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SKOOLREëLS EN ORDEREëLS
Die volgende Skoolreëls en Ordereëls is van toepassing op alle leerders van Gelofte Skool. Leerders
ontvang hierdie reëls met die aanvang van elke jaar en word pertinente opdrag aan leerders gegee om
hulle daarvan te vergewis.

1.

OPVOEDKUNDIG

1.1

Van leerders word verwag om die nodige respek teenoor personeel en ander volwassenes te toon,
wat uiting vind in die manier waarop hulle aangespreek word en daar met hulle kommunikeer
word.
Die hooffunksie van die skool is die voorsiening van onderrig aan leerders, daarom moet leerders
pligsgetrou hul skoolwerk verrig, skool bywoon en deelneem aan die skoolprogram, kurrikulêr en
buitekurrikulêr.
Leerders moet elke dag hul beste lewer deur getrou alle werk te voltooi. Dit is die leerder se eie
verantwoordelikheid om agterstallige werk a.g.v afwesigheid in te haal en op die tweede dag nadat
hy/sy by die skool terug is, aan die onderwyser te toon, tensy ander reëlings met die onderwyser
getref is.
Leerders moet hulleself daadwerklik beywer vir die instandhouding en uitbouing van ‘n kultuur
van onderrig en leer in die skool omdat dit die kern vorm van die skoolprogram en ‘n
noodsaaklike uitvloeisel is vir die uitleef van die skool se visie en missie.
Dit is die leerder se verantwoordelikheid dat alle toets- en eksamenantwoordstelle deur die ouers
onderteken word. Dit is die ouers se verantwoordelikheid om te kontroleer en op te volg.
Afwesigheid tydens kontroletoetse en eksamens moet met ‘n skrywe van die ouer bevestig word,
tensy die ouer persoonlik met die skoolhoof of graadvoog gereël het.
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2.

SKOOL- EN PERSOONLIKE EIENDOM

2.1

Benewens moontlike dissiplinêre optrede, mag ‘n leerder wat skooleiendom beskadig ook
verantwoordelik gehou word vir die vervanging of herstel van daardie beskadigde eiendom.
Handboeke is skooleiendom en moet dus volgens die skool se voorskrifte oorgetrek en versorg
word.
Die enigste toelaatbare skooltasse is die voorgeskrewe skooltas met die skoolwapen daarop
aangebring. Jou naam word slegs op die naamstrokie geskryf. Tasse mag nie bekrap of beplak
word nie. Indien nie aan die vereistes voldoen word nie, kan handboeke ingeneem word tot aan
voorskrifte voldoen word.
Vertrekkende leerders sal slegs ‘n oorplasingskaart kry nadat skooleiendom ingelewer en alle
ander verpligtinge nagekom is.
Leerders is te alle tye verantwoordelik daarvoor om hulle eie besittings en geld op te pas. Klere en
ander eiendom moet duidelik gemerk wees. Die skool kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir
eiendom wat verlore geraak het of gesteel word nie.
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3.

ALGEMENE GEDRAGSREËLS

3.1

Alle leerders moet die skoolreëls en orde-reëls nakom en moet die gesag van onderwysers en
ander persone wat in gesagsposisies aangestel is, insluitend die VLR, leerderraad en klasleiers
respekteer.
Leerders moet die skoolreëls en orde-reëls gehoorsaam terwyl hulle op pad skool toe of huis toe
is, asook tydens alle aktiwiteite waartydens hulle die skool verteenwoordig, hetsy by hul eie skool
of by ander instansies, tydens uitstappies of skooltoere.
Die besit of gebruik van tabak op die skoolterrein of in skoolklere in die openbaar, is nie
toelaatbaar nie.
Die gebruik van selfone, tablet, MP3 spelers en I-Pods word nie gedurende skooltyd op die
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skoolterrein toegelaat nie. Indien ‘n selfoon, tablet, MP3 speler en I-Pod sigbaar gedra word sal dit
gekonfiskeer word en slegs aan die ouers van die leerder terugbesorg word na betaling van ‘n
boete van R50-00.
Taalgebruik moet suiwer gehou word. Daar sal ingevolge hierdie Kode opgetree word teen
leerders wat hulle skuldig maak aan die gebruik van kru, beledigende, skel- of onaanvaarbare taal.
Spoeg is onaanvaarbaar en word onder geen omstandighede toegelaat nie.
Die skoolgemeenskap plaas ‘n hoë premie op voorbeeldige gedrag van die ontluikende jeug en
daarom is buitensporige manifestering van wedersydse toegeneentheid, omhelsings en soenery in
skooldrag, onaanvaarbaar. Hierdie reëling is geldig tydens normale skoolure, maar ook tydens alle
skoolfunksies en in die openbaar in skoolklere.
Slegs "wieletjie” Tippex mag gebruik word in vakke waar die gebruik van Tippex toegelaat word.
Rassisme word in ‘n baie ernstige lig beskou. Daar sal dus baie sterk opgetree word teen leerders
wat hulself hieraan skuldig maak.
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ORDEREËLINGS : OPTREDE OP DIE SKOOLTERREIN

