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EREKODE
o Ons gee in ons skool die ereplek aan God en Sy Woord en streef
Christelike lewensbeginsels na.
o Ons beywer ons vir patriotisme teenoor ons land en taal.
o Ons gedra ons onder alle omstandighede as waardige Suid-Afrikaner
seuns en dogters.
o Ons streef daarna om eerlik, getrou, opreg, hulpvaardig en vriendelik te
wees.
o Ons woord is ons eer.
o Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en
daad.
o Ons respekteer ons skooldrag.
o Ons wil die beste gebruik maak van geleenthede en ook woeker met ons
talente.
o Ons strewe na netheid met betrekking tot onsself en ons omgewing.
o Ons beywer ons om ‘n rol te speel in die gemeenskap met medeverantwoordelikheid en samewerking.

SKOOLLIED
Hef op die hart laat klink die lied,
Wat Reitz se skool ons bied,
Hou hoog die vaandel groen so fier,
Met silwer, goud en rooi versier.
Vir volk en kerk, vol moed en sterk,
Vir volk en taal en kerk.
Met helder hoof en vaste hand,
dien ons ons Vaderland,
Hef op die hart, laat klink die lied
van Reitz se skool.
Ons werk met ywer pligsgetrou
Ons wil heg en stewig bou.
Met skone deug en Godsdienssin
Gaan ons nou die toekoms in.
Ons arbeidslus, wei ons gewis
Aan volk en taal en kerk.
Met helder hoof en vaste hand
dien ons ons Vaderland.
Hef op die hart, laat klink die lied
van Reitz se skool.

GEDRAGSKODE: LEERLINGE HOËRSKOOL REITZ
INLEIDING
Die Beheerliggaam van die skool het hierdie gedragskode vir leerders as die amptelike
gedragskode vir al die leerders van die skool aanvaar. Hierdie dokument vervang alle vorige
dokumente in dié verband. Die gedragskode vir leerders beoog, volgens die Onderwyswet wat
op 15 November 1996 aanvaar is, saamgelees met die Wet op Menseregte, dat daar ‘n
gedissiplineerde en ‘n doelgerigte skoolomgewing geskep moet word wat toegewy is aan die
bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerprosesse, asook om die
opvoedkundige doelstellings van die skool te bereik. Geen bepaling van die Onderwyswet
van 1996 of latere wysigings daarvan stel ‘n leerder vry van die verpligting om die
gedragskode vir leerders van ons skool nie na te kom nie.
Hierdie gedragskode vir leerders bevat die bepalings van ‘n behoorlike regsproses om die
belange van die leerders en enige partye wat by die skool se dissiplinêre handelinge betrokke
is, te beskerm. Die grondslag vir sukses en 'n gelukkige skoolgemeenskap is gefundeer op
selfdissipline, orde en respek vir die medemens. Christelike beginsels dien as grondslag vir die
gedragskode.
Terwyl leerders in die skool se drag of enige gedeelte daarvan geklee is wat voldoende is om
hulle in die oë van die publiek met die skool te verbind, of terwyl leerders die skool
verteenwoordig, hetsy direk of indirek, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers,
toeskouers of andersins, sal hulle hulself van enige gedrag weerhou wat die skool, personeel
of hul mede leerders in ŉ slegte lig kan stel.
Skuldig bevinding deur ‘n hof aan ‘n straf geregtelike oortreding sal as ‘n oortreding van hierdie
gedragskode beskou word.
Die kernvereiste vir die gedragskode vir leerders is dat dit administratief maklik hanteerbaar
moet wees. Dissipline het regsimplikasies en moet ook uitvoerbaar wees. Die opvoeder se
verhouding met die leerders is ook baie belangrik. Indien karaktertrekke van die
opvoeder/leerder ‘n botsing met die leerder/opvoeder veroorsaak moet daaraan gewerk word
deur die betrokke partye. Een kopie van die gedragskode SAL JAARLIKS AAN GRAAD 1
LEERLINGE EN NUWE LEERLINGE GEGEE WORD. Die gedragskode sal ook op die D6
beskikbaar wees.
PUNTESTELSEL
1.
Agtergrond
Die afskaffing van lyfstraf in die skool, het groot druk op personeellede geplaas om ‘n
gesonde onderrigklimaat te behou. Dit bring mee dat daar ‘n werkbare alternatief gevind
moes word vir die toepassing van dissipline. Daar is op ‘n dissiplinêre puntestelsel besluit
om leerders met gedragsuitvalle betyds te identifiseer en verder te hanteer.
2.

Doel van die stelsel
Die doel van die stelsel is om negatiewe gedragspatrone te ontmoedig of te ondervang
en selfs te korrigeer.

3.

Toepassing
Die leerder word met punte gepenaliseer as hy/sy ‘n kategorie een, twee of drie
oortreding begaan. Kategorie 3/4/5 - oortredings kan onmiddellik deur die
skoolhoof/beheerliggaam hanteer word.

4.

Punte
4.1 Debietpunte

4.1.1 Dit is die vakonderwyser se verantwoordelikheid om sy/haar gesonde oordeel te
gebruik om te bepaal wanneer daar vir ‘n oortreder ‘n aanmeldingsvorm ingevul
behoort te word.
4.1.2 Alle vorms van ‘n graad word daagliks in die houers by die kantoor geplaas en weekliks
volgens die prosedure bepaal, ingelees deur aangewysde personeel en deur die
BESTUURSPAN, aangeteken en geliaseer. ‘n Leerling hoef nie vooraf gewaarsku te
word nie.
4.2 Kredietpunte: ‘n Leerder kan kredietpunte verwerf vir hulp verleen buite skoolure
waarvoor hul nie vergoeding ontvang nie. Hierdie kredietpunte word afgetrek van ‘n
leerder se debietpunte. Kredietpunte kan verwerf word vir bv. banke skuur, maak vir die
afrigter video’s tydens rugbywedstryde, werk by Joberg2C, ens.
5.

Kategorieë van oortredings:
5.1 Kategorie 1 – oortredings
GEEN mondelingse waarskuwing hoef gegee te word nie.
Dit word van elke leerling verwag om hul verantwoordelikheid op ‘n daaglikse basis
na te kom. Ook om te weet en te onderskei tussen reg en verkeerd.
Graad 1 – 12:

5 punte

5.2 Kategorie 2 - oortredings
Hierdie kategorie behels meer ernstige oortredings, of herhaalde oortreding van
Kategorie 1.
Graad 1 – 12:

10 punte

5.3 Kategorie 3 - oortredings
Dit is ernstige oortredings van algemene en morele aard wat ingryping verlang.
Graad 1 – 12:

30 punte

5.4 Kategorie 4 en 5 - oortredings
Baie ernstige/kriminele oortredings.
Hierdie kategorie behels oortredings wat die bestuurspan/
skoolhoof/beheerliggaam se onmiddellike aandag vereis.
Die oortreding word direk aan die skoolhoof gerapporteer vir optrede deur die
beheerliggaam. Skuldigbevinding op een van die oortredings kan skorsing en
uitsetting tot gevolg hê.

6.

Optrede: Kategorie 1 tot 3
Indien ‘n leerling 50 punte het, verskyn die leerling voor die departementshoof.
Indien ‘n leerling 50 punte of meer gedurende die jaar het, moet die leerling(e) Vrydae
middae detensie sit. Vir 3 ure detensie kry die leerder 25 kredietpunte.
Indien ‘n leerling 100 punte het, verskyn die leerling voor die skoolhoof.
Indien ‘n leerling 120 punte het, verskyn die leerling voor die dissiplinêre komitee van
die beheerliggaam.

7.

