VERENIGING 
Artikel XXII 
A Sentrale Verenigin~sfonds 

Die Sentra1e Veren1gingsfonds word aangewend vir: 
1. Die instandhouding van die Vereniging en al sy aktiwiteite op die pro= 

fessione1e kulturele en diensvoorwaardevlak. 
2. Bydraes tot die regsfonds van die Vereniging, bereken teen twee persent 

van die jaarlikse ledegelde totdat n maksimum bedrag bereik word soos 
deur die Hoofbestuur bepaal. Die Hoofbestuur bepaal ook hoe bedrae wat 
die maksimum bedrag oorskry, aangewend word. 

3. n Trustfonds vir TO-takke waartoe bydraes, bereken volgens n metode wat 
van tyd tot tyd deur die Hoofbestuur bepaal word, gemaak word. 

4. n Beurs- en Leningsfonds waartoe bydraes, soos bepaal deur die Hoofbe= 
stuur, gemaak word. 

B Ontwikkelingsfonds 
Die Ontwikkelingsfonds word aangewend vir: 
1. Die daarste11ing van geriewe van verskillende aard waaraan daar n be= 

hoefte is en wat die lede op n kooperatiewe basis tot hul voordeel kan 
benut. 

2. Projekte wat ingestel is op dienslewering aan die lid en wat sy direkte 
finansiele voordeel ten doel het. 

C Regsfonds 
1. Aanwending 

Die regsfonds word gebruik vir die beskerming van onderwysers wat lede 
van die Vereniging is en wat in die eerlike uitvoering van hulle pro= 
fessionele pligte benadeel of bedreig word. 

2. Beheer en Administrasie 
(a) Die regsfonds word deur die Hcofbestuur beheer. 
(b) Aansoeke vir ondersteuning uit die fonds word by die Hoofsekretaris 

vir behandeling deur die Hoofbestuur ingedien. 
(c) n Lid wat begerig is om eisend of verwerend n regsgeding aan te gaan, 
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moet sy saak vooraf by die Hoofsekretaris aanhangig maak en geen 
stappe doen voordat die advies van die Hoofbestuur eers ingewin 
is nie. Versuim om aan hierdie bepaling te voldoen, kan tot ge= 
volg he dat die Hoofbestuur weier om enige geldelike steun te ver= 
leen. 

(d) Alvorens ~ lid om geldelike hulp vir~ lasteraksie teen~ ander 
lid aansoek doen, moet hy sy saak vir ondersoek en arbitrasie na 
die Hoofbestuur verwys. 

(e) Die Hoofbestuur is geregtig om in buitengewone sake voorskotte te 
maak, wat met of sander rente terugbetaalbaar is. 

(f) Die beslissing van die Hoofbestuur sal in alle gevalle bindend wees. 
D Beurs- en Leningsfonds 

1. Die Beurs- en Leningsfonds word gebruik om: 
(a) Lenings aan kinders van TO-lede beskikbaar te stel vir tersiere 

onderwys. 
{b) Beurs vir gevorderde studie of prestasietoekennings aan TO-lede toe 

te ken. 
Die voorwaardes verbonde aan sodanige lenings, beurse of toekennings word 
deur die Hoofbestuur bepaal en in ~ reglement vir die fonds vasgele. 
2. Beheer en Administrasie 

Die Beurs- en Leningsfonds word deur die Hoofbestuur beheer wat ~ Beurs
en Leningsfondskomitee, bestaande uit die lede van die Finansieskomitee, 
aanwys om die fonds te administreer. Die beslissing van die Hoofbe= 
stuur met betrekking tot die beheer en administrasie van die fonds sal 
in alle gevalle afdoende wees. 

E Trustfcnds vir TO-takke 
l:fieTrustfonds vir TO-takke \'lord aangewend vir: 
I. Die delging van die reis- en verblyfkoste van minstens twee afgevaardig= 

des van elke tak na die Algemene Vergadering. 
2. Sekretariele en administratiewe kostes verbonde aan tak-aktiwiteite. 

PROSEDURE BY DIE BEHANDELING VAN BESKRYWINGSPUNTE 
Artikel XXIII 
A Takke 

1. Lede het die reg om op enige vergadering van hulle tak beskrywingspunte 
voor te le. 

2. Beskrywingspunte wat deur· takke goedgekeur word, word direk aan die 
Hoofsekretaris gestuur vir voorlegging aan die Hoofbestuur. 

B Kringe 
Kr1nge het die reg om op kringvergaderings beskrywingspunte op te stel en 
aan die Hoofbestuur voor te le. 

C Belangegroepe 
Belangegroepe het die reg om beskrywingspunte op te stel en deur bulle Sen= 
trale Besture aan die Hoofbestuur voor te le. Die Hoofbestuurskomitee vir 
Onderwyseressebelange beskik oar dieselfde bevoegdheid. 

0 Hoofbestuur 
1. Die Hoofbestuur behandel die beskrywingspunte wat hy van kringbesture, 

belangegroepe, die Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange en tak= 
ke ontvang het, met dien verstande dat die Hoofsekretaris by ontvangs 
van beskrywingspunte dit aan ander besture van die TO kan voorle vir ~ 
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aanbeveling aan die Hoofbestuur. 
2. Die Hoofbestuur het die reg om beskrywingspunte goed te keur, te wysig, 

te verwerp of na die Algemene Vergadering vir afhandeling te verwys en 
stel die betrokke kringe, belangegroepe of takke dienooreenkomstig in 
kennis. 

3. Kringe en Belangegroepe het die bevoegdheid om beskrywingspunte wat deur 
hulle voorgele is en deur die Hoofbestuur gewysig of verwerp is, na die 
Algemene Vergadering te verwys vir afhandeling. 

4. Die Hoofbestuur het die reg om self beskrywingspunte op te stel. 
5. Die Hoofbestuur moet uitvoering gee aan alle beskrywingspunte wat deur 

homself of die Algemene Vergadering goedgekeur is. 
E Algemene Vergadering 

1. Kennis van alle beskrywingspunte of voorstelle wat op die Algemene Verga= 
dering behandel sal word, geskied by wyse van n kennisgewing in n ampte= 
like publikasie van die Vereniging minstens dertig dae voor die Algemene 
Vergadering plaasvind, welke kennisgewing die inhoud van alle beskry= 
wingspunte of voorstelle moet bevat. 

2. Besluite van die Algemene Vergadering is voldoende, met dien verstande 
dat indien die Hoofbestuur tot die gevolgtrekking kom dat ~ besluit van 
die Algemene Vergadering oor geldsake onuitvoerbaar is, of nie in die be= 
lang van die Vereniging is nie, kan hy besluit om nie aan die besluit 
uitvoering te gee nie op voorwaarde dat hy op die eersvolgende Algemene 
Vergadering van sy handelswyse verslag doen. By daardie geleentheid kan 
die Algemene Vergadering die handelswyse van die Hoofbestuur goedkeur, 
of hy kan opdrag gee dat daar aan sy oorspronklike besluit uitvoering 
gegee moet word. Sodanige opdrag sal afdoende wees. 