4.1

Dit is die verantwoordelikheid van elke leerder om die skoolterrein en fasiliteite van die skool so
te benut dat dit ongeskonde deur toekomstige geslagte benut kan word.
Geen leerder mag gedurende pouses, voor of na skool, sonder toestemming/toesig in klaskamers,
kantore, die personeelkamer of die skoolsaal verkeer nie.
Klipgooiery, natgooiery, rowwe speletjies en bakleiery word verbied.
Rook, alkoholiese drank, gewoontevormende middels en onaanvaarbare seksuele gedrag word op
geen tydstip op die skoolterrein toegelaat nie. Geen vorm van sigaretaanstekers word op die
terrein toegelaat nie. Leerders wat in die teenwoordigheid is van leerders wat by genoemde
aktiwiteite betrokke is, sal geag word asof hulle betrokke is daarby.
Dit is elke leerder se medeverantwoordelikheid om toe te sien dat geen rommel op die skoolterrein
en in die skoolgebou gestrooi sal word nie.
Alle leerders moet teen 07:30 reeds op die skoolterrein wees en moet dan na die aantreeblad
beweeg (Slegs Maandae en Vrydae aantree). Op Dinsdae, Woensdae en Donderdae beweeg
leerders direk na hul voogklasse. Geen leerder ontvang ander leerders by die hekke of kuier in die
parkeerarea nie of verlaat die skoolterrein nadat hy/sy in die oggend by die skool gearriveer het
nie. Leerders kom die skoolterrein/gebou binne deur die voorgeskrewe ingange naamlik:
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Graad 12:
Alle ander leerders:

Ingang langs die saal
Ingang naaste aan die afrit

Tasse word by die voogklasse gelaat. Die geboue en stoepe is voor skool verbode terrein.
Leerders moet in volle skooldrag by die skool arriveer.
Met die lui van die eerste klok beweeg leerders flink na hul registerklasse of na die aantreeblad.
Na afloop van die opening verlaat die leerders die vierkant stil en ordelik en gaan langs die
volgende roetes na hul registerklasse:
Primêr:
Sekondêr:

4.7

Links om uit by Lewenswetenskappe klas verby
Langs Ingenieursgrafika klas verby

Leerders wat laat kom tydens saalopening, moet agter in die saal wag terwyl leerders wat op ander
dae laat kom, op die grasvierkant langs die aantreeblad moet aantree.
Klaswisseling moet flink en ordelik geskied en moet binne die bestek van 5 minute plaasvind. As
gevolg van die breedte van die stoepe moet leerders agtermekaar stap en nie langs mekaar nie.
Leerders word nie toegelaat om die kleedkamers te besoek of te eet tydens klaswisseling nie. Daar
word van leerders verwag om netjies by die klas aan te tree totdat die betrokke personeellid hulle
laat binnegaan. Om verkeersopeenhopings te voorkom mag personeel leerders dadelik in die klas
laat inbeweeg.
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4.8

Tasse moet tydens pouses in die klaslokale toegesluit word waar die leerder klas het voor pouse en
na afloop van pouse weer by die klaslokaal afgehaal word.

4.9

Die volgende sake is onaanvaarbare gedrag:
*
Rommelstrooi
*
Gevaarlike speelgoed en voorwerpe
*
Speel in bome en in die beddings
*
Ry van fietse, skaatsplanke, rolskaatse, ens. tydens pouses en by alle skoolfunksies
*
Leerders wat ander boelie
*
Gebruik van selfone, MP3-spelers, tablette en I-Pods tydens skoolure is verbode.
*
Hardloop op stoepe en trappe.
Die volgende is verbode areas:
*
Arbeiderkwartiere
*
Krieketnette
*
Tennisbane
*
Voorportaal (Behalwe in opdrag van personeel)
*
Saal, klasse en stoepe tydens pouses
*
Teerparkeerblaaie
*
Fiets- en motorfietsloodse
*
Enige gebied afgebaken vir ‘n spesifieke graad/fase of afdeling
*
Personeelkamer en kuier-kaia – Geen vergaderings word hier met leerders gereël nie
*
Busloods en terreinbestuurder se stoor
*
Kleedkamers in die portaal
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GEEN leerder, met die uitsondering van leerders wat personeel behulpsaam is, mag die
voorportaal as ‘n deurgangsroete gebruik nie.
Leerders dra ook na skoolure ‘n beeld uit van die skool en daarom word daar van leerders verwag
om die skool te verlaat in volle skooldrag of voorgeskrewe sportdrag. Geen ryloop word toegelaat
nie. Leerders word opgelaai op die rand van die teerblad.
Geen besoekers word op die skoolterrein toegelaat sonder die toestemming van die hoof of die
adjunkhoof nie. Besoekers word met ‘n besoekerskaartjie uitgereik. GEEN besoekers word tydens
periodetye in die klasse toegelaat nie.
Geen leerder mag met ‘n motor of motorfiets op die terrein ry sonder dat toestemming vooraf
verkry is nie. Leerders moet geldige bestuurslisensies hê vir die betrokke vervoermiddel en mag
slegs op die afgebakende gebied parkeer. Geen leerder word tydens skoolure by voertuie toegelaat
nie.
‘n Hoë premie word geplaas op die volgende waardes: goeie maniere, respek, medemenslikheid,
samewerking, gehoorsaamheid, netheid, sindelikheid, verdraagsaamheid, behulpsaamheid en
lojaliteit.
Die volgende is totaal verbode: kougom, slange, reptiele, troeteldiere, gebruik van selfone tydens
skoolure, CD spelers/I-Pods/MP3-spelers/tablette en laserliggies.
Die leerderraad vorm deel van die span wat verantwoordelikheid aanvaar vir die handhawing van
dissipline op die skoolterrein en daarbuite. Alle wettige opdragte van die leerderraad moet dus
gehoorsaam word.
Alle skoolreëls is van toepassing buite die skoolterein indien ‘n leerder in die skool se skool- en/of
sportdrag geklee is.