Praktiese toepassing van die model
Dit is belangrik dat die dissiplinêre program op ‘n doeltreffende wyse bestuur word. Die
voorkoms, hantering en afhandeling van insidente sal op so ‘n wyse geskied dat die
maksimum effek daardeur verkry word, sonder om die klasonderwyser so te belas dat
die administratiewe hantering daarvan die normale klaskamerpraktyk in die proses
skipbreuk laat ly.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

8.

In elke klas/vak word die vorms gehou waarop ‘n aanmelding gedoen word.
Wanneer ‘n geval voorkom, neem die onderwyser slegs die spesifieke vorm en
merk die oortreding, waarby die leerder moet parafeer.
Wanneer die oortreding begaan is en voordat die onderwyser die punte aanteken
moet die leerling die geleentheid gebied word om ‘n rede te verskaf waarom die
punte nie teen hom/haar toegeken moet word nie.
Die vorms word daagliks na die persoon verantwoordelik vir die gedragskode op
SA-Sams gestuur wat die punte insleutel vir rekordhouding.
Leerders wat vyftig of meer strafpunte verwerf, sal ingeroep word deur die
departementshoof vir ‘n persoonlike onderhoud om te bepaal wat die leerder se
houding en gesindheid is. Die leerlinge sal detensie sit. Daarna word die
bestuurspan ingelig oor die departementshoof se bevinding en aanbeveling.
Leerders met 100 of meer punte verskyn voor die skoolhoof/adjunkhoof/
beheerliggaam.
Die bestuurspan hanteer ál die gevalle (van leerlinge met 50 tot 100 punte) wat
by die bestuurspan aangemeld word.
Die bestuurspan hanteer alle verdere optredes skriftelik en hou volledig rekord van
alle gevalle.
Die departementshoof stel die ouers skriftelik in kennis van elke leerder wanneer
50 punte deur die leerder verwerf is. Ouers moet die brief teken en onverwyld
terug stuur skool toe.
Die verslae word telkens deur die departementshoof na hantering bewaar.
Die Gr. 12-leerders se verslae word in die leerders se Ed.Lab liasseer vir
argiefdoeleindes.
Alle dokumentasie rakende enige aanmeldings, vorm deel van ‘n leerder se rekord
en word direk na afhandeling teruggestuur na die departementshoof vir liassering.
Alle afgehandelde aanmeldingsvorms word permanent as deel van die leerder se
lêer beskou.
Alle aanmeldings moet uiters konfidensiëel hanteer word, deur alle persone wat
met die aanmeldings te doen het.

Strafmaatreëls wat teen oortreders toegepas kan word:

Enige wetlik-aanvaarde en departementeel-goedgekeurde strafmaatreëls mag deur die
skoolhoof/beheerliggaam toegepas word op onder andere die volgende maniere:
8.1
8.2

Mondelinge of skriftelike vermanings deur die skoolhoof.
Na skoolure vir detensie agterbly.
Sodra ‘n leerling 50 of meer punte behaal sit hy/sy Vrydae 3 ure detensie. Elke 3
ure detensie gesit, verskaf 25 kredietpunte aan die leerder. Sodra hy/sy weer 50
debietpunte of meer het, moet hy/sy weer detensie sit.
Dit hang dus van ‘n leerling self af hoeveel dae hy/sy detensie sit. Leerders wat
nie opdaag vir detensie nie, sonder dat vooraf gereël is, se ouers sal gekontak
word. Daarna sal hy/sy na die beheerliggaam verwys word vir verdere dissiplinêre
optrede asook 30 debietpunte ontvang.
NB: Detensie word oorgedra na ‘n volgende jaar indien die hoeveelheid dae nie
gesit is in die huidige jaar nie.

8.3

8.4
8.5

8.6

Gemeenskapsdiens binne die skool geld veral vir oortredings waar fasiliteite wat
deur die breër skoolgemeenskap benut word, beskadig, bemors, bevuil of verniel
is.
Gemeenskapsdiens word op die plek waar die oortreding begaan is, gedoen sodat
die leerder uit sy straf kan leer om saam met die skoolgemeenskap te werk. Die
persoon op terreindiens hou hier toesig.
Kategorie twee-oortredings is veral hier van toepassing.
NB: Tydelike skorsing [verbod op deelname] aan sekere skoolaktiwiteite of
tydelike skorsing van sportaktiwiteite, kulturele en sosiale bedrywighede.
Volgens die Nasionale Onderwyswet, kan die beheerliggaam van ‘n openbare
skool, ná ‘n regverdige verhoor, ‘n leerder skors van bywoning van die skool as ‘n
korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk; of in afwagting van ‘n beslissing deur die
onderwyshoof of die leerder uit die skool gesit moet word. Die doel met die
strafmaatreël is rehabilitasie en ‘n leerder word by sy terugkeer na die skool onder
waarneming geplaas ten opsigte van sy/haar gedrag.
Volgens die Nasionale Onderwyswet, mag ‘n leerder by ‘n openbare skool
permanent uit die skool gesit word slegs - deur die onderwyshoof en slegs indien
hy of sy na ‘n regverdige verhoor skuldig bevind is aan ernstige wangedrag nadat
dit deur die beheerliggaam aanbeveel is.

‘n Leerder of die ouer van ‘n leerder wat uit ‘n openbare skool gesit is, kan teen die
beslissing van die beheerliggaam appèl aanteken by die Lid van die Uitvoerende Raad
van die provinsiale regering.
Indien ‘n leerder wat nog skoolpligtig (jonger as 15 jaar) is uit ‘n openbare skool gesit
word, moet die onderwyshoof ‘n alternatiewe reëling tref vir sy of haar plasing by ‘n
ander openbare skool.

9.

Ten einde reg aan elke individu te laat geskied, word die volgende riglyne in
die toepassing van die puntestelsel gevolg:

9.1

Daar mag nie in die toekoms onredelik gediskrimineer word teen ‘n leerder oor
’n oortreding in die verlede nie.

9.2

Opvoeders moet poog om onderskeid te tref tussen menslike foute, en chroniese
of moedswillige optrede deur die leerder.

9.3

Daar word van leerlinge verwag om te alle tye op te tree volgens die
skoolreëls, veral wanneer die onderwyser met werklik noodsaaklike
redes nie in die klas is nie. Indien ‘n onderwyser nie in die klas kan wees as
gevolg van noodsaaklike redes nie, gee dit nie aan die leerling enige
reg/verskoning/rede om ongedissiplineerd op te tree nie.

10. In die bereiking van bogenoemde ideale, is dit belangrik dat duidelike riglyne
geld wat die ordelike gang van sake sal verseker. Derhalwe is dit van
deurslaggewende belang dat die skool- en kleredragreëls (aangeheg)
nagekom word en:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Sal dien as riglyne vir aanvaarbare gedrag en optrede;
Aan elke kind en opvoeder bekend sal wees;
Jaarliks hersien en indien nodig, aangepas sal word;
Aan elke leerder wat nuut inskryf by die skool, voorsien word;
Deur alle ouers van leerders van die skool aanvaar word deur die handtekening
wat die ouers op die inskrywingsvorm aanbring wanneer hulle kinders by die skool
inskryf en die ouers onderneem binne hulle vermoë dat hulle kinders hulle sal
onderwerp aan die skoolreëls.

11. Die betrokkenheid van opvoeders, ouers en leerders by die toepassing van die
gedragskode:
11.1 Opvoeders
Die betrokkenheid van die opvoeder by die toepassing van die gedragskode is ‘n
voorvereiste vir die sukses daarvan. Dit sluit die volgende vereistes in:
11.1.1
11.1.2

11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.2 Ouers

Elke onderwyser moet by die gedragskode betrokke wees en op hoogte
wees met die funksionering van die gedragskode.
Opleiding en begeleiding moet op ‘n deurlopende basis aan die
personeellede gegee word om te verseker dat die implementering van
die program konsekwent sal en bly geskied. Die bestuurspan is hiervoor
verantwoordelik.
Nuwe onderwysers moet so gou moontlik by die dissiplinêre program
ingeskakel word deur die bestuurspan.
Onderwysers sal ook, waar nodig, aan die einde van ‘n jaar
aanbevelings aan die bestuurspan maak ter verbetering van die
gedragskode.
Dissipline bly ‘n langtermynproses en elke onderwyser moet sy/haar
bydrae lewer deur sy/haar konsekwente optrede wat respek en lojaliteit
by die leerders sal kweek.