PROSEDURE BY VERGADERING 
Artikel XXIV 
A Algemene Prosedure 

By alle vergaderings van die TO, met insluiting van vergaderings van takke, 
besture en komitees, is die algemeen erkende prosedure by vergaderings van 
toepassing soos uiteengesit in "Prosedure by vergaderings 11 van P J van Z 
Hattingh. 

B Besondere Prosedure 
In die besonder sal die volgende bepalings van toepassing wees: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Beslissende stem 
Die voorsitter het n beslissende stem, uitgesonder by die verkiesing van 
persone en by geheime stemmings. 
Spreekbeurte 
Die voorsitter reel die spreekbeurte en die lengte van toesprake. 
Stemming 
Oor sake word daar gewoonl~k met die opsteek van hande gestem, maar voor 
of na die stemming met hande kan enige lid 'n verdeling en/of 'n stemming 
per stembrief eis. 

verkiesina 
Tensy son er teestem besluit word om die prosedure tydelik op te hef, 
geld die volgende reels by die verkiesing van persone: 
(a) Kandidate word per geslote briefie genomineer. 
(b) Stemming geskied per stembrief. 
(c) Kandidate word met n volstrekte meerderheid verkies. 



(d) By n staking van stemrne word die lot gewerp. 
(e) Stemtellers word deur die vergadering aangewys. 
(f) Na elke stemming word die aantal stemme deur die stemtellers aan= 

gekondig. 
(g) Indien die voorsitter van die vergadering oak n kandidaat is, meet 

hy die voorsitterstoel ontruim vir die duur van die verkiesing. 

WYSIGING 
Artikel XXV 
Enige bepaling in hierdie Grondwet kan met n twee-derde meerderheid van teen= 
woordige stemgeregtigde lede op n Algemene Vergadering gewysig word nadat kennis~ 
gewing van die beoogde wysiging geskied het soos bepaal word in Artikel XXIII 
E hierbo. 

ONTBINDING 
Artikel XXVI 
A Die Vereniging word slegs ontbind met n drie-kwart meerderheid van teenwoor= 

dige stemgeregtigde lede op n Algemene Vergadering nadat kennis van sodanige 
voorstel geskied het soos bepaal in Artikel XXIII E hierbo. 

B In geval van ontbinding van die Vereniging, gaan alle bates van die Vereni= 
ging kragtens n beslissing van die laaste Algemene Vergadering of nan 
soortgelyke organisasie of na 'n Raad van Trustees, deur die Algemene Ver= 
gadering benoem, welke Raad van Trustees met die bates mag handel in bree 
onderwysbelang. 
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BYLAAG 2 

PROFESSIONELE EREREeLS VAN DIE TO - 1982 

A VERPLIGTINGE MET BETREKKING TOT VOLKSTRADISIES 
1. Ons glo dat die diepste verborgenhede omtrent die wese en bestemming van 

die mens in die Heilige Skrif geopenbaar is en aanvaar die Woord van God 
as die grondslag van ons strewe. 

2. Ons glo dat opvoeding Christelik en nasionaal meet wees. 
3. Ons glo dat by die kind agting vir die voorgeslagte en waardering vir 

hulle goeie voorbeeld en lewe van toewyding aangekweek moet word. 
B VERPLIGTINGE TEENOOR DIE KIND 

1. Dns glo dat die onderwyser geroepe is tot positiewe karaktervorming by 
die jeug. 

2. Dns glo dat ~ kind vatbaar is vir goeie indrukke en dat hy die vermo~ 
besit om onder leiding tot~ nuttige en selfstandige burger van die 
Staat te ontwikkel. 

3. Ons glo dat elke kind 'n billike kans in die lewe moet kry. 
4. Ons glo dat daar ~ verpligting op ons rus om die kind met liefde, groat= 

moedigheid en regverdigheid te bejeen. 
C VERPLIGTINGE TEENOOR DUERS EN DIE SAMELEWING 

1. Dns glo in die waarde van huislike en kerklike opvoeding en in~ noue 
samewerking tussen skoal. huis en kerk. 

2. Ons glo dat ~skoal die gees van n fatsoenlike huislike lewe meet weer= 
spi en . 

3. Ons glo in moedertaalonderwys wat gegee word in •n skoal waar elke kind 
opgevoed kan word volgens die eenheidsbeskouing van ouers betreffende 
n Christelik-maatskaplike lewe. 

4. Ons glo dat dit wenslik is om ons te vereenselwig met organisasies wat 
die heil van die kind beoog. 

5. Ons glo dat ons 'n nuttige diens aan die samelewing in die algemeen kan 
bewys deur aan maatskaplike bedrywighede deel te neem. 

D VERPLIGTINGE TEENOOR DIE PROFESSIE EN KOLLEGAS 
1. Ons glo in die voortreflikheid van die onderwysprofessie en strewe daar= 

na om vir ons n waardige status te verseker deur eerlike werk te lewer. 
2. Ons glo inn hartlike samewerking en~ eensgesinde strewe tussen lede 

van dieselfde professie. 
3. Ons glo dat een kollega dit aan 'n ander kollega verskuldig is om sy be= 

lange te eerbiedig, en dat dit onprofessioneel is om dislojaal te ltJees. 
4. Ons glo dat dit beter is om onderling diensvaardigheid te betoon as om 

eie voordeel te soek. 
E VERPLIGTINGE TEENOOR ONSSELF 

1 . Ons gl o da t 'n onderwyser 'n goed i nge 1 i gte per soon moet wees. soda t hy as 
raadgewer in sy omgewing kan optree. 

2. Ons glo dat 'n ondenvyser voortdurend moet ontwikkel tot ·n beter onder= 
wyskrag, en dat hy dus middele moet beproef om sy bekwaamhede tot grater 
ontplooiing te bring. 
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3. Ons g1o dat die eer van ons professie gehandhaaf moet word. 
4. Cns glo dat dit waardig is om verantwoordelikhede te aanvaar en in die 

uitvoering van ons pligte getrou te wees. 
5. Ons glo in diewaarde van eie voorbee1d tot veredeling van die gemeen= 

skap1ike gedrag. 
6. Ons glo dat ons beloning gevind moet word in die voldoening wat gesmaak 

word by die lewering van ons dienste en by die waarneming van die ant= 
wikkeling van die kind. 

7. Ons glo dat die onderwyser geregtig is op n vo11e maatskaplike lewe, dat 
enige beperking op sy vryheid, buite en behalwe ons verklaarde etiese 
verpligtinge, ons professie onwaardig is, en dat dit die strewe van die 
Vereniging moet wees om naas die heil van die kind ook die welsyn van 
die onderwyser te soek en te bevorder. 