5

AFWESIGHEID

5.1

Die skoolterrein mag slegs verlaat word op versoek van die ouer(s). Leerders moet eers by die
hoof/adjunkhoof aanmeld en dan moet die ouer die leerder by die administratiewe kantoor
uitteken. Leerders moet deur die ouers persoonlik afgehaal word, tensy magtiging deur die ouer
verleen is dat iemand anders dit mag doen.
Mediese afsprake moet sover moontlik na skoolure gereël word, behalwe in noodgevalle.
Ouers moet die skool (Graadvoog) skriftelik in kennis stel van die rede vir afwesigheid voor of op
die eerste dag wat die leerder by die skool terug is.
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Afwesigheid tydens kontroletoetse en eksamens moet met ‘n skrywe van die ouer bevestig word,
tensy die ouer persoonlik met die skoolhoof of graadvoog gereël het.
Dit is te alle tye leerders se eie verantwoordelikheid om die eerste lesperiode nadat hy/sy terug is
by die skool, te reël vir ‘n sieketoets. Mediese sertifikate word nie vereis vir afwesigheid tydens
toetse nie.
Skool- en periodetye moet stip nagekom word.
Leerders wat nie die oggend in die skool is nie, mag nie op dieselfde dag aan sportoefening of
ander buitemuurse aktiwiteite deelneem nie tensy 'n brief van die ouer ontvang word wat die rede
vir die afwesigheid aantoon.
Leerders wat laat kom, moet inteken by die voorste kantoor.
Leerlinglisensie en bestuurslisensie afsprake mag nie gereël word vir dae waarop kontroletoetse
en/of eksamenvraestelle geskryf word nie.
NETHEIDSREëLS

Die volgende Netheidsreëls is van toepassing op alle leerders van Gelofte Skool.
1.

ALGEMENE BEGINSELS

1.1

Netheid is ‘n deurlopende aksie. Leerders moet dus te alle tye aan die vereistes voldoen en nie net
op die dag van netheidskontrole nie. Hierdie reëling geld ook vir skooltasse.
Kleredrag moet te alle tye voldoen aan die neergelegde vereistes soos uiteengesit in hierdie
netheidsreëls.
Seuns en dogters moet op die dag wat die skool begin reeds aan die vereistes voldoen sodat dit nie
nodig is om hulle eers aan te spreek nie.
Netheidsreëls geld tot die laaste skooldag van elke kwartaal, ook aan die einde van die jaar.
Leerders wat gedurende die eksamen nie aan die netheidsvereistes voldoen nie, sal nie toegelaat
word om die volgende vraestel te skryf voordat die probleem eers reggestel is of die ouer ‘n
bevredigende reëling met die hoof of sy gevolmagtigde getref het nie.
Reëls ten opsigte van netheid asook skooldrag geld in dieselfde mate vir alle leerders.
Uitsonderings is dus onbillik teenoor die res van die leerders wat hulle kant bring.
Geen hangertjies, kettinkies, armbande, seëlringe, tongringe of soortgelyke versierings word as
deel van enige skooldrag toegelaat nie. (uitgesonder mediese armbande) Ongemagtigde items sal
gekonfiskeer word en kan aan die einde van die kwartaal/jaar, na gelang van omstandighede,
teruggeëis word.
Probleme rakende netheid moet aangeteken word. Na die tweede of herhaalde versuim om by die
reëls te hou, word die ouer in kennis gestel dat die leerder nie weer tot die skool toegelaat sal word
voordat die gemelde probleem reggestel of bevredigend onderhandel is nie. Leerders wat nie aan
die netheidsreëls voldoen nie verwerf demerietes op die aanmeldingstelsel.
Leerders woon sportgeleenthede by in skooldrag. Graad 1-3 leerders kan siviele drag dra na
sportgeleenthede indien hulle nie deelnemers is nie. Amptelike skoolfunksies wat na-ure
plaasvind, word bygewoon in volle skooldrag. Die gewone skoolreëls geld by alle na-uurse
aktiwiteite. In gevalle waar siviele drag wel toegelaat word, moet dit te alle tye netjies en
smaakvol wees.
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2.