Alle ouers word beskou as mede-bestuurders van die leerlinge se gedragskode. As sulks
word die ouers op die volgende maniere by die gedragskode betrek:
11.2.1
11.2.2
11.2.3

In omsendbriewe/D6 sal die ouers ingelig word oor enige
veranderings in die aard en toepassing van die
skoolreëls/gedragskode.
Uitnodigings aan ouers om die skool te besoek in gevalle waar ‘n leerling
steeds herhaaldelik oortree.
Aangesien die ouers se rol as primêre-opvoeders van die kind deur die
skool erken word, sal die skool alles in sy vermoë doen om die ouers by
die opvoeding en onderrig van sy/haar kind te betrek. Om hierdie rede
sal die skoolhoof steeds voortgaan om ‘n oopdeurbeleid te volg, waarin
die ouers aangemoedig word om sake rakende hul kind(ers) met hom te
kom bespreek.

11.3 Leerders
Die betrokkenheid van die leerders en Verteenwoordigende Raad van Leerders
(VRL) met die implementering van die gedragskode, is die daaglikse nakoming van
die gedragskode om die goeie orde van die skool te verseker en dit vir die leerders
moontlik te maak om in ‘n gedissiplineerde skoolomgewing skool te kan gaan.
12. SAMESTELLING VAN DIE DISSIPLINÊRE KOMITEE VAN DIE SKOOL
Voorsitter:
Sekretaresse:
Gewone lede:

Beheerliggaamslid van die Dissiplinêre komitee
Aangewese onderwyser
Bestuurspan en ouers
RO-onderwyser
Die opvoeder wat die aanmelding gedoen het (RO- onderwyser.)
13. SAMEVATTING:
In die implementering van die skool se gedragskode vir leerders word gepoog om nie alleen
die afkeurenswaardige af te keer nie, maar ook om die goeie eienskappe in elke leerder uit te
bring. As sulks is dit belangrik dat ons as onderwysers die kind-in-totaliteit sal raaksien en ons
nie sal blind staar teen geïsoleerde insidente nie. Ons skool is van mening dat die skool deur
die konsekwente toepassing van hierdie gedragskode, ‘n bydrae kan lewer tot die vorming en
afronding van die leerders wat gelukkige kinders ‘n goeie toekoms sal verseker. Die toepassing
van bogenoemde gedragskode is ‘n opregte poging van die skool se kant af om aan die kind
die maksimum voordeel te verleen in so verre dit die toepassing van dissipline betref. Die
benadering is dus kind gerig.

SKOOLREËLS: HOËRSKOOL REITZ
Hierdie skoolreëls is die amptelike reëls van die skool en vervang
enige vorige skrywes in dié verband.
Die skoolreëls is so omvattend as moontlik opgestel. Die bedoeling hiermee is nie om die
leerder te probeer “uitvang” nie, maar om te verseker dat die toepassing van dissipline
konsekwent en deursigtig sal geskied. Onaanvaarbare gedrag wat nie deur die skoolreëls
aangespreek word nie, lei tot verwarring wat nie bevorderlik is vir die daarstelling van gesonde
normes, waardes en beginsels nie.
Die praktiese skoolreëls is ingestel en die leerders moet daaraan voldoen, sodat die dag tot
dag aktiwiteite van die leerders binne die vereistes van gehoorsaamheid gerig word. Dit word
van elke leerder verwag om die skoolreëls te ken en na te kom. Indien 'n leerder die skoolreëls
verbreek of die gesagstrukture van die skool (Verteenwoordigende Raad van Leerders,
personeel en beheerliggaam) nie erken en eerbiedig nie, of deur sy/haar optrede die goeie
naam van die skool skade berokken, sal hy/sy aan tug onderwerp word. Tug word beskou as
opvoedkundige hulpverlening en het altyd die voordeel en welsyn van die leerder, die skool en
die gemeenskap ten doel.
Oortredings op skoolterrein word deur die VRL-voog, vak onderwyser of
departementshoof hanteer. Indien hulle dit nie kan hanteer nie, word dit na die skoolhoof
verwys. Duidelike riglyne is hier neergelê en bepaalde strawwe sal in oorleg met die
Dissiplinêre Komitee van die Beheerliggaam opgelê word – indien nodig.
DOELSTELLING







Om 'n doeltreffende onderrig- en leersituasie in die skool en klaskamer te skep wat slegs
kan realiseer indien gesonde dissipline in die skool heers.
Om op te tree in belang van elke leerling en leerkrag wat die REG het om sonder enige
ontwrigting sy/haar dagtaak te voltooi.
Om duidelike grense van vryheid te bepaal.
Hierdie skoolreëls bevat 'n duidelike riglyn vir almal wat by Hoërskool Reitz betrokke is
en is daar ter wille van die behoud en handhawing van gesonde dissipline.
Dit is gefundeer op Christelike waardes en die vennootskap van die ouer en die skool.
Om streng te wees op beginsels en omdat ons omgee, om billik en regverdig op te tree en
sodoende almal se menswaardigheid te respekteer.

Aankoms by die skool
 Wanneer leerders by die skool aankom, moet hulle hul tasse in netjiese rye voor hulle
klaskamer gaan neersit.



Nadat tasse neergesit is, moet leerders weer die stoepe en trappe verlaat en na die
aantreeplek gaan vir die opening.

Aantrede by die saal wanneer die klok lui
 Wanneer die klok om 07:20 lui, moet alle leerders reeds in klasverband voor die saal
aangetree wees.
 By die aantrede is alle leerders stil en sodra die VRL op diens die sein gee, beweeg die
leerders in klasverband in die saal waar hulle moet sit. (Op Maandae en Vrydae)
 Daar moet stilte heers wanneer leerders die saal instap.
 Om 7:25 moet die leerders reeds stil in die saal sit, of indien buite geopen word, reeds
aangetree en stil wees.
 Elkeen gedra hom/haar eerbiedig vir die openingsgeleentheid.
 Geen bal, krieketkolf, hand- en skryfboeke mag, tydens opening, in ‘n leerling se besit
wees nie.
Aandeel in die opbou en instandhouding van die terrein
 Dit is nie net die taak van die skoolhoof en personeel nie, maar ook die taak van elke
leerder om te help met die opbou en instandhouding van die terrein.
 Dit is elke leerder se verantwoordelikheid om papiere of ander rommel op te tel en in die
vullishouers te gooi.
 Grade, in samewerking met hul registeronderwyser, is verantwoordelik vir die netheid
van hul spesifieke blok soos aan hul toegewys.
 Geen rommel mag gestrooi word nie.
Afkondigings
 Wanneer afkondigings oor die interkom gedoen word moet alle leerders stil wees en luister
wat gesê word.
 Alle afkondigings moet betyds in die afkondigingsboek geskryf word.
 Afkondigings moet beperk word tot die opening. Indien dringende ander afkondigings
gemaak moet word sal dit slegs vóór langpouse met die interkom gemaak word. Geen
herhaling van vorige afkondigings sal gemaak word nie.
 Afkondigings moet geskryf word soos dit gelees moet word.
Aflaai van leerlinge
 Leerlinge word buite die skoolhek af- en opgelaai. Ouers mag nie leerders op die
skoolterrein aflaai of die ingange versper nie.
Afwesigheid
 Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander goeie rede van skool afwesig wees.
 Kontak die skoolkantoor/registeronderwyser, sodat die onderwysers inglig kan wees oor
die rede van u kind se afwesigheid.
 ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy/sy weer die skool besoek, ‘n brief
van sy/haar ouers bring waar ‘n rede van afwesigheid aangedui word. Die brief moet by die
kantoor ingegee word, waarna dit na die registeronderwyser vir bewaring en kontrole gestuur
word. Indien ‘n leerder langer as 2 dae afwesig is, of toetse/eksamens skryf of take moet
inhandig moet ‘n dokter-/kliniek sertifikaat of begrafnisbrief, by die kantoor inhandig.
Indien ‘n leerder versuim om dit te doen, sal hy/sy geen punte ontvang nie.
 Gedurende skoolure word dringende verlof deur die skoolhoof op ‘n spesiale vorm
(verkrygbaar by die kantoor) verleen, in die geval van ernstige siekte, dood of begrafnis,
besoek aan spesialis, ens. Geen leerder mag ‘n ouer of iemand anders skakel om haar