F VERPLIGTING TEENOOR OWERHEDE 
Ons glo inn goeie verhouding tussen die onderwyserskorps en liggame en· 
persone wat beheer oor onderwyssake het. 
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BYLAAG 3 

TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING 
HUISHOUDELIKE REGL£MENT VAN DIE BELANGEGROEP ONDERWYSERSOPLEIDING, 1982 

1. NAAM 
Belangegroep Onderwysersopleiding van die TO (BOO). 

2. BEGINSELS 
Die belangegroep funksioneer as n erkende belangegroep binne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die Transvaalse Onderwysersvereniging soos 
verv&t in laasgenoemde se grondwet en reglement. 

3. STEMR£G 
Slegs TO-lede wat aan onderwyskolleges en residensiele universiteite in 
Transvaal verbonde is, kan lede van die Belangegroep Onderwysersopleiding 
wees en oar stemreg beskik. 

4. STEMMING 
Daar wordgewoonlik met die opsteek van hande oor sake gestem, maar voor 
of na sodanige stemming kan enige lid •n verdeling en/of 'n geheime stemming 
eis. 
In ooreenstemming met die TO-reglement geld die volgende prosedure by die 
verkiesing: 
• Kandidate word per geslote briefie genomineer en met n volstrekte meer= 

derheid verkies 
• Stemming geskied per geslote stembrief, tensy die vergadering uitdruklik 

anders besluit 

• By staking van stemme beslis die lot 
• Verkiesingsbeamptes word deur die vergadering aangewys 
• n Kandidaat by n verkiesing kan nie die voorsitterstoel beklee nie. 

5. BEHEER 
Die belangegroep sal beheer word deur 
• 'n Jaarvergadering wat uit lede van die Belangegroep Onderwysersopleiding 

bestaan en deur die Sentrale Bestuur beplan word. 
Beskrywingspunte/mosies wat op die jaarvergadering aanvaar word, sal aan 
die Sentrale Bestuur voorgele word vir verdere hantering en deursending 
aan die Hoofbestuur van die TO. 

• n Sentrale Bestuur wat saamgestel word uit verteenwoordigers van die on= 
derwyskolleges en universiteite waarna hierbo verwys is en wel op die 
volgende basis: 
Een verteenwoordiger vir elke SO TO-lede of gedeelte daarvan met insiui= 
ting van die voorsitter wat tweejaarliks gedurende die onewe jaartalle 
deur die aanwesige lede op die jaarvergadering verkies word. Die mak= 
simum verteenwoordigers vir n opleidingsinriting is egter twee. 
Die Sentrale Bestuur konstitueer so gou as moontlik na die verkiesing op 
die jaarvergadering en kies n ondervoorsitter en sekretaris/esse uit 
eie geledere. 

6. VAKATUR£S 
By enige tussentydse vakature in die Sentrale Bestuur benoem die betrokke 
inrigting van wie die uittredende lid~ verteenwoordiger was~ nuwe ver= 
teenwoordiger. 
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7. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitter van die belangegroep verteenwoordig die belangegroep in 
die Uitvoerende Komitee en die Hoofbestuur van die TO. 

8. PROSEDURE 
Beskrywingspunte van lede van die belangegroep wat tydens jaarvergaderings 
of ander 800-byeenkomste geformuleer is, word aan die Sentrale Bestuur 
voorgele. Alle ander sake word deur die belangegroepbestuur bir.ne die tak 
hanteer en deur middel van die taksekretaris aan die TO-kantoor gestuur 
vir voorlegging aan die Bestuur. 
Alle besluite van die Sentrale Bestuur is onderhewig aan finale goedkeuring 
deur die Hoofbestuur van die TO. Benewens sake wat na hom verwys is, kan 
die Sentrale Bestuur oak op eie inisiatief vertoe aan die Hoofbestuur voor= 
1 e. 
Indien vertoe deur die Hoofbestuur goedgekeur is vir verdere hantering, 
word die afloop daarvan inn TO-publikasie gerapporteer. Andersins word 
die sekretaris van die liggaam waarvan die vertoe ontvang is, skriftelik 
in kennis gestel. 

9. WYSIGING 
\~ysiging van hierdie huishoudelike reglement kan deur die aanwesige lede 
op die Jaarvergadering aangebring word met 'n meerderheid van stemme. Alle 
wysigings is egter onderhewig aan bekragtiging deur die Hoofbestuur van 
die TO. 

HUISHOUDELIKE REGLEMENT VAN DIE BELANGEGROEP SEKONDeRE SKOLE, 1982 

1. NAAM 
Belangegroep Sekondere Skole van die TO (BSS). 

2. BEGINSELS 
Die belangegroep funksioneer as 'n erkende belangegroep binne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die TO soos vervat in laasgenoemde grondwet 
en reglement. 

3. STEMREG 
Slegs TO-lede verbonde aan inrigtings wat binne die belangesfeer van die 
Belangegroep Sekondere Onderwys val, sal stemgeregtig wees (d.w.s. TO
lede wat met die onderrig van leerlinge is sekondere skole te doen het). 

4. STEMMING 
Daar word gewoonlik met die opsteek van hande oor die sake gestem, maar voor 
of na sodanige stemming kan enige lid ·n verdeling en/of 'n geheime stemming 
eis. 
In ooreenstemming met die TO-reglement geld die volgende prosedure by die 
verkiesing: 

• Kandidate word per geslote briefie genomineer e~ met n volstrekte meer= 
derheid verkies 

• Stemming geskied per geslote stembrief, tensy die vergadering uitdruklik 
anders besluit 

• By staking van stemme beslis die lot 
• Verkiesingsbeamptes word deur die vergadering aangewys 
• n Kandidaat by n verkiesing kan nie die voorsitterstoel beklee nie 
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5. BEHEER 
Die belangegroep sal beheer word deur 

5.1 n Bre! Bestuur 
Die Bree Bestuur bestaan uit 
1 die lede van die Sentrale Bestuur 
• die lede van die streekbesture van die BMS 
1 lede van die vakpanele (panele van hoogstens 3 lede per vak wat deur 

die Sentrale Bestuur benoem word) 
Die Bre~ Bestuur vergader tweejaarliks, tensy op n vergadering van die 
Sentrale Bestuur en met die goedkeuring van die Hoofbestuur uitdruklik 
anders besluit is. 

5.2 n Sentrale Bestuur 
Die Sentrale Bestuur word tweejaarliks op die vergadering van die Bre~ 
Bestuur soos volg saamgestel: 
• n voorsitter - verkies deur die Bre~ Bestuur 
t vyf werkgemeenskapverteenwoordigers (1 verteenwoordiger per werkge= 

meenskap verkies deur lede van die onderskeie werkgemeenskappe - ver= 
gelyk 5.5) 

t een verteenwoordiger van Haofde- en Onderhoofdeverenigings (verkies · 
deur die verteenwoordigers van die Hoofde en onderhoofdeverenigings) 

Tydens die eerste vergadering van die nuutverkose Sentrale Bestuur word 
•n ondervoorsitter en sekretaris uit eie geledere aangewys. 

