
Kom ons praat saam oor
waardes

WGO – waardegedrewe onderwys
“Waardes is die sosiale gom wat ons samelewing saambind”



• https://youtu.be/OKJImnk-gzQ

https://youtu.be/OKJImnk-gzQ


KARAKTER
my kenmerke of eienskappe

wie ek is, 
word weerspieël in my houding en gedrag.

Karakter is die FONDAMENT waarop goeie 
waardes gebou word.



Weet wie jy is Of dalk eerder wie jy nie is nie. . .
Bepaal wat jou doelwitte is en streef na sukses.

Hou op tyd mors!
Fokus op dit wat jy wil bereik en wie/wat jy wil wees.

JY is die argitek van jou eie lewe, die skrywer van JOU lewensboek.

Beheer jou gewoontes, roetine, dit wat jou gelukkig maak.
Ons wil hê dat elke leerder SUKSES sal smaak.
Die doel van ‘n waardegedrewe skoollewe is:

Om waardegedrewe burgers die gemeenskap in te

stuur wat hul plek daar buite kan volstaan. 



Die doel:

Om die hele skoolklimaat 
positief te verander deur ‘n 

nuwe taal van waardes;



Die doel:

Om ‘n aangename 
leeromgewing te skep vir 

beide leerders en 
onderwysers;



Die doel:

Om meer tyd aan onderrig en 
minder tyd aan 

konflikhantering te spandeer;



Die doel:

Om positiewe groepsdruk te 
bevorder;



Die doel:

Om ‘n afname in aggressiewe 
en antisosiale gedrag te 

bewerkstellig;



Die doel:

Om ‘n afname in afwesigheid 
en stokkiesdraai te 

bewerkstellig;



Die doel:

Om te probeer om hierdeur ‘n 
beter slaagsyfer te behaal;



Die doel:

Om hierdeur ‘n skool te skep 
waar elkeen veilig voel, kan

groei en ontwikkel en ‘n 
waardevolle lid van die 
gemeenskap kan wees.



’n Waardegedrewe benadering 
beteken nie dat daar net nog 

meer reëls is nie. 
Waardes gee juis betekenis aan 
reëls, maar die klem verskuif na 

hóékom ons dinge doen. 
Daar word deur ŉ ander bril na 

byvoorbeeld reëls oor voorkoms 
gekyk en die vraag is eenvoudig: 
Hoe gee ek deur my voorkoms 

gestalte aan die waardes?



Die vraag is dus nie 
wat die reël is nie, 

maar wat die 
onderliggende 

waarde is.



Wat is ons skoolwaardes?



En hoe pas dit in by wat vir jou
belangrik is?
Wat is jou waardes waarop jou karakter gebou word?

Tot volgende keer….