gedurende skooltyd te kom haal alvorens die nodige toestemming vooraf van die kantoor
verkry is nie. In bogenoemde geval moet die ouers persoonlik die leerder by die skool kom
haal óf ‘n ander persoon soos deur die ouers met die kantoor gereël. Toetse moet klaar
geskryf word, voordat leerders huis toe gaan.
Leerders wat afwesig is tydens ‘n eksamen moet ‘n mediese sertifikaat of
begrafnisbrief inhandig, anders kry sy/hy nul vir die eksamen.
Dit bly u verantwoordelikheid om toe te sien dat u kind se agterstallige werk ingehaal is,
sodra hy terug is by die skool. Reël vooraf met ‘n maat om die huiswerk by hom/haar te
kan kry.
Ongereelde skoolbesoek steur die leerder in sy vordering en lei tot laksheid, gebrek aan
belangstelling en uiteindelik tot onkunde en onbevoegdheid.
Net soos elke volwasse persoon ‘n werk het en daarna streef om dit goed te doen, so moet
elke leerder skoolgaan as sy daaglikse werk beskou en dit goed doen.

Baard
 Baard mag nie gegroei word nie.
 Geen stoppelbaard, wolwange of snorre word toegelaat nie.
 Baard moet daagliks geskeer word.
Balspele

Geen balspele mag onderdak in klasse, op stoepe, naby vensters/voertuie of in
deurlope gespeel word nie.
 Geen balspele mag naby mure plaasvind nie, omdat vuil balle
gewoonlik kolle teen mure laat.
Besering en siekte gedurende skoolure
 Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer raak, of siek word, moet dit onmiddellik by
die kantoor gerapporteer word waarna die sekretaresse die ouers in kennis sal stel.
 So ‘n leerder mag slegs met die ouers se toestemming by die skool gehaal word deur
iemand anders as die ouers self.
 ‘n Leerder mag slegs huis toe bel en sê dat hy/sy siek is met toestemming van die kantoor.
Besoekers
 Geen besoekers vir leerlinge word tydens skooltyd toegelaat nie.
 Alle besoekers meld by die kantoor aan.
 Besoekers aan die skool moet vriendelik ontvang, beleef gegroet en gerespekteer word
sodat hulle altyd welkom sal voel.
 Enige persoon buiten leerlinge en personeel van die skool, moet eers toestemming by die
kantoor verkry voor die skoolgebou of –terrein betree mag word.
 Geen ouers of ander besoeker sal tydens skoolure by klasse toegelaat word
sonder die nodige toestemming van die kantoor nie, waar hy/sy ŉ
besoekerskaartjie ontvang om deur personeel te woord gestaan te word.

Binne die klas
 Leerders moet te alle tye teenoor almal beleef wees.
 Leerders mag nie messe, vuurwapens of enige gevaarlike voorwerp skool toe bring nie.
Indien rugbyballe, krieketkolwe of enige ander speelgoed skooltoe gebring word, mag
daar nie gedurende klastyd daarmee gespeel word nie.










Daar mag onder geen omstandighede op die meubels of mure gekrap word nie.
Klaskamers moet te alle tye netjies en skoon gehou word.
Elke leerder moet die lesrooster getrou navolg en mag nie sonder toestemming van die
betrokke onderwyser buite die klas wees nie.
Ontwrigting van klasroetine word nie toegelaat nie.
Huiswerkopdragte moet te alle tye volgens die instruksies van die onderwyser nagekom
word.
Alle skeurbriefies van inligtingsbriewe moet soos versoek aan die registeronderwyser
terugbesorg word.
Oortredings in klasverband (registerklas en akademieseklas) word deur die betrokke
personeellid op die kategorie oortredingsvorms aangeteken en daagliks in die sakkies by
die personeel se posrakkie en rekenaarkantoor geplaas. Indien ‘n leerling ‘n sekere aantal
strafpunte behaal, word hy/sy na die SBST/departementshoof/skoolhoof/beheerliggaam
verwys. Skakeling met ouers sal gedoen word.
Klaskamers moet netjies, skoon agtergelaat word wanneer leerlinge verdaag.

Brandblussers
 Brandblussers is ‘n veiligheidsitem en mag nie mee gespeel of gepeuter word nie.
Breekskade en kwaadwillige beskadiging
 Geen skade of kwaadwillige beskadiging van privaat- of skool- of koshuiseiendom word
toegelaat nie.
 Enige voorvalle moet onmiddellik by die skoolhoof gerapporteer word en die skade moet
deur die persoon verantwoordelik vir die aanrig van die skade betaal word of die
bybetaling betaal, indien die skool versekering het.
 Die vervangingskoste van ‘n gebreekte ruit is vir die rekening van die leerder wat die
ruit gebreek het of sy/haar ouers.
 Gewone brekasies word in die fouteregister van die Faktotum aangeteken by die
ontvangskantoor.
Buite die klas/op skoolterrein of in die straat in skoolklere.
Leerders mag nie…
 Die voorskrifte t.o.v. voorkoms en kleredrag verbreek nie.
 Hom/haar skuldig maak aan rommelstrooi nie.
 Kru- of vloektaal gebruik nie.
 Gedurende pouse sonder toestemming in die klaskamer, saal of op die stoepe wees nie.
 Laat wees vir klas, skool of afsprake nie.
 By die siekekamer gaan inteken sonder die toestemming van die skoolhoof/adjunkhoof/
departementshoof nie.
 Die skoolterrein tussen 07:20 en 13:30 sonder die toestemming van die skoolhoof/
adjunkhoof/departementshoof verlaat nie.
 Geen leerlinge word in die koshuis toegelaat tydens pouses nie of enige ander tyd in
skooltyd nie – tensy toestemming van die kantoor verkry is.
Busse
 Geen swak gedrag word op busse toegelaat nie.
 Hoflikheid moet ten alle tye betoon word.
 Geen rokery op busse of by busloods nie.
 Geen voorwerpe mag in busse rondgegooi word nie.
 Geen voorwerpe mag by die bus se vensters uitgegooi word nie.




Oortredings behoort deur mede-skoliere gerapporteer word.
Geen skade mag aan sitplekke aangerig word nie.