5.3 Streekbesture 
Die streekbesture word saamgestel uit: 
t Vyf verteenwoordigers van elke tak binne die streek. (Hierdie vyf 

persone vorm die takbelangegroepbestuur wat alle BSS-sake binne die 
tak hanteer). 

• Drie BSS-lede as verteenwoordigers van die BSS-hoofdevereniging van die 
TO binne die streek of die TO-hoofdevereniging wat uit lede van meer 
as een belangegroep bestaan insluitende die BSS. Indien geen sodanige 
hoofdevereniging bestaan nie, verval hierdie bepaling ipso facto. 

• Die hoofbestuurslid in die streek wat ingevolge die TO-reglement uit 
die geledere van n sekondere skoal of kollege/universiteit verkies is. 

Die hoofbestuurslid waarna hierbo verwys is, bele elke twee jaar nadat die 
nuwe takbesture saamgestel is n vergadering van die streekbestuur waar= 
tydens n voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris uit eie geledere aan= 
gewys word. Tydens die vergadering word onder andere oak beplanning vir 
die volgende twee jaar gedoen. 
Streekbesture vergader verder na behoefte om sake rakende die BSS in die 
streek te hanteer. 

5.4 StreekwerkQemeenskapbesture 
Die streekgemeenskapbesture bestaan uit die takverteenwoordigers van n 
bepaalde werkgemeenskap in n streek, en hanteer die belange van die werk= 
gemeenskap in die streek op n ad hoc-basis. Die konsitueringsprosedure 
is dieselfde as vir streekbesture. 

5.5 

lede van die volgende werk= 
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• Geesteswetenskappe 
• Natuurwetenskappe 
• Handel 
• Tegnies 
• Landbou/Huishoudkunde/Kuns/Prakties. 
Hierdie bestuur hanteer alle BSS-sake binne die tak, en verteenwoordig die 
tak in die streekbestuur en streekwerkgemeenskapbesture. 

6. VAKATURE 
Enige tussentydse vakature wat in die Sentrale Bestuur ontstaan deur uit= 
trede of bedanking van die verkose lid, word deur die betrokke bestuur 
self deur koHptasie gevul. By enige tussentydse vakature in ~ ander be= 
stuur benoem die betrokke tak of hoofdevergadering van wie die uittredende 
lid 'n verteenwoordiger was 'n nuwe verteenwoordiger in sy plek. 

7. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitter van die belangegroep verteenwoordig die belangegroep in die 
Uitvoerende Komitee en die Hoofbestuur van die TO. 

8. PROSEDURE 
Die werkgemeenskappe sal op tak-, streek- en provinsiale vlak funksioneer. 
By die aanbieding van streeksaamtrekke kan die werkgemeenskappe oak gesa= 
ment1ik optree. 
Sake wat op streek- en provinsiale vlak hanteer word, word direk aan die 
Sentrale Bestuur voorgele, maar alle ander werkgemeenskapsake moet deur 
middel van die takbestuur ingedien word. 
Die verantwoordelike hoofbestuurslid sal te alle tye geken word in die be= 
planning van byeenkomste in~ bepaalde streek. Wanneer afsonderlike vak= 
vergaderings binne die werkgemeenskap aangebied word, sal die bestuur wat 
die vergaderings reel, vaksameroepers aanwys. 
Alle besluite van die Sentrale Bestuur is onderhewig aan finale goedkeuring 
deur die Hoofbestuur van die TO. Benewens sake wat na hom verwys is, kan 
die Sentrale Bestuur oak op eie inisiatief vertoe aan die Hoofbestuur voorle. 
Indien vertoe deur die Hoofbestuur goedgekeur is vir verdere hantering, word 
die afloop daarvan inn TO-publikasie gerapporteer. Andersins word die 
sekretaris van die liggaam waarvan die vertoe ontvang is, skriftelik in 
kennis gestel. 

9. WYSIGINGS 
Wysigings van hierdie huishoudelike reglement kan deur die Bree Bestuur aan= 
gebring word met n meerderheid van stemme. Alle wysigings is egter onder= 
hewig aan bekragtiging deur die Hoofbestuur van die TO. 

HUISHOUOELIKE REGLEMENT VAN DIE BELANGEGROEP LAERSKOLE, 1982 

1. NAAM 
Belangegroep Laerskole van die TO (BLS) 

2. BEGINSELS 
Oi e be 1 angegroep funks i oneer as 'n erkende be 1 angegroep bi nne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die TO soos vervat in laasgenoemde se grondwet 
en reglement~ 
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3. STEMREG 
Slegs TO-lede verbonde aan inrigtings wat binne die belangesfeer van die. 
Belangegroep Laerskole val, sal stemgeregtig wees (d.w.s. TO-lede wat met 
die onderrig van leerlinge in primere skole te doen het). 

4. STEMMING 
Daar word gewoonlik met die opsteek van hande gestem oor sake, maar voor of 
na sodanige stemming kan enige lid 'n verdeling en/of 'n geheime stemming eis. 
In ooreenstemming met die TO-reglement geld die volgende prosedure by die 
verkiesing: 
t Kandidate word per geslote briefie genomineer en met 'n besliste meerder= 

heid verkies 
t By staking van stemme beslis die lot 
t Verkiesingsbeamptes word deur die vergadering aangewys 
• 'n Kandidaat by 'n verkiesing kan nie die voorsitterstoel beklee nie. 

5. BEHEER 
Die belangegroep sal beheer word deur 

5.1 'n Bre~ Bestuur 
Die Bree Bestuur bestaan uit 
• die lede van die Sentrale Bestuur 
• die lede van die streekbesture van die BLS 

5.2 'n Sentrale Bestuur 
Die Sentra l e Bestuur word tweejaarl i ks op 'n vergaderi ng van die Bre~ Be= 
stuur verkies en bestaan uit 'n voorsitter en bykomende lede met dien ver= 
stande dat minstens een lid 'n dame sal wees. 
Tydens die eerste vergadering van die nuutverkose Sentrale Bestuur word 'n 
ondervoorsitter en sekretaris uit die geledere aangewys. 

5.3 Streekbesture 
Die streekbesture word saamgestel uit 
• Vyf verteenwoordigers van elke tak binne die streek. (Hierdie vyf per= 

sane vorm die takbelangegroepbestuur wat alle BLS-sake binne die tak 
hanteer) 

• Drie BLS-lede as verteenwoordigers van die BLS-hoofdevereniging binne 
die streek of die TO-hoofdevereniging wat uit lede van meer as een be= 
langegroep bestaan insluitende die BLS. Indien geen sodanige hoofde= 
vereniging bestaan nie, verval hierdie bepaling ipso facto. 