NETHEIDSREëLS VIR SEUNS

2.1

Hare mag nie gebleik word nie. Die natuurlike haarkleur en/of kleur van die wenkbroue mag nie
d.m.v ‘n kleurproses verander word nie. Indien ‘n leerder hieraan skuldig is, verloor die leerder
300 punte op die aanmeldingstelsel.
Hare mag nie oor die ore hang nie en die kuif moet een vingerbreedte bo die wenkbroue hang. Die
kuif mag nie regop gekam word nie en die sg. “mohawk look” is nie aanvaarbaar nie.
Hare moet aan die agterkant op die natuurlike haarlyn netjies gehou word.
Haarjel word nie toegelaat nie. Die sogenaamde “wet look” is dus onaanvaarbaar.
Naels moet skoon, kort en netjies versorg wees.
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Op die wangbeen mag die hare nie laer as die middel van die oor wees nie.
Hare in die nek en aan die kant van die kop moet egalig opgesny en nie dikker as een
vingerbreedte op die laagste punt wees nie.
Hare langs die kop en aan die bokant van die kop moet in verhouding met mekaar gesny wees.
“Steps” word nie toegelaat nie.
Leerders wat na skoolvakansies nie aan die haarreëls voldoen nie verbeur punte op die
demerietestelsel.
Slegs swart toeryg skoolskoene met leerbostukke mag gedra word. Geen skoene met gespes,
uitermate dik hakke of sole, stewels of seilskoene word toegelaat nie.
Die gesig moet te alle tye glad geskeer wees. Indien nie reg nie, word die leerder, teen 'n koste van
R5-00, voorsien van ’n skeermes om te skeer en word aangemeld vir oortreding van die
netheidsreëls..
“Sivvie” dae word tot die minimum beperk.
* Juweliersware word toegelaat met die uitsondering van oorbelle en ander
liggaamsringe.
* Haarjel is toelaatbaar.
* Frokkies mag nie uitsluitlik gedra word nie.
* Kleredrag moet van goeie smaak getuig.
* Geen mussies/beenies/hoede nie.
Die broek se onderste soom moet net op die skoolskoen rus. Die broek se soom mag dus nie
uitgehaal of gesny word om die broek wyer te maak of uitermate lank te maak nie.
Broeke mag nie laag op die heupe gedra word nie en geen noupassende klere is toelaatbaar nie.
Leerders, waarvan die kleredrag op sivvie dae nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie, se
ouers sal onverwyld geskakel word om hulle by die skool te kom haal.

3.

NETHEIDSREëLS VIR DOGTERS

3.1

Naels moet netjies en skoon gehou word en moet kort wees. Slegs kleurlose naellak word
toegelaat.
Slegs silwer of goue knoppies en kleurlose steentjies (Vierkantig – 3mm deursnee en rond – 5mm
deursnee) word in die ore toegelaat.
Ringetjies in die ore moet glad en rond wees, maksimum deursnit van 15 mm. (Nuwe
tiensentstuk)
Slegs een oorbel per oor, en dan net in die onderste gaatjie. Geen oorbelle/ringe word in enige
ander deel van die liggaam toegelaat nie.
Geen haarjel word toegelaat nie.
Geen grimering, insluitende onderlaag, maskara of lipglans, mag gedra word nie. Die leerder sal
na die leerderraadvoog verwys word wat haar sal voorsien van grimeerverwyderaar. Die aanbring
van permanente ooggrimering word streng verbied.
Hare mag nie gebleik word nie. Die natuurlike haarkleur en/of kleur van wenkbroue mag nie
d.m.v ‘n kleurproses verander word nie. Indien ‘n leerder hieraan skuldig is, verloor die leerder
400 punte op die aanmeldingstelsel.
Lang hare of hare wat aan die onderkant van die kraag raak, moet stewig vasgemaak wees.
Kuiwe wat oor die wenkbroue hang, moet stewig vasgemaak wees.
Geen stertjies en los toutjies word toegelaat nie.
Geen wilde of uitheemse haarstyle is aanvaarbaar nie.
Slegs swart, groen, bruin, geel of wit linte en strikkies word toegelaat. Swart, groen, wit, geel
of bruin haarknippies asook “Banana Clips” en “Alice bands” word toegelaat. Slegs effekleur
linte, strikkies, haarknippies, “banana clips” en “alice bands” word toegelaat. Geen blomme of
ander versierings word op hierdie haarknippies, “banana clips” en “alice bands” toegelaat nie.
Slegs swart skoolskoene met leerbostukke wat toeryg (geen gespes) of met ‘n bandjie oor die voet
vasgemaak word, word toegelaat. Geen skoene met uitermate dik sole of hakke , stewels of
seilskoene mag gedra word nie.
Rompe mag nie meer as 10cm bokant die grond hang wanneer die leerder in ‘n knielende posisie
op die grond staan nie.
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3.15

“Sivvie” dae word tot die minimum beperk
* Hare mag los gedra word en gejel word.
* Juweliersware mag gedra word. (Slegs enkeloorbelle en geen ander
liggaamsringe)
* Klere moet sodanig wees dat onderklere nie uitsteek nie.
* Veterbandjies is nie toelaatbaar nie.
* Mae mag nie ontbloot wees nie.
* Ontblotende halslyne en noupassende klere is nie toelaatbaar nie.
* Romplengte moet soortgelyk wees as die skoolromp se lengte.
* Kortbroeke (Shorts) mag gedra word mits dit ‘n maksimum van 15cm bokant die
knie hang. (Grade 1-3 word vrygestel van hierdie reël)
* Geen mussies/beenies/hoede nie.
* Slegs heel denims is aanvaarbaar.
* “Leggings” word slegs met ‘n rok gedra waarvan die lengte betaamlik is.
Leerders, waarvan die kleredrag op sivvie dae nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie, se
ouers sal onverwyld geskakel word om hulle by die skool te kom haal.

4.

NETHEIDSKONTROLE

4.1

Netheidskontrole word onaangekondig hanteer deur personeel daarvoor aangewys en in
ooreenstemming
met
die
voorskrifte
neergelê
in
hierdie
Kode.
Die skool behou hom die reg voor om te enige tyd wat dit nodig geag word, netheidskontrole te
doen of individuele leerders oor netheid aan te spreek ten einde eenvormige standaarde te
verseker. Oortreding word op die aanmeldingstelsel aangeteken.

5.