Diefstal
 Die skool kan nie aanspreeklik gehou word vir die verlies van persoonlike eiendom nie.
 Verlore artikels wat gevind word, moet onmiddellik by die sekretaresse by die
fotostaatkamer ingelewer word.
 Navrae oor vermiste artikels moet by die sekretaresse by die fotostaatkamer gedoen word.
 Rapporteer persone wat jy sien wat diefstal pleeg.
 Geen diefstal (van watter aard ook al) sal toegelaat word nie.
Drank / dwelms
 Hierdie is verbode artikels op die skool-/sport- en koshuisterrein/geboue.
 Dit is ‘n uitdruklike oortreding van die skool se gedragskode om drank/dwelms
van enige soort op die skool-/sport- en koshuisterrein/geboue te bring, te
versprei of te gebruik.
Eet gedurende lesure
 Geen leerder mag gedurende les ure of op stoepe tydens wisseling van periodes
eet nie.
 Die opvoeder mag alle kos/lekkers of peuselgoed konfiskeer en weggooi as leerlinge dit
tydens klas of klaswisseling eet.
Elektriese installasies
 Geen leerders mag by skakelborde of elektriese installasies peuter nie.
 Geen leerder mag met ligskakelaars peuter nie.
Elektroniese apparaat
 Selfone, elektroniese-speletjies of elektroniese-apparaat mag nie op die skoolgrond
gebruik word nie! Bogenoemde word op eie risiko skool toe gebring.
 Onder geen omstandighede mag selfone tydens toetse en eksamens in die lokaal
aangeskakel wees nie. Selfone moet vooraf by onderwyser/toesighouer ingehandig
word.
 GEEN selfone mag sigbaar wees tydens skoolure nie – pouses ingesluit! OUERS MOET
KENNIS NEEM DAT SELFONE AFGENEEM SAL WORD EN AAN DIE EINDE VAN DIE
KWARTAAL TERUGGEGEE SAL WORD. In kort kom dit daarop neer dat selfone taboe
is.
 Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies/skade nie.

Ernstige oortredings
 Rook, drankgebruik, molestering en diskriminasie op die skool-/sport- en koshuisterrein is
ernstige oortredings wat drasties gestraf sal word.
 Leerders in privaatdrag by skoolfunksies sal ook nie toegelaat word om bogenoemde
oortredings te begaan nie.
Fietse











GEEN LEERDER MAG OP DIE SKOOLTERREIN MET ‘n FIETS RY NIE.
Voor die ingange na die skool moet die leerders afklim en sy fiets instoot tot by die
fietsloods.
Fietse word onmiddellik na die fietsloods geneem en niemand mag binne in die fietsloods
vertoef nie.
Geen leerder mag met ‘n ander leerder se fiets peuter of dit gebruik nie.
Smiddae word die fiets weer gestoot tot by die hek en in die straat
begin hy/sy eers ry.
Ook in die namiddae en saans met funksies geld hierdie reël en ook dan moet fietse in die
fietsloods geplaas word.
Fietse word op eie risiko na die skool gebring.
Geen leerder mag pouses naby die fietsloods of fietse kom nie.
Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade aan of diefstal van fietse nie.

Gedrag in die klaskamer
 Binne die klaskamer moet elke leerder orde handhaaf,
 Leerders moet in die klaskamer bly staan totdat hulle deur die opvoeder gesê word om te
sit.
 Leerders moet alle papiertjies, ens. wat om hulle banke gemors het, optel en in die
snippermandjie gooi wanneer hulle die klas verlaat.
 Tafeltjies en stoeltjies moet in ordelike rye gelaat word, stoele moet ingestoot wees voordat
die klas verlaat word.
 Daar mag onder geen omstandighede op die meubels geskryf of gekrap word
nie.
 Geen leerders mag tydens lesure sonder ‘n verlofbrief/stuurkaartjie buite ‘n klaskamer
wees nie.
 Geen leerder mag (sonder personeellid se toestemming) gedurende periodes of met
wisseling tussen periodes badkamer toe gaan nie.
 Geen leerders mag sonder toestemming sitplekke verwissel nie. Daar mag nie gedurende
lestyd gesels word nie.
 Wanneer die skoolhoof, ‘n onderwyser of ‘n besoeker die klas binnekom tydens
‘n lesuur, moet alle leerders flink opstaan.
 Indien ‘n onderwyser nie in die klas kan wees nie, a.g.v. amptelike verpligtinge, moet
leerlinge stil wees en is die klaskaptein/VRL verantwoordelik vir die orde.
Gedrag op die terrein
 Leerders moet vir alle volwassenes opstaan en ook groet wanneer hulle by hulle
verby loop.
 Leerders moet nie laks wees in hulle houding nie, teen mure of pilare leun of met hande
in die broeksakke staan nie.
 Leerders moet mekaar respekteer.
Gedrag van leerders teenoor onderwysers
 Onderwysers is leermeesters en raadgewers, mense wat altyd bereid is om leiding aan
leerlinge te gee.
 Hulle moet elke kind se vordering op elke terrein van die skoollewe fyn dophou.
 Leerders moet:
- hoflik en vriendelik wees teenoor hulle onderwysers en as hulle sit, opstaan en behoorlik
groet,

-

gehoorsaam wees en daagliks opdragte en huiswerk na die beste van hulle vermoë uitvoer,
hulle altyd ordentlik gedra en so sorg vir die goeie dissipline en orde van die skool,
in alle opsigte lojaal teenoor die skool wees; daar mag nie met minagting van die skool,
die onderwysers en mede leerders gepraat word nie.

Gedrag van leerders teenoor ander leerders
 Almal kry die geleentheid om die senior leerders van die skool te word.
 Van die juniors word verwag om die senior leerders die nodige respek en eerbied te betoon
wat hulle waardig is. So word ook verwag dat seniors só sal optree dat leerlinge hulle kan
respekteer.
 Al die leerders moet die goeie orde, gees en tradisies van die skool nakom.
 Van alle leerders word verwag om mekaar onderling te ondersteun en aan te moedig op
verskillende terreine van die skoollewe.
 Leerders moet vriendelik en beleefd teenoor mekaar wees.
 Leerders moet verdraagsaam wees teenoor mekaar, nie onnodig kwaad word of van
mekaar kwaad spreek nie.
 Leerders moet hulle bes doen in enige spanwerk, hetsy sport of andersins, om nie sy/haar
maats of sy/haar skool teleur te stel nie.
 Leerders moet mekaar berispe as hulle verkeerd doen en indien nodig negatiewe gedrag
by die personeel aanmeld.
 Leerders moet hulself altyd en oral so gedra dat die goeie naam van die skool hoog gehou
word.
 Geen fisieke kontak tussen leerlinge van die teenoorgestelde geslag word
toegelaat nie.
 Geen leerling mag ‘n ander leerling op enige terrein skade berokken nie.
Gedrag van leerders in die saal
 Leerders se gedrag in die saal moet altyd onberispelik en eerbiedig wees.
 Leerders mag nie rondloop in die saal nie.
 Geen snoepery word in die saal toegelaat nie.
Gooi van voorwerpe




Geen gevaarlike voorwerpe mag op die skoolterrein gegooi word nie.
Daar mag ook nie met dasse, rekkies, rekke of ketties van enige soort op die skoolterrein
geskiet word nie.
Geen tasse mag van ‘n hoër verdieping na ‘n laer verdieping/grond toe gegooi word nie.