• Die hoofbestuurslid in die streek wat ingevolge die TO-reglement uit 
die geledere van die primere of spesiale skoal verkies is. 

Die hoofbestuurslid waarna hierbo verwys is, bele elke tweede jaar nadat 
die nuwe takbesture saamgestel is 'n vergadering van die streekbestuur waar= 
tydens 'n voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris uit eie geledere aange= 
wys word. Tydens die vergadering word onder andere oak beplanning vir 
die volgende twee jaar gedoen. 
Streekbesture vergader verder na behoefte om sake rakende die BLS in die 
streek te hanteer. 

6. VAKATURE 
Enige tussentydse vakature wat in die Sentrale Bestuur ontstaan deur uit= 
trede of bedanking van die verkcse lid, word deur die betrokke bestuur self 
deur koHptasie gevul. By enige tussentydse vakature inn streekbestuur 
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benoem die betrokke tak of hoofdevereniging van wie die uittredende lid 
~ verteenwoordiger wat n nuwe verteenwoordiger in sy plek. 

7. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitter van die belangegroep verteenwoordig die belangegroep in die 
Uitvoerende Komitee en die Hoofbestuur van die TO. 

8. PROSEDURE 
Beskrywingspunte van lede van die belangegroep wat tydens streeksaamtrekke 
geformuleer is, word aan die Sentrale Bestuur voorgele. Alle ander sake 
word deur die belangegroepbestuur binne die tak hanteer en deur middel van 
die taksekretaris aan die TO-kantoor gestuur vir voorlegging aan die Sen= 
trale Bestuur. 
Alle besluite van die Sentrale Bestuur is onderhewig aan finale goedkeuring 
deur die Hoofbestuur van die TO. Benewens sake wat na hom verwys is, kan 
die Sentrale Bestuur ook op eie inisiatief vertoe aan die Hoofbestuur voor: 
1 e. 
Indien vertoe deur die Hoofbestuur goedgekeur is vir verdere hantering, 
word die afloop daarvan inn TO-publikasie gerapporteer. Andersins word 
die sekretaris van die liggaam waarvan die vertoe ontvang is, skriftelik 
in kennis gestel. 

9. WYSIGING 
Wysiging van hierdie huishoudelike reglement kan deur die Bree Bestuur aan= 
gebring word met n meerderheid van stemme. Alle wysigings is egter onder= 
hewig aan bekragtiging deur die Hoofbestuur van die TO. 

HUISHOUOELIKE REGLEMENT VAN DIE BELANGEGROEP SPESIALE ONOERWYS, 1982 

1. NAAM 
Belangegroep Spesiale Onderwys van die TO (BSpO) 

2. BEGINSELS 
Die belangegroep funksioneer as 'n erkende belangegroep binne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die TO sacs vervat in laasgenoemde se grondwet 
en reglement. 

3. STEMREG 
Slegs TO-lede verbonde aan inrigtings wat binne die belangesfeer van die 
Belangegroep Spesiale Onderwys val, sal stemgeregtig wees (d.w.s. TO
lede wat met die onderrig van leerlinge in Spesiale Skole te doen het). 

4. BEHEER 
Die be 1 angegroep sa 1 beheer word deur 'n Sentra 1 e Bestuur en werkgemeenskap 
besture. 

4.1 Sentrale Bestuur 
Die Sentrale Bestuur word tweejaarliks verkies en soos volg saamgestel: 
voorsitter- verkies deur die afgevaardigdes op die tweejaarlikse saam= 
trek van die belangegroep 
ondervoorsitter - verkies deur die afgevaardigdes op die tweejaarlikse 
saamtrek van die belangegroep 
sekretaris- verkies deur die afgevaardigdes op die tweejaarlikse saamtrek 
van die be1angegroep 
vyf benoemde lede wat die volgende werkgemeenskappe van die BSpO onderskei= 
delik verteenwoordig: 
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• Hoofde en Onderhoofde 
t Skolastiese Personeel 
• Sentrumwerk 
• Dames Praktiese Vakke 
t Liggaamlike Opvoeding, Sport en Ontspanning 

4.2 Werkgemeenskapbesture 
Werkgemeenskapbesture bestaan uit n voorsitter, ondervoorsitter, sekreta= 
ris en soveel addisionele lede as wat goed geag word, en word verkies ty= 
dens die vergadering van die onderskeie werkgemeenskappe met die tweejaar= 
likse saamtrek. Die voorsitters verteenwoordig hulle onderskeie werkge= 
meenskappe as benoemde lede op die Sentrale Bestuur van die belangegroep. 

5. VAKATURE 
Enige tussentydse vakature wat ontstaan deur die uittrede of bedanking van 
n verkose lid, word deur die betrokke bestuur self deur koHptasie gevul. 
Waar n vakature ontstaan deur uittrede of bedanking van n verteenwoordiger 
van n werkgemeenskap soos in 4.1 vermeld, sal die bestuur van die betrokke 
werkgemeenskap n plaasvervanger benoem. 

6. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitter van die belangegroep verteenwoordig die belangegroep in die 
Dagbestuur en die Hoofbestuur van die TO. 

7. PROSEDURE 
Vertoe van lede van die belangegroep word deur hulle Werkgemeenskapbestuur, 
met n aanbeveling van laasgenoemde, aanhangig gemaak by die Sentrale Be= 
stuur wat daaroor beslis. Laasgenoemde kan dit met n aanbeveling aan die 
Hoofbestuur vir optrede voorle. 
Die Sentrale Bestuur kan ook op eie inisiatief vertoe aan die Hoofbestuur 
voorle. 
Sake binne die belangesfeer van die BSpO kan deur die Hoofbestuur of ander 
belangegroepe (deur middel van die Hoofbestuur) na die Sentrale Bestuur 
van die BSpO vir hantering verwys word. 
Verslag oor die afhandeling van vertoe word by wyse van gesirkuleerde no= 
tules en/of kennisgewing inn TO-publikasie gelewer. 

8. WYSIGING 
Wysigings van hierdie huishoudelike reglement kan aangebring word deur 
lede van die BSpO op n tweejaarlikse saamtrek onderhewig aan goedkeuring 
van die Hoofbestuur van die TO. 

KONSEP HUISHOUDELIKE REGLEMENT VAN DIE BELANGEGROEP PRE-PRIMeRE SKOLE, 1982 

1. NAAM 
Belangegroep Pre-Primere Skole van die TO 

2. BEGINSELS 
Die belangegroep funksioneer as n erkende belangegroep binne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die TO soos vervat in laasgenoemde se Grondwet 
en Reglement. 