SKOOL- EN SPORTDRAG

A:

SKOOLDRAG
PRIMêR
1.
Graad 1-7 dogters
a)
Groen en wit geruite rok met donkergroen kraag, sak en omboorsel om
moue. Die skoolwapen word op die sak aangebring. Alle dogters moet die
bottelgroen ski-broek, wat beskikbaar is by die klerewinkel, onder hul rokke dra.
b)
Wit kort sokkies/swart sykouse/swart wolkouse.
c)
Swart skoolskoene (Opsioneel)
d)
Swart sykouse (44 of 60 decitex asook geribde swart wolkouse)
e)
Alle leerders kan kaalvoet skool toe kom of met sporttekkies indien hulle ‘n
sweetpak. Indien leerders formele skoolfunksies bywoon, bv. koorlede, moet swart
skoolskoene egter gedra word.
f)
Bottelgroen trui of oortrektrui.
g)
Volledige skoolsweetpak met wit skoolhemp met sakwapen en sporttekkies.
h)
Skoolrok met sweetpakbaadjie.
i)
Provinsiale-/sone-/streek drag (formeel) wat verwerf is deur die opname in ‘n
provinsiale-/sone-streek sportspan of die landsdiensbaadjie mag op die laaste
Vrydag van elke maand gedra word. Indien die drag slegs ‘n sweetpakbaadjie
behels moet dit saam met skooldrag gedra word.
j)
Eerstespanbaadjies mag op die laaste Vrydag van elke maand gedra word deur
leerders wat aan drie of meer wedstryde/byeenkomste vir ‘n eerstespan deelgeneem
het.
2.

Graad 1-7 seuns
a)
Grys kortbroek
b)
Wit kortmou hemp met sakwapen
c)
Grys kniekouse
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d)
e)

g)
h)
i)

j)

Swart skoolskoene (Opsioneel)
Alle leerders kan kaalvoet skool toe kom of met sporttekkies indien hulle ‘n
sweetpak. Indien leerders formele skoolfunksies bywoon, bv. koorlede, moet swart
skoolskoene egter gedra word.
Bottelgroen trui of oortrektrui
Volledige skoolsweetpak met wit kortmou hemp met sakwapen en
sporttekkies.
Provinsiale-/sone-/streek drag (formeel) wat verwerf is deur die opname in ‘n
provinsiale-/sone-streek sportspan of die landsdiensbaadjie mag op die laaste
Vrydag van elke maand gedra word. Indien die drag slegs ‘n sweetpakbaadjie
behels moet dit saam met skooldrag gedra word.
Eerstespanbaadjies mag op die laaste Vrydag van elke maand gedra word deur
leerders wat aan drie of meer wedstryde/byeenkomste vir ‘n eerstespan deelgeneem
het.

SEKONDêR
3.

Graad 8-12 dogters
a)
Bottelgroen plooilose romp
b)
Wit kortmou hemp met groen omboorsel en sakwapen. Die hemp mag
nie aan die onderkant uitsteek indien ‘n trui gedra word nie.
c)
Wit kort sokkies
d)
Swart skoolskoene
e)
Bottelgroen kleurbaadjie met sakwapen
f)
Bottelgroen skooltrui sonder embleme - die trui se mou mag nie gate in hê nie.
g)
Bottelgroen oortrektrui (Slegs by skool beskikbaar)
h)
Leerders wat aan drie of meer wedstryde deelgeneem het vir ‘n sekondêre
eerstespan mag die voorgeskrewe serp op ‘n daaglikse basis dra. Die punte van die
serp mag nie laer hang as die leerder se heupe nie.
i)
Provinsiale-/sone-/streek drag (formeel) wat verwerf is deur die opname in ‘n
provinsiale-/sone-streek sportspan of die landsdiensbaadjie mag op die laaste
Vrydag van elke maand gedra word. Indien die drag slegs ‘n sweetpakbaadjie
behels moet dit saam met skooldrag gedra word.
j)
Eerstespanbaadjies mag op die laaste Vrydag van elke maand gedra word deur
leerders wat aan drie of meer wedstryde/byeenkomste vir ‘n eerstespan deelgeneem
het.
k)
Leerders mag die voorgeskrewe bottelgroen serp dra. Die punte van die serp mag
nie laer hang as die leerder se heupe nie.
OF
a)
Bottelgroen plooilose romp
b)
Wit langmou hemp of wit kortmou dashemp.
c)
Bottelgroen skooldas/matriekdas
d)
Swart sykouse (44 of 60 decitex)
e)
Swart skoolskoene
f)
Bottelgroen kleurbaadjie met sakwapen (Verpligtend)
g)
Bottelgroen skooltrui sonder embleme - die trui se mou mag nie gate in hê nie.
h)
Bottelgroen oortrektrui (Slegs by skool beskikbaar)
i)
Leerders wat aan drie of meer wedstryde deelgeneem het vir ‘n sekondêre
eerstespan mag die voorgeskrewe serp op ‘n daaglikse basis dra. Die punte van die
serp mag nie laer hang as die leerder se heupe nie.
j)
Provinsiale-/sone-/streek drag (formeel) wat verwerf is deur die opname in ‘n
provinsiale-/sone-streek sportspan of die landsdiensbaadjie mag op die laaste
Vrydag van elke maand gedra word. Indien die drag slegs ‘n sweetpakbaadjie
behels moet dit saam met skooldrag gedra word.
k)
Eerstespanbaadjies mag op die laaste Vrydag van elke maand gedra word deur
leerders wat aan drie of meer wedstryde/byeenkomste vir ‘n eerstespan deelgeneem
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l)

4.