Grasperke
 Geen leerder mag die skool se grasperke, blomme, struike of plante beskadig nie.
 Gedurende klaswisseling moet die grasperke so ver moontlik vermy word.
Grimering
 GEEN kleur `lip gloss', maskara, oogomlyner, wangblos, onderlaag of enige ander
grimering word toegelaat nie.
 Die reël geld by alle skooldrag en sportdrag.
 Toestemming moet by die kantoor verkry word indien enige gekleurde onderlaag/room om
mediese redes gedra moet word.
NB: Hierdie reëls geld ook vir spesiale dae wanneer leerders gewone

klere mag dra.
Hardloop op stoepe
 Geen hardlopery of geskreeu op die stoepe of om draaie word toegelaat nie.
Handboeke/aantekeninge:
 Leerders moet alle handboeke wat aan hulle uitgereik word van ‘n goeie oortreksel voorsien
en oppas. As hy/sy ‘n boek verlore laat raak, moet hy/sy die vervangingskoste by die
finansiële beampte inbetaal en die kwitansie vir die voorraad onderwyser gee.
 Die leerder se naam moet op die naamlys ingevul word sodra die handboek ontvang is.
 As aantekeninge verlore raak moet die leerder dit op eie koste vervang.
 Alle handboeke moet jaarliks met ŉ nuwe sterk plastiek oorgetrek word, geen DC-Fix nie.
 Leerder mag nie die nommer wat voor in die handboek aangebring is verwyder, verander of
doodtrek nie. Hierdie nommers mag ook nie toegeplak word nie.
 Leerders sal toegang tot eksamenlokaal geweier word tydens eindeksamen as handboeke nie
ingehandig is nie.
Hare: Meisies
 Hare moet ten alle tye netjies wees. Moenie ‘n styl kies wat nie met een van die volgende
reëls hanteer kan word nie:
 Lang hare wat gevleg is of in poniesterte vasgemaak is mag nie slegs op die punte gevleg
of vasgemaak word nie, maar moet teen die kop vasgemaak word.
 Hare wat oor die kraag hang moet vasgemaak word op so ‘n manier dat geen klossies
of stringetjies voor die ore of agter die ore hang nie.
 Hare moet natuurlik vertoon en mag nie “getease” of “gejel” word nie.
 Hare mag nie uitermatig van die kop af wegstaan nie.
 Hare mag nie die “wetlook” hê nie.
 Die kuif moet netjies kort wees of weggesteek word uit die oë as dit langer gedra word.
Lang kuiwe mag nie los gedra word nie.
 Die kuif mag nie oor die wenkbroue hang nie.
 Hare mag nie gekleur word nie. Indien die reël oortree word ontvang die leerling 30
kategorie punte. Daarna moet die hare uitgegroei word, en nie reggekleur word nie!
 Die aanbring van ligstrepies in die hare is verbode.
 Franse vlegsel is toelaatbaar.
 As die langerige “bob” styl gedra word moet die voorste punte weggesteek word sodat
dit nie in die oë hang nie.
 Wit/bottelgroen/bruin haarkleurrekkies is toelaatbaar, asook klein deurskynende/bruin
/swart “elastics”.
 Wit/bottelgroen linte, handdoekrekkies, “scrunchies”, opgestopte en oorgetrekte “alice
bands” word toegelaat. Geen plastiese vlinders, blommetjies of ander ornamentele
haarapparate nie. Slegs groen, silwer, wit of deurskynende bruin knippies en “Bobby
Pins” of “Ouma knippies” mag gedra word.
 Slegs Matriekdogters mag swart rekkies en knippies by matriekdrag dra.
 Daar mag geen patrone op haarversierings wees nie.
 Slegs bottelgroen gehekelde harebande wat deur Dup’s klerewinkel goedgekeur en
verskaf word mag gedra word by die skooldrag.
 Bottelgroen/wit/geel/maroen rekbare, gebreide/gehekelde harebande mag by die
sportdrag gedra word, op voorwaarde dat die hele span dieselfde bande op
eenvormige wyse sal dra.




Ouers moet toesien dat leerlinge aan die haarreëls voldoen. Ouers is medeverantwoordelik vir die toepassing van die skoolreëls.
5 Debietpunte per dag sal ontvang word, indien hare nie korrek is nie.

NB: Hierdie haarreëls geld ook vir spesiale dae wanneer leerders gewone klere
mag dra.
Hare: Seuns
 Hare moet ten alle tye netjies wees. Moenie ‘n styl kies wat nie met een van die volgende
reëls hanteer kan word nie:
 Slegs netjies aanvaarbare haarstyle word in die skool toegelaat.
 Die skool behou die reg voor om te besluit of ‘n haarstyl aanvaarbaar is of nie.
 Hare moet netjies geknip wees.
 Haarlengte op die kop, mag nie 4cm oorskry nie.
 Direk om die ore moet dit skoon geknip wees.
 Dit mag nie die ore raak wanneer die hare regaf gekam word nie.
 Die nek moet skoon geknip wees en mag nie aan die kraag raak nie.
 Hare moet skuinsop gesny wees - geen ‘wal' vorm nie.
 Die voorhoof moet oop en skoon wees.
 Indien hare vorentoe gekam word oor die voorhoof, mag dit nie die wenkbroue raak
nie.
 Hare mag nie uitermatig van die kop af wegstaan nie.
 Die hare mag nêrens toiingrig, punterig of in slierte hang nie.
 Hare van seuns mag nie gekleur of permanent gegolf word nie. Hare moet netjies en
skoon gedra word.
 Langs die slape mag die hare nie langer as die middel van die oor gedra word nie.
 Hare moet natuurlik vertoon en mag nie “gejel” word nie.
 Hare mag nie die “wetlook” hê nie.
 Die aanbring van ligstrepies in die hare is verbode.
 Hare mag nie gebleik word nie.
 Hare moet netjies gekam wees/nie deurmekaar staan nie.
 Geen “punk” haarstyl/opstaan kuiwe sal toegelaat word nie.
 Ouers moet toesien dat leerlinge aan die haarreëls voldoen. Ouers is mede
verantwoordelik vir die toepassing van die skoolreëls. Indien die reël oortree word sal
van die ouers verwag word om op eie onkoste die hare reg te kort te sny totdat dit
korrek is. Indien seuns nie hieraan voldoen nie, sal so ‘n leerder nie toegelaat word om
die matriekafskeid, prysuitdeling of enige ander amptelike funksie van die skool by te
woon nie. Hulle sal huis toe gestuur word om hul hare reg te stel. 5 Debietpunte
per dag sal ontvang word, indien hare nie korrek is nie.
NB: Hierdie haarreëls geld ook vir spesiale dae wanneer leerders gewone klere
mag dra.
Huiswerk
 Leerders is verantwoordelik om hulle eie huiswerkboekies aan te koop.
 Is ‘n geleentheid vir die leerder om te leer om selfstandig te werk. Dit is nie beperk tot
skriftelike werk nie.
 Studie- en leerwerk is net so belangrik.
 ‘n Pligsgetroue leerder sal nooit kan beweer dat hy geen huiswerk het nie. Werk wat in die
klas gedoen is, moet by die huis oorgegaan word om seker te maak dat die leerder dit
verstaan en ken.

 Alle huiswerk moet ingeskryf word in die huiswerkboekie by die datum wanneer dit gereed
moet wees. Dit kan by ander datums ingeskryf word om die leerder te herinner om dit af
te handel.
 Leerders word aangeraai om wyer te lees as hul handboeke.
 Geen huiswerk mag van ander leerders afgeskryf/- geteken word nie.
Huiswerkboekie:
 Huiswerk moet elke dag in sy/haar huiswerkboekie opgeskryf word. Dit is die
verantwoordelikheid van die leerling.
 Merk elke opdrag sistematies af wat tuis voltooi is, om te kontroleer of alle huiswerk
gedoen is.
 Alle leerders se huiswerkboek moet elke dag by die skool wees.
 Geen foto’s of prente wat aanstootlik, pornografies of satanisties is, mag in
huiswerkboekie geplak word nie.
 Die klasrooster moet in die huiswerkboekie wees.
Inskakeling van graad 8-leerders
(Aktiwiteite wat beplan word, moet eers voorgelê word vir goedkeuring).
 Slegs oriëntering deur die VRL en matrieks word toegelaat. (onder toesig van voogde)
 Die volle implikasies van die gedragskode is van toepassing gedurende die oriëntering.
 Oriëntering moet slegs geskied binne die eerste week van die skooljaar.
Inspeksie
 Daar kan daagliks inspeksie gedoen word, van die algemene voorkoms van leerders deur
onderwysers en VRL-lede.
Juwele
 Geen juwele mag saam met skoolklere gedra word nie.
 Slegs polshorlosies word toegelaat.
 Dogters mag ook ‘n seëlring dra.
 Slegs een oorbel per oor in die gaatjie van die oorlel (onderste gaatjie) vir die
dogters.
 Klein ronde silwer of goue balletjies of ringetjies mag in die ore gedra word wat ongeveer
2 mm in deursnee is, klein silwer of goue ringetjies wat nie meer as 16 mm in deursnee is
nie.
 As oorkrabbertjies gedra word moet daar in albei ore dieselfde oorkrabbertjie wees.
 Geen tong of neus “studs”, arm of enkel kettinkies nie.
 Slegs mediese bandjies of hangertjies mag gedra word met toestemming van die
skoolhoof, nadat ŉ mediese sertifikaat ingedien is. Geen ander bandjies
(Godsdienstig of van watter aard ook al mag gedra word nie).
 Slegs die amptelike lapelwapentjies van die skool mag gedra word en geen ander
lapelwapentjies mag gedra word nie.
 Ongeoorloofde juwele sal gekonfiskeer word en in die kluis bewaar word tot aan die
einde van die dag.
 Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade of verliese van enige van
bogenoemde artikels nie.
Klaswisseling
 Tydens klaswisseling moet lawaai tot die minimum beperk word en geen uitbundige
lawaai sal geduld word nie.