3. STEMREG 
Slegs TO-lede verbonde aan inrigtings wat binne die belangesfeer van die 
Belangegroep Pre-Primere Onderwys val, sal stemgeregtig v1ees. 
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4. BEHEER 
Die Belangegroep sal beheer word deur -
~ Sentrale Bestuur bestaande uit ~ voorsitter en vier lede wat tweejaarliks 
op die algemene vergadering van die Belangegreop verkies word en waarvan 
minstens een aan ~ opleidingsinrigting, een aan ~ departementele en een aan 
'n nie-departementele kleuterskool ver~onde is. Bo en behalwe die verkose 
lede kan die Hoofbestuur van die TO~ maksimum van twee lede in die Sen= 
trale Bestuur benoem. 
Die Sentrale Bestuur benoem uit eie geledere n ondervoorsitter/ster en 
sekretaris/esse. 
Alhoew~ die Algemene Vergadering jaarliks plaasvind word die bestuur soos 
alle ander TO-besture vir twee jaar verkies, en verkiesing sal dus in elke 
onewe jaartal plaasvind. 

5. VAKATURE 
Enige tussentydse vakature wat in die bestuur ontstaan deur die uittrede of 
bedanking van n verkose lid, word deur die bestuur self deur kooptasie gevul. 

6. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitter van die belangegraep verteenwoordig die belangegroep in die 
Uitvoerende Komitee en Hoofbestuur van die TO. 

7. PROSEDURE 
Vertoe van lede van die belangegroep word aanhangig gemaak by die Sentrale 
Bestuur wat dit oorweeg. Laasgenoemde kan dit met n aanbeveling aan die 
TO-Hoofbestuur vir aptrede voorle. 
Verslag oor afhandeling van vertoe word by wyse van kennisgewing in Mondstuk 
of op n wyse wat die Hoofbestuur goed ag, gedoen. 

8. WYSIGING 
Wysiging van hierdie huishoudelike reglement kan op die Algemene Vergadering 
aangebring word en is onderhewig aan goedkeuring van die Hoafbestuur van die 
TO. 

HUISHOUDELIKE REGLEMENT VAN DIE BELANGEGROEP KOSHUISE, 1982 

1. NAAM 
Belangegraep Koshuise van die TO (BK) 

2. BEGINSELS 
Die belangegroep funksioneer as 'n erkende belangegroep binne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die TO soos vervat in laasgenoemde se grondwet 
en reglement. 

3. STEMREG 
Slegs TO-lede verbcnde aan inrigtings wat binne die belangesfeer van die 
Belangegroep Koshuise val, sal stemgeregtig wees (d.w.s. TO-lede wat met 
die beheer van koshuise te doen het). 

4. SEHEER 
Die belangegroep sal beheer word deur ~ Sentrale Bestuur wat tweejaarliks 
deur die Hoofbestuur benoem word. Die Sentrale Bestuur sal saver moontlik 
verteenwoardigend wees van die verskiilende Departementele inrigtings waar= 
aan ~oshuis verbonde is en sal seas volg saamgestel word: 
voorsitter - deur die Hoofbestuur aangewys 
ondervoorsitter - deur die Sentrale Bestuur gekies 
sekretaris - deur die Sentrale Bestuur gekies 
twee addisianele lede. · 
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5. VAKATURE 
Enige tussentydse vakature word deur die Hoofbestuur op aanbeveling van 
die Sentra1e Bestuur gevul. 

6. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitter van die belangegroep verteenwoordig die belangegroep in die 
Hoofbestuur van die TO. 

7. PROSEDURE 
Vertoe van lede van die belangegroep word deur die Sentrale Bastuur oorweeg 
wat dit met n aanbeveling aan die Hoofbestuur vir optrede voorle. 
Die Sentra1a Bestuur kan ook op eie inisiatief vertoe aan die Hoofbestuur 
voorle. 
Sake binne die belangesfeer van die Belangegroep Koshuise kan deur die 
Hoofbestuur of ander belangegroepe (deur middel van die Hoofbestuur) na die 
Sentrale Bestuur van die Belangegroep Koshuise vir hantering verwys word. 
Verslag oar afhandeling van vertoe word by wyse van gesirkuleerde notules 
en/of kennisgewing inn TO-publikasie gelewer. 

8. WYSIGING 
Wysiging van hierdie huishoudelike reglement kan aangebring word deur die 
Sentrale Bestuur onderhewig aan goedkeuring van die Hoofbestuur van die TO. 

HUISHOUDELIKE REGLEMENT VAN DIE BELANGEGROEP SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSOIENS, 
1982 

1. NAAM 
Belangegroep Sielkundige en Voorligtingsdiens van die TO. 

2. BEGINSELS 
Die Belangegroep funksioneer as n erkende belangegroep binne die raamwerk 
en volgens die beginsels van die Transvaalse Onderwysersvereniging soos 
vervat in 1aasgenoemde se Grondwet. 

3. STEMREG 
Slegs TO-lede wat aan die onderwyshulpdiens, Skoolsielkundige en Voorlig= 
tingsdiens van die Transvaalse Onderwysdepartement verbonde is, sal stem= 
geregtig wees. 

4. STEMMING 
Oaar word gewoonlik met die opsteek van hande oar sake gestem, maar voor 
of na sodanige stemming kan enige lid 'n verdeling en/of 'n geheime stemming 
eis. 
In ooreenstemming met die TO-Grondwet se bepalings, geld die volgende pro= 
sedure by die verkiesing van Bestuurslede, tensy daar by die Jaarvergade= 
ring eenparig anders besluit word: 

4.1 Kandidate word per geslote briefie genomineer en met n volstreKte meer= 
derheid verkies. 

4.2 Stemming geskied per geslote stembrief,tensy die vergadering uitdruklik 
anders besluit. 

4.2 By staking van stemme beslis die lot. 
4.3 Verkiesingsbeamptes word deur die vergadering aangewys. 
4.5 ~ Kandidaat by n verkiesing kan nie die voorsitterstoel beklee nie. 
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5. BEHEER 
Die Belangegroep sal beheer word deur: 

5.1 'n Jaarvergadering wat uit lede van die Belangegroep Sielkundige en Voor= 
ligtingsdiens bestaan en wat op n tyd en plek vergader soos deur die 
Bestuur beplan. 

5.2 n Bestuur wat saamgestel word uit een verteenwoordiger van elke dissi= 
pline soos in die Skoolsielkundige en Voorligtingsdiens verteenwoordig 
en wat tydens die Jaarvergadering wat in die ewe-jaartalle val deur die 
betrokke lede van elke dissipline aangewys word. 

Die Voorsitter(ster) van die Bestuur word tydens die Jaarvergadering wat in 
die ewe-jaartalle val gekies uit die verteenwoordigers wat in ooreenstem= 
ming met die bepalings van paragraaf 5.2 aangewys is. Die Bestuur konsti= 
tueer so gou as moontlik nd die verkiesing en kies uit eie geledere n 
Ondervoorsitter(ster) en Sekretaris(esse). 