B:

het.
Leerders mag die voorgeskrewe bottelgroen serp dra. Die punte van die serp mag
nie laer hang as die leerder se heupe nie.

Graad 8-12 seuns
a)
Grys flannel langbroek met swart belt of grys kortbroek
b)
Wit kortmou hemp met sakwapen of wit langmou hemp met das. (moue afgerol)
c)
Bottelgroen skooldas/matriekdas saam met langmouhemp of kortmouhemp.
d)
Swart skoolskoene
e)
Grys kouse of lang grys kouse saam met kortbroek.
f)
Bottelgroen kleurbaadjie met sakwapen
g)
Bottelgroen skooltrui sonder embleme of oortrektrui - die trui se mou mag nie gate
in hê nie.
h)
Leerders wat aan drie of meer wedstryde deelgeneem het vir ‘n sekondêre
eerstespan mag die voorgeskrewe serp op ‘n daaglikse basis dra. Die punte van die
serp mag nie laer hang as die leerder se heupe nie.
i)
Provinsiale-/sone-/streek drag (formeel) wat verwerf is deur die opname in ‘n
provinsiale-/sone-streek sportspan of die landsdiensbaadjie mag op die laaste
Vrydag van elke maand gedra word. Indien die drag slegs ‘n sweetpakbaadjie
behels moet dit saam met skooldrag gedra word.
j)
Eerstespanbaadjies mag op die laaste Vrydag van elke maand gedra word deur
leerders wat aan drie of meer wedstryde/byeenkomste vir ‘n eerstespan deelgeneem
het. .
k)
Leerders mag die voorgeskrewe bottelgroen serp dra. Die punte van die serp mag
nie laer hang as die leerder se heupe nie.
OF
a)
Grys flannel langbroek met swart belt
b)
Wit kortmou hemp met sakwapen of wit langmou hemp met das. (moue afgerol)
c)
Bottelgroen skooldas/matriekdas saam met langmouhemp of kortmouhemp.
d)
Swart skoolskoene
e)
Grys kouse.
f)
Bottelgroen kleurbaadjie met sakwapen. (Verpligtend)
g)
Bottelgroen skooltrui sonder embleme of oortrektrui - die trui se mou mag nie gate
in hê nie.
h)
Leerders wat aan drie of meer wedstryde deelgeneem het vir ‘n sekondêre
eerstespan mag die voorgeskrewe serp op ‘n daaglikse basis dra. Die punte van die
serp mag nie laer hang as die leerder se heupe nie.
i)
Provinsiale-/sone-/streek drag (formeel) wat verwerf is deur die opname in ‘n
provinsiale-/sone-streek sportspan of die landsdiensbaadjie mag op die laaste
Vrydag van elke maand gedra word. Indien die drag slegs ‘n sweetpakbaadjie
behels moet dit saam met skooldrag gedra word.
j)
Eerstespanbaadjies mag op die laaste Vrydag van elke maand gedra word deur
leerders wat aan drie of meer wedstryde/byeenkomste vir ‘n eerstespan deelgeneem
het. .
k)
Leerders mag die voorgeskrewe bottelgroen serp dra. Die punte van die serp mag
nie laer hang as die leerder se heupe nie.

Sportdrag
1.
Tennis
Seuns
Swart broek.
Wit hemp met kort aangesnyde moue en geel boorsel met wit kraag en skoolwapen op
linkerbors.
Wit kouse
Opryg tennis tekkies
Dogters
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2.

3.

4.

5.

Moulose bottelgroen hemp met wit pante in sye. (Wit kraag, bottelgroen lyf, wit pante in
sye met geel boorsel, skoolwapen op linkerbors.
Bottelgroen romp met wit pante in sye. (Bottelgroen romp met wit pante in sye met geel
boorsel en bottelgroen ingewerkte ski-broek)
Kort wit kouse
Opryg tennis tekkies
Atletiek
Groen Gelofte broekie of amptelike atletiekbroekie.
Gelofte atletiekfrokkie
Primêre afdeling
Groen Gelofte broekie of amptelike atletiekbroekie.
Gelofte atletiekfrokkie
Landloop
Groen Gelofte broekie of amptelike atletiekbroekie.
Gelofte atletiekfrokkie
Primêre afdeling
Groen Gelofte broekie of amptelike atletiekbroekie.
Gelofte atletiekfrokkie
Netbal
Eerste spanne
Sekondêr
Eerstespandrag (Word deur die afrigter bestel)
Oorwegend wit rok met goue panele langs die kant. Die groen en goud word gesublimeer
aan die onderkant van die rok sowel as op die skouer. Die skoolwapen verskyn op die
linkerbors.
Primêr
Eerstespandrag (Slegs beskikbaar by skool)
Geel rok met met groen band langs die sye.
O/14 – Tweede span
Groen romp en Wit en groen hempie (Slegs by skool beskikbaar)
O/9 – Tweede span
Groen romp en Wit en groen hempie (Slegs by skool beskikbaar)
Hokkie
Seuns
Primêr
Groen Gelofte broekie, Loffiehemp (wit hemp met groen kraag) en skool se rugbykouse.
Sekondêr
O/16
Swart broek, Loffiehemp (wit hemp met groen kraag), rugbykouse.
Eerste span
Eerstespandrag (Slegs beskikbaar by skool)
Wit broek, Loffiehemp (wit hemp met groen kraag), groen, wit en ougoud kouse
Dogters
Primêr
Tweede span en midi span
Groen “scooter” rompie, Loffiehemp (wit hemp met groen kraag), rugbykouse
Eerste span
Eerstespandrag (Slegs beskikbaar by skool)
Geel rok met groen band langs die sye.
Sekondêr
O/14 – 2de span
Groen romp en Wit en groen hempie (Slegs by skool beskikbaar) en groen, wit en ougoud
kouse
Eerste span
Eerstespandrag (Slegs beskikbaar by skool)
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Groen romp en bloes met ougoud band aan die sye.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