 Gedurende klaswisseling beweeg die leerders flink in stil rye na die volgende klas.
 Wag stil in rye by die volgende klas totdat die onderwyser die klas toelaat om in die klas
te mag gaan. Indien die onderwyser nie by die klas is nie, moet leerlinge in gaan en stil
bly en sit. Die VRL-lid/klaskaptein moet gaan navraag doen waar die onderwyser is.
 Stap altyd links, veral by trappe waar kinders maklik kan seerkry.
 Slegs 3 minute word toegelaat vir klaswisseling. Indien leerders laat deur ‘n onderwyser
gehou word, moet sodanige onderwyser sy/haar kollega verwittig.
 Geen etery tydens klaswisseling word toegelaat nie.
 Die toilette mag slegs met ‘n onderwyser se toestemming, tydens klaswisseling
besoek word.
 Leerlinge mag nie aan die ruite van klaskamers klop of deur ‘n venster met mede leerlinge
praat tydens klastyd of met klaswisseling nie.
Kleedkamers
 Kleedkamers moet ten alle tye netjies en skoon gehou word.
 Niks mag in die kleedkamers ingedra word nie, veral nie kos nie.
 Daar mag nie in die kleedkamers gespeel word nie.
 Slegs een leerder op ‘n keer uit dieselfde klas, mag die kleedkamers besoek tydens
klastye ingeval van nood as gevolg van siektetoestand met toestemming van die betrokke
onderwyser by wie hul op daardie stadium is.
 Niks mag uit kleedkamers verwyder of beskadig word nie, onder andere afkrap
van slagspreuke of krap teen deure en panele met penne of skerp voorwerpe.
 Gooi van toiletpapier teen plafon is ontoelaatbaar.
 Daar mag aan geen pyp of kraan geruk word of op enige toiletsitplek/wasbak blaaie
gestaan word nie.
 Leerders moet voor skool, pouses of na skool die kleedkamers besoek dan sal dit nie
nodig wees om dit tydens klastye te besoek nie.
 Leerlinge mag slegs die kleedkamers gebruik wat aan hul toegeken is. Onder GEEN
omstandighede mag hoërskoolleerlinge die badkamers van laerskoolleerlinge
gebruik nie of andersom nie.
 Leerlinge wat kleedkamers bemors/verniel sal van verwag word om dit na skool of tydens
pouses skoon of reg te maak.
Konferensiekamer
 Die stoepgedeelte om die konferensiekamer en kantoor is stil gebiede.
 Geen leerling mag hier deurstap sonder toestemming nie.
 Geen leerder mag hier speel of lawaai veroorsaak nie.
 Geen leerder mag, sonder toestemming, in die konferensiekamer wees nie.
Kougom
 Geen kougom word op die skoolterrein toegelaat nie.
 Geen kougomkouery mag plaasvind terwyl die leerder in sy/haar skool- of
sportdrag geklee is nie.
Laatkommery soggens
 Leerders moet soggens stiptelik om 07:20 by die skool wees.
 Tydens saalbyeenkomste moet laatkommers in die portaal van die saal wag totdat die
saalopening afgehandel is.

Liefde
 Geen hande vashou, liefkosing, omhelsing, seksuele gemeenskap word op die skool/sport- of koshuisterrein toegelaat nie; ook nie in die strate nie (nie tussen leerlinge
van dieselfde of teenoorgestelde geslag nie).
Lisensies (motor- en motorfiets)






Afsprake wat gemaak word moet beperk word tot ná skool.
Leerlinge kry een geleentheid om die toets (gedurende skoolure) te gaan
aflê.
Leerlinge wat nie die eerste keer slaag nie, sal verder in die vakansies afsprake moet
maak en nakom.
Leerlinge moet die voorgeskrewe toestemmings brief een dag voordat lisensie geskryf
word, by die betrokke onderwyser voltooi, voordat hy/sy toegelaat gaan word om te
skryf gedurende skooltyd. Dit word op lêer geplaas vir kontrole.
Leerder moet steedsdeur die ouer uitgeteken word by die kantoor.

Merk van klere en eiendom



Kledingstukke moet duidelik gemerk wees ingeval dit sou verlore raak.
Alle ander eiendom moet verkieslik ook gemerk wees.

Motors en motorfietse
 Slegs leerders wat in besit is van ‘n geldige rybewys mag met ‘n motor of motorfiets die
skool besoek.
 Motorfietse word slegs parkeer op die toegekende parkeerplek vir motorfietse.
 Motors van leerders (met geldige rybewyse en toestemming van die skoolhoof) word op
die skool- of koshuisterrein toegelaat.
 Die leerders se motors en motorfietse is gedurende skoolure verbode gebied.
 Geen leerling word naby personeel voertuie toegelaat nie.
 Indien leerlinge nie die verkeers- of skoolreëls nakom nie, behou die skool hom die reg toe
om ‘n leerling te verbied om ‘n fiets/motorfiets/motor op die skoolgrond te bring.
 Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade aan of diefstal van
voertuie/motorfietse nie.
 Voertuie van leerders (met geldige rybewyse) mag slegs met toestemming van
die skoolhoof of adjunkhoof op die aangewyse plek op die skoolterrein parkeer
word.
 ‘n Bewys van die leerder se geldige rybewys moet ingehandig word by die
kantoor.
Naels
 Naels moet ten alle tye kortgeknip en skoon wees.
 Naels mag nie oor die vingerpunte steek wanneer jy van bo-af kyk nie.
 Geen naellak mag gedra word nie, behalwe kleurlose naellak en naelversterker wat nie
blink nie.
 Geen Franse manikuur of vals naels is toelaatbaar nie.
 Slegs matriekdogters sal die geleentheid gebied word om hul naels vir die matriekafskeid
te laat groei wanneer die rekordeksamen begin. Ná die matriekafskeid moet dit
onmiddellik volgens skoolreëls gedra word.