6. VAKATURES 
Tussentydse vakatures in die Sestuur word deur die Bestuur self gevul, maar 
met inagneming van die beginsel dat elke dissipline in die Bestuur verteen= 
woordig moet wees. 
Indien n vakature in die Bestuur meebring dat die amp van die Voorsitter 
(ster) of sekretaris(esse) vakant raak, sal die Bestuur sodanige vakature 
uit eie geledere vul. 

7. VERTEENWOORDIGING 
Die Voorsitter(ster) verteenwoordig die Belangegroep in die Uitvoerende 
Komitee en die Hoofbestuur van die TO. 

8. PROSEDURE 
Beskrywingspunte van die lede van die Belangegroep wat tydens die Jaarver= 
gadering of ander byeenkomste van die Belangegroep geformuleer ist word aan 
die Bestuur voorgele. 
Die lede van die Belangegroep kan ook beskrywingspunte en memoranda aan die 
TO-kantoor deurstuur vir voorlegging aan die Bestuur. 
Alle besluite van die Bestuur is onderhewig aan finale goedkeuring deur die 
Hoofbestuur van die TO. Benewens sake wat na hom terugverwys is, kan die 
Bestuur ook op eie inisiatief, verto~ aan die Hoofbestuur voorlA. 
Indien vertoe deur die Hoofbestuur goedgekeur is vir verdere hantering, word 
die afloop daarvan inn TO-publikasie gerapporteer. Andersins word die 
voorlegger van die beskrywingspunt of voorlegging, skriftelik van die uit= 
slag in kennis gestel. 

9. WYSIGING 
Wysiging van hierdie huishoudelike reglement kan deur die aanwesige lede 
op die Jaarvergadering aangebring word met •n meerderheid van stemme. Alle 
wysigings is egter onderhewig aan bekragtiging deur die Hoofbestuur van die 
TO. 

HUISHOUDELIKE REGLEMENT VAN DIE HOOFBESTUURSKOMITEE VIR ONDERWYSERESSEBELANGE, 
1982 

1. NAAM 
Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange (HKO). 

2. BEGINSELS 
D~e komitee funksioneer as ~ erkende komitee vir onderwyseressebelange 
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binne die raamwerk en volgens die beginsels van die TO, soos vervat in 
laasgenoemde se grondwet en reglement. 

3. STEMREG 
Slegs dameslede van die TO sal stemgeregtig wees. 

4. BEHEER 
Die komitee sal beheer word deur n bestuur bestaande uit drie verkose en 
vier benoemde lede. 
(i) Die drie verkose lede, verteenwoordigend van die primere, sekondere 

en tersiere onderwysinrigtings, waarvan een die voorsitster is, word 
op die tweejaarlikse Algemene Vergadering van die TO verkies, tydens 
n vergadering van onderwyseresse wat spesiaal vir die doel in die 
program ingepas sal word. 

(ii) Die vier benoemde lede verteenwoordig die BSS, BLS, BSpO en BOO on= 
derskeidelik en word deur vermelde belangegroepe se Sentrale Besture 
aangewys. 

5. VAKATURE 
Enige tussentydse vakature wat ontstaan deur die uittrede of bedanking van 
n verkose lid, word deur die betrokke bestuur self deur kooptasie gevul. 
Waar n vakature ontstaan deur die uittrede of bedanking van 'n verteenwoor= 
diger van n belangegroep soos in (4) vermeld, sal die betrokke be1angegroep 
n plaasvervanger benoem. 

6. VERTEENWOORDIGING 
Die voorsitster en nog twee lede van die Bestuur verteenwoordig die HKO in 
die Hoofbestuur met dien verstande dat een persoon van 'n primere, een van 
•n sekondere eA een van 'n tersiere onderwysinrigting sal wees. Die voorsit= 
ster verteenwoordig die Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange in 
die Uitvoerende Komitee van die TO. 

7. PROSEDURE 
(i) Vertoe van die onderwyseresse word deur die komitee oorweeg en met 'n 

aanbeveling van die Hoofbestuur vir optrede voorgele. 
(ii) Die erkende belangegroepe verwys vertoe wat onderwyseresse-aangeleent= 

hede is na die komitee, wat dit sal ondersoek en n aanbeveling aan die 
Hoofbestuur voorle. 

(iii) Onderwyseresse het oak die reg om vertoe regstreeks aan die komitee 
te rig. 

(iv) Die komitee kan oak op eie inisiatief vertoe aan die Hoofbestuur voorle. 
(v) Verslag oor afhandeling van vertoe word by wyse van gesirkuleer·de 

notules en/of kennisgewing inn TO-publikasie gelewer. 
8. WYSIGINGS 

Wysigings van hierdie huishoudelike reglement kan aangebring word tydens 'n 
vergadering van Onderwysetesse v1at spesiaal vir die HKO in die program in= 
gepas sal word tydens die tweejaarlikse Algemene Vergadering van die TO. 

9. VERSLAG 
Verslag van werksaamhede sal tydens die vergadering van onderwyseresse op 
die Algemene Vergadering van die TO deur die voorsitster en bestuur aan die 
lede voorgele word. 

10. KOMITEEVERGADERINGS/VERGADERINGS 
(i) Die komiteevergaderings word bepaal deur die sekretariaat van die TO. 

(ii) Die komitee besit die reg om aan te vra vir~ vergadering indien n 
aangeleentheid dit regverdig. 

309 



BYLAAG 4 

TRANSVAALSE ONOERWYSERSVERENIGING 

TO-TAKREGLEMENT, 1982 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

NAAM VAN TA.K: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >II ••••••••••••••••••• 

BEGINSELS: Die Tak funksioneer as ~ erkende organisasie van TD-lede binne 
die geografiese gebied soos deur die Hoofbestuur van die TO afgebaken en 
wel binne die raamwerk en volgens die beginsels soos vervat in die TO se 
Grondwet en Reglement. 
DOEL: Die Tak ste1 hom ten doel om die Christelike en Nasionale Onderwys 
en-upvoeding te bevorder. 
STEMREG: Slegs TO-lede wat aan onderwysinrigtings binne die Tak se grense 
verbonde is, het stemreg. 
BRE~ TAKBESTUUR: Die Tak word beheer deur ~ bestuur wat ooreenkomstig die 
TO se Reglement tweejaarliks na afloop van die Algemene Vergadering, maar 
in elk geval nie later as 31 Maart van die daaropvolgende jaar nie, deur 
die lede van die tak verkies word. 
Die bestuursposte waarin persone verkies meet word, bestaan uit: 
( i) voors i tter 

(ii) ondervoorsitter 
(iii) sekretaris penningmeester 

Hierbenewens verkies/benoem die Belangegroepafdeling/Takbestuur (indien van 
toepassing) oak die ondergenoemde lede. 

(iv) Vyf (5) lede vir die BLS-afdeling (insluitende voorsitter, ondervoor= 
sitter en sekretaris) 

(v) Een (1) persoon as verteenwoordiger van die lede in elk van die volgen= 
de BSS-rigtings (indien van toepassing). 