C:

Rugby
Primêr
O/9 – Tweede span
Wit broek, bottelgroen trui met wit streep oor skouers en ougoud streep langs sye.
Eerste span (Primêr)
Eerstespandrag (Afrigter bestel die drag)
Groen broek, wit trui met ougoud bande aan sye en groen kraag.
Sekondêr
O/14 – Tweede span
Swart broek, groen trui met horisontale strepe (twee wit met
ougoud in die middel), groen, wit en ougoud kouse en stewels.
Eerste span
Eerstespandrag (Slegs beskikbaar by skool)
Groen broek, wit trui met groen bande aan die sye en ‘n ougoud band oor die skouers met
eerstespankouse.
Krieket
Primêr
O/10 – Tweede span
Wit kortbroek, Loffiehemp (wit hemp met groen kraag), rugbykouse.
Eerste span
Wit kortbroek met rugbykouse en Loffiehemp (wit hemp met groen kraag) en pet.
Sekondêr
O,/14 – 2de span
Wit/roomkleurige langbroek, Loffiehemp (wit hemp met groen kraag), wit kouse, groen
hoed/Loffiepet.
Eerstespan
Room/wit langbroek, wit langmou/kortmou kraaghemp, wit kouse
en oorwegend wit skoene, room/wit kriekethoed (spesiale toekenning) of eerstespan pet.
Mini-krieket
Groen Gelofte broekie en Loffiehemp (wit hemp met groen kraag), rugbykouse.
Skaak
Wintersdrag of Formele skooldrag (Primêr)
Swem
Geel Gelofte T-hemp en groen Gelofte broekie of/en skoolsweetpak
Dogters
Vollyf groen en geel kostuum
Gelofte swemkeps
Groen of swart handdoek
Seuns
Groen en geel speedo of fietsrybroek
Gelofte swemkeps
Groen of swart handdoek
Gholf
Kakiekleurige lang- of driekwartbroek
Eerstespan gholfhemp
Wit kouse
Gholfskoene/tekkies (Primêr)
LO-drag en oefendrag
LO-drag: Groen broek en wit t-hemp (Primêr)
Sekondêr: T-hemp en sportbroek/sportrompie (Fietsrybroeke mag nie uitsluitlik gedra
word nie)
Oefendrag: Soos bepaal deur organiseerder/afrigter na konsultasie met skoolhoof.

Drag tydens sportgeleenthede
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1.
2.

Alle toeskouers is geklee in skooldrag soos beskryf in punt 5A van hierdie gedragskode.
Deelnemers is as volg geklee voor en/of na wedstryde:
a)
Volledige skooldrag OF
b)
Volledige skooldrag by die eerste rugbyspan wedstryde. Indien die betrokke
deelnemer se eie wedstryd minder as 20 minute voor die eerste rugbyspan se
wedstryd voltooi word, mag die eerstespan wedstryd in sportdrag bygewoon word
OF
c)
Volledige skoolsweetpak met sporttekkies OF
d)
Volledige sportklere met ‘n sweetpakbaadjie of die Gelofte eerstespan
baadjie. (uitgesonder krieket wat die skool se kleurbaadjie dra) OF
e)
Volledige sportklere.
f)
Skoolbaadjies en/of truie word, met die uitsondering van krieket,
netbal en hokkie, onder geen omstandighede saam met sportdrag gedra nie.
g)
Deelnemers is slegs geklee in die sportdrag soos beskryf in punt 5A van hierdie
gedragskode. Geen byvoeging kan dus gemaak word nie soos bv. die dra van
fietsrybroeke. Hierdie broeke is wel toelaatbaar indien dit nie sigbaar gedra word
nie.
h)
Graad 1-3 leerders mag siviele drag dra indien hulle toeskouers is.
i)
In die gevalle van eerstespanne moet alle lede van die span eenvormig aangetrek
wees. Volledige wintersdrag word gedra voor wedstryde.

TABEL VAN DEBIETE EN KREDIETE (Sien Aanhangsel)
KREDIETE: (Word aan die begin van elke kwartaal ingelees)
DEBIETE: (Word deurlopend ingelees)
BYLAE D: HANTERING VAN ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEME, HERHAALDE
OORTREDINGS OF ‘N OPEENSTAPELING VAN OORTREDINGS VOLGENS DIE
AANMELDINGSTELSEL
Oortredings op die aanmeldingstelsel word weekliks uitgedruk en die volgende aksies geneem ten einde
probleme vroegtydig te identifiseer sodat dit aangespreek en die ouers op hoogte van sake gehou kan
word. Sodra ‘n bepaalde aantal punte opgestapel is, tree die volgende aksies in werking:
Onderstaande proses word deur die graadhoof gemonitor en opgevolg
60 Punte
1.1. Gesprek met die leerlinge deur die klasvoog of ander persoon om persoonlike bemoeienis te
maak en hulp en raad te gee waar nodig.
1.2. Ouers word gekontak en ingelig oor die aard van die probleme wat ervaar word. Dit kan op een
van die volgende wyses hanteer word:
1.2.1. Telefoniese kontak.
1.2.2. Brief aan leerder vir ouers se aandag. Uitdruk van die debiete vergesel die brief. Ouer moet
terugvoer gee. (Vorm Aanmeld 4)
1.3. Die ouer se aandag moet daarop gevestig word dat die leerling by bereiking van ‘n totaal van 100
punte vir detensie verwys sal word.
100 Punte
Die leerder word deur die graadvoog vir detensie verwys. Die ouer(s) word dienooreenkomstig
skriftelik ingelig (Vorm Aanmeld 5) en ook van ‘n drukstuk van die aanmeldings voorsien.
500 Punte
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Ernstige gesprek met graadhoof en skoolhoof
700 Punte
Dissiplinêre verhoor met: Skoolhoof, bestuur, graadhoof, ouers en leerder
•
•
•