Ontgroening Inisiasie
 Geen ontgroening/inisiasie mag plaasvind nie.
 Geen leerder mag beledig of geïnkrimineer word nie.
 Geen ontgroening/inisiasie van sportspanne word toegelaat nie.
Ontvangsportaal
 Geen leerders mag die ontvangsportaal as ‘n deurgang gebruik nie.
 Leerders beweeg slegs deur die ontvangsportaal as hulle die sekretaresse/finansiële dame
wil gaan spreek.
 Leerlinge beweeg slegs vanaf die klaskamers na die ontvangsportaal op die stoepgedeelte
langs die saal.
 Leerlinge mag nie die stoepgedeelte tussen die konferensie- en personeelkamer gebruik
nie.
 Leerlinge gebruik die voordeur en geensins die glasdeur by die agterste ingang van die
kantoorblok nie.
Oortredings wat glad nie geduld word nie
 Swak taalgebruik, baklei, lelike gesprekke, swak gedrag, stokkiesdraai,
kwaadpraat van medeleerders, afskryf van huiswerk, slordige werk, laksheid,
kougom, steel, spoeg en onhoflike optrede sal nie geduld word nie.
Optrede in die openbaar
 Van die leerlinge en personeel word verwag om in alle opsigte lojaal teenoor die skool te
wees. Daar mag nooit met minagting van die skool, onderwysers of mede leerlinge gepraat
word nie.
 Optrede in die openbaar moet altyd onberispelik wees.
 Leerders word aan hul skooldrag geken en elkeen in skooldrag is ‘n advertensie van die
skool en moet die skool se naam hoog hou.
 Leerders moet opstaan vir enige volwassene en vriendelik groet.
 Leerders moet nederig en op sy/haar plek wees – altyd hulpvaardig.
 Daar moet net met lof van sy/haar gedrag, optrede en kleredrag gepraat word.
 Indien ‘n leerder hom nie in die openbaar kan gedra nie is dit elkeen se plig om hom/haar
dadelik te berispe en indien nodig, te rapporteer.
Persoonlike higiëne







Leerlinge moet daagliks aandag aan persoonlike higiëne gee.
Hare, gesig, naels en die liggaam moet altyd skoon wees.
Leerlinge behoort ten minste een maal per dag te bad of te stort en ook na
sportoefeninge.
Tande moet daagliks geborsel word, veral voorskool en na etes.
Waak teen onwelriekendheid as gevolg van sweetafskeiding.
Sindelikheid(skoonheid) is ‘n voorvereiste.

Pornografiese en ander erotiese materiaal
 Geen pornografiese of ander erotiese materiaal mag op die skoolterrein gebring word nie.
 Sulke oortredings van die reël kan lei tot uitsetting.
 Leerlinge behoort nie daaraan blootgestel te word of enige assosiasie daarmee te hê nie.

Pouses
 Geen rowwe speletjies of onverantwoordelike optrede, waar leerlinge beseer kan word of
kledingstukke beskadig kan word, mag gespeel word nie. Die skool aanvaar geen
verantwoordelikheid vir sodanige beserings of skade nie.
 Groter leerders mag nie onnodig met van die kleineres inmeng of hulle pla nie.
 Geen vuil taal nie.
 Daar mag nie naby motors gespeel word nie.
 Geen klippe mag gegooi word die.
 Niemand mag sonder ‘n toestemmingsbriefie van die skoolhoof die terrein verlaat nie.
 Verskillende graad/groeperings bly op hulle onderskeie terreine en mag nie by die terrein
van ‘n ander groep kom nie.
 Geen hoërskoolleerlinge word by laerskoolleerlinge toegelaat nie, en ook
andersom.
 Geen rommel mag enigsins op skool terrein gestrooi word nie.
 Almal moet help om die skoolterrein skoon te hou.
 Geen leerders word in die klaslokale, op die stoepe, by die fietsloods of op die parkeerterrein
tydens pouses of sonder toesig toegelaat nie.
 Beide koshuise is tydens skoolure verbode vir al die leerlinge.
Radio's/CD-spelers/Walkmans/MP-3’s/selfone.
 Mag nie deur ‘n leerder in ‘n klas gebruik word om tydens lesure na te luister nie.
 ‘n Radio mag slegs as didaktiese hulpmiddel vir ‘n formele les aangewend word.
 Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade of verlies van enige sodanige items
nie.
 Mag ook nie tydens pouses gebruik word nie.
Rapporte/Vorderingsverslae
 Daar word aan die begin of einde van ‘n kwartaal ‘n vorderingsverslag aan die ouers
gestuur.
 Hierdie verslag moet deur die ouers geteken en bewaar word.
Rook
 Leerders word nie toegelaat om op die skool-/sport- of koshuisterrein of by enige
skoolaktiwiteit te rook nie.
 Leerders mag nie in besit wees van rookgoed nie.
 Leerders mag nie in hulle skooldrag in die openbaar rook of waar hulle as
leerlinge van Hoërskool Reitz geïdentifiseer kan word nie.

Skeurstrokies
 Alle skeurstrokies/vorms moet die volgende dag terug wees by die skool.
 Skeurstrokies/vorms moet deur die ouer geteken wees.
 Koshuisleerders mag skeurstrokies/vorms na ‘n naweek terug besorg.
Skooltye
Graad 1 - 3:

07:20 – 13:20

Graad 4 – 12:

07:20 – 13:30

Leerlinge moet reeds om 07:20 aangetree wees voor die saal.
Vrydae verdaag Graad 1 – 3 om 12:50 en Graad 4 – 12 leerling om 13:00.
Skool verlaat/trek
Wanneer ‘n leerling weet dat hy/sy die skool gaan verlaat, moet so ‘n leerling ‘n week voor
die tyd by die sekretaresse om ‘n oorplasingsertifikaat aansoek doen. Die leerling
moet sy/haar handboeke by die vakonderwyser inhandig en terugteken. Daarna sal die
leerling sy/haar gemerkte skrifte en oorplasingsertifikaat ontvang. Skoolgeld moet tot op
datum vereffen wees.
Spesiale erekleure
 Leerders met spesiale erekleure mag hul maroon baadjies, dasse en wit oortrektruie dra op
Maandae as formele skooldrag asook geleenthede soos prysuitdelings en wanneer hul die
skool, in hul skooldrag, verteenwoordig.
 Slegs spesiale erekleure(maroon baadjies) wat in die laerskool verwerf is mag ook in die
hoërskool gedra word.
Sluitkaste


Sluitkaste word genommer en aan ‘n leerling wat sy geld betaal het, toegeken.



Sluitkaste moet ten alle tye gesluit wees!!





Leerlinge verskaf eie slotte. Nommerslotte sal baie goed werk.
Die Laer- en Hoërskool sluitkaste is op verskillende plekke geïnstalleer.
Leerlinge mag sluitkaste slegs tydens pouses en voor- en na-skool besoek.
NIE tydens klasperiodes nie!
Geen versiering of graffiti mag op die buite- of binnekant van die sluitkaste aangebring
word nie.
Geen waardevolle items moet tydens naweke of vakansies in die sluitkaste gelaat word
nie. Die skool neem geen verantwoordelikheid vir verlore items nie.
Alle sluitkaste moet ontruim word voor elke vakansie sodra die eksamen/mini-eksamen
begin.
Betaling van sluitkaste vind jaarliks plaas.
Die sluitkaste sal ook deur kameras gemonitor word.







Spot van medeleerders
 Geen bespotting van medeleerders word toegelaat nie.
 Geen neerhalende byname mag aan enige leerder/personeellid toegevoeg word nie.
Sportdeelname
 Geen leerder sal toegelaat word om vir ander instansies deel te neem as hy/sy nie vir die
skool wil deelneem nie.
 Dit is noodsaaklik dat elke leerder aan ten minste een sportsoort sal deelneem
tensy mediese redes bestaan vir geen deelname. Verkieslik een winter en een

somer sportsoort. Deelname word ook inag geneem by toekenning van punte
vir LO/Fisiese opvoeding.
Sportkamer
 Is verbode vir leerlinge.
 Geen leerder word daar toegelaat sonder volwasse toesig nie.
Sportoefening
 Leerders moet betyds wees vir sportoefeninge.
 Die korrekte sportdrag moet by die sportoefeninge gedra