• Geesteswetenskappe 
1 Natuurwetenskappe 
• Handel 
• Tegnies 
1 Landbou/Huishoudkunde/Kuns/Prakties 

(vi) Een (1) persoon as verteenwoordiger van die lede in die BSpO-afdeling 
vir elk van die volgende werkgemeenskappe: 

• Hoofde en onderhoofde 
• Skalastiese persaneel 
• Dames praktiese vakke 
1 Sentrumwerk (Instrukteurs) 
• Liggaamlike Opvoeding, Sport en Ontspanning 

(vii) Drie (3) lede vir die BK-afdeling (voorsitter, ondervoorsitter en 
sekreta ri s). 

(viii) Drie (3) lede vir die HKO (voorsitster, ondervoorsitster en sekreta= 
resse). 

(ix) Drie (3) lede vir die 800-afdeling (voorsitter, ondervoorsitter en 
sekretaris). 

(x) Drie (3) lede vir die BPPS-afdeling (voorsi~ter,ondervoorsitster en 
sek ret a res se) . 

(xi) 'n Verteenwoordiger van elke onderwysinrigting in die takgebied. Die 
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6. DAGBESTUUR 
(i) Die Dagbestuur van die Tak sal bestaan uit die voorsitter, ondervoor= 

sitter en sekretaris van die Tak en die voorsitters van die belange= 
groepafdelings en die Komitee vir Onderwyseressebelange. 

(ii) Die Dagbestuur hanteer alle spoedeisende sake en vergader minstens 
een keer per termyn. 

7. VAKATURE: Enige tussentydse vakature in die Bestuur word deur laasgenoemde 
self gevul. 

8. VERTEENWOORDIGING 
8.1 Die takvoorsitter en -sekretaris (of hulle plaasvervangers) verteenwoordig 

die Tak waar nodig en van toepassing. 
8.2 Die bestuurslede van die BBS- en BLS-belangegroepafdelings verteenwoordig 

die Tak op die onderskeie streekbesture. 
9. AKTIWITEITE 
9.1 Die lede van die Tak sal minstens een keer elke termyn vergader. 
9.2 Die vergaderings sal verkies1ik binne die eerste vier weke van elke termyn 

plaasvind. 
9.3 By die eerste vergadering na afloop van die Algemene Vergadering (Kongres) 

sal ~ bestuur saamgestel word. 
9.4 Die vergadering sal sover moontlik in rotasie by die verskillende skole, 

wat vir die ontvangs van die lede verantwoordelik sal wees, gehou word. 
9.5 Die Tak sal hom beywer op die bree onderwysterrein, die belange van sy 

lede behartig en trag om sosiale- en kulturele funksies doeltreffend te 
verri g. 

9.6 Die teenwoordige lede by 'n takvergadering vorm 'n kworum. 
10. GELDSAKE 
10.1 Die boekjaar van die Tak sal strek van 1 Januarie tot 31 Desember. 
10.2 Takgeld ten bedrae van ..... c per lid per jaar word gehef. 
11. PROSEDURE: Vertoe van die Tak sal aan die TO-kantoor gestuur word vir 

voorlegging aan die Hoofbestuur. 
12. WYSIGING: Wysiging van hierdie huishoudelike reglement kan aangebring 

word met 'n tweederde meerderheid op 'n takvergadering. Alle wysigings is 
onderhewig aan die goedkeuring van die Hoofbestuur van die TO. 

13. 

. ......................................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Goedgekeur en onderteken op .................... (datum) te .......... (plek) 
Namens die TO-tak .................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VOORSITTER SEKRETARIS 
(+Skrap wat nie van 
NOTA 

toepassing is nie en parafeer) 

~ = Belangegroep 
BSS = Belangegroep 
BSpO = Belangegroep 
BK = Beiangegroep 

Laerskole 
Sekondere Skole 
Spesiale Onderwys 
Koshuise 

HKO = Hoofbestuurskomitee vir Onder= 
wyseressebelange 

BOO = Belangegroep Onderwyseropieiding 
BPPS = Belangegroep Pre-PY'imere Sko1e 



BYLAAG 5 

TRANSVAALSE ONOERWYSERSVERENIGING 

VERKORTE FORMULIER VIR DIE INSTELLING VAN HOOFBESTUURSLEDE, 1982 

Geagte kollega(s), u is gekies om die hoogste bestuur van die TOte dien. U 
kiesers koester die hoogste verwagtings van u en sien na u op om leiding. 
Hulle bedoeling was nie om u by wyse van eerbewys in die kussings te plaas 
nie, maar om diens van u te verwag. Voordat u behoorlik kan dien, is dit no= 
dig dat u die doel en strewe van die TO deurgrond. 

VIR OIE OOEL OORHANOIG ONS AAN U 'N GRONDWET VAN DIE TO 

Dit is twyfelagtig of ons, wat minder tyd het as die opstellers in 1893 om ons 
in die ewige dinge te verdiep, wat deur geweldige strominge heen en weer geruk 
word, so 'n weldeurdagte, so 'n ewigware, so 'n besielende en rigtinggewende 
grondwet kon opgestel het. 

Laat ons daardie Grondwet lees en herlees totdat ons van die gees daarvan 
deurdrenk is en laat ons ons werk en strewe dienooreenkomstig inrig. Dit is 
egter nie voldoende om hierdie waarhede en besieling in u hart om te dra nie; 
u moet dit in u Kring of belangegroep uitlewe en aan u lede meedeel. 

Trou aan die Hoofbestuur 
Van u word onvoorwaarde1ik trou aan die Hoofbestuur verwag. U moet u mede 
hoofbestuurslede beskerm soos wat u verlang dat hulle u sal beskerm. Dit is 
dislojaal om mee te deel wat indiwiduele lede in die hoofbestuur gese of gedoen 
het, of om vertroulike besprekings wereldkundig te maak. Net die besluite van 
die hoofbestuur kan gepubliseer word, en selfs dan moet u u diskresie gebruik. 
Die besluit van die hoofbestuur is bindend op u. U kan se datu oorspronklik 
nie ten gunste van die besluit was nie, maar nadat dit geneem is, staan u on= 
der die verpligting om dit te ondersteun. As u enige kritiek op die TO of op 
die hoofbestuur het, moet u dit in die hoofbestuur bespreek, maar nooit daar= 
buite nie. 

EEN VERSOEK 
Indien u miskien lidmaatskap van 'n ander onderwysersvereniging geniet, is dit 
'n vereiste van die Reglement datu as Hoofbestuurslid van die TO daardie lid= 
maatskap onmiddellik moet beeindig. 

Namens al die lede heet ek u van harte welkom in die hoofbestuur. 

Ek vertrou dat u dienstyd aangenaam sal wees en dat u veel tot die opvoeding 
van ons vrilk, die uitbouing van die TO en die verheerliking van God sal kan 
bydra. 
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