Ouers word versoek om skool toe te kom om die saak te bespreek en by ‘n haalbare oplossing
uit te kom. Die prosedure soos in Afdeling Vier van die gedragskode word gevolg.
Leerling kry 'n skriftelike waarskuwing dat indien daar nie spoedige verbetering intree nie,
hy/sy tydelik vir hoogstens een week uit die skool gesit kan word. Die ouers moet hierdie
kennisgewing onderteken en aan die skool terugbesorg. (Vorm Aanmeld 5)
Indien die werk na uitsetting steeds nie op datum is nie, kan die proses herhaal word.

Indien daar geen aanvaarbare verbetering intree of sodra 1000 of meer punte op die
aanmeldingstelsel bereik of oorskry word:
Dissiplinêre verhoor met Beheerliggaam volgens die prosedure vervat in die Gedragskode vir
Leerders.
1.

Detensie

1.1

3.7

Detensie vind plaas op ‘n Vrydagmiddag vanaf 14:00 – 15:00 (Graad 1-3), 14:15 tot 17:00 (Graad
4-7) en 14:15 tot 17:00 (Graad 8-12) of ander tyd soos met leerders gereël onder toesig van
personeel.
Tydens detensie skryf leerders die dokument rakende die regte en verantwoordelikhede van
leerders uit.
Leerders wat weier om detensie te sit, of wie se se ouers nie die nodige samewerking in hierdie
verband wil gee nie, se ouers sal ingeroep word en die prosedure soos vervat in Afdeling Vier van
die gedragskode toegepas word, met die moontlikheid van tydelike uitsetting vir hoogstens een
week.
Leerders wat nie hulle volle samewerking tydens detensie verleen nie, wat die orde versteur of wat
herhaaldelik afwesig is van detensie, sal op die aanmeldingstelsel aangemeld word en die detensie
die eerste volgende detensiedag herhaal indien dit nodig geag word.
Leerders wat die derde keer vir detensie verwys word, se ouers sal geskakel word vir 'n afspraak.
Waar detensie van toepassing is, kan die voorreg om aan sport, kultuur of ander bedrywighede
deel te neem, verbeur word.
Leerders meld vir detensie aan by die vlagpaal op die aantreeblad.

2.

Aangeleenthede rakende eksamens en die voorreg om tuis te studeer

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Departementele beleid skryf voor dat leerders daagliks tydens eksamens vir die volle tydsduur van die
skooldag teenwoordig moet wees by die skool. Aangesien ‘n groot aantal leerders en hul ouers verkies dat
hul tuis studeer, geld die volgende reëling tydens eksamens:
2.1

2.2
2.3

Hierdie reëling is ‘n voorreg wat enige tyd teruggetrek kan word en is onderworpe aan die
volgende voorwaardes:
2.1.1 Ouers van leerlinge moet skriftelik toestemming verleen dat die leerder tuis mag bly om te
studeer en dat die ouer volle verantwoordelikheid hiervoor aanvaar.
2.1.2 Leerders sal slegs toegelaat word om tuis te studeer indien die totale debiete voor die
eksamen minder as 100 beloop.
Leerders wat by die skool studeer agv die bepaling soos in 6.1.2 uiteengesit, moet die volle
skooldag soos dit vir die personeel geld, by die skool wees.
Indien dit as in belang van die leerder beskou word, soos wanneer die leerder se akademiese
prestasie baie swak is of wanneer meer as 100 punte in totaal op die aanmeldingstelsel aangeteken
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4.4

is, kan die skool hierdie vergunning terugtrek sodat die leerder by die skool moet wees om te
studeer.
Indien ‘n leerder se gedrag tydens ‘n eksamensessie nie na wense is nie, kan die toesighouer, na
oorlegpleging met die graadvoog en/of skoolhoof, weier om die leerder die betrokke vraestel te
laat skryf en kan daar van die leerder verwag word om die betrokke vraestel en alle verdere
vraestelle daagliks op ‘n latere tydgleuf as voorgeskryf in die eksamenrooster, te skryf.

Toepaslike vorms:
Aanmeld 1: Aanmeldingsbriefie vir inlees op rekenaar
Aanmeld 2: Personeelregister: Aanmeldingstelsel (Personeel)
Aanmeld 3: Register van Aanmeldings en optredes (Graadvoogde en Hoof)
Aanmeld 4: Kennisgewing na 60 punte op stelsel
Aanmeld 5: Kennisgewing van detensie na 100 punte
Aanmeld 6: Kennisgewing na 200 punte. Skriftelike waarskuwing
Aanmeld 7: Kennisgewing na netheidskontrole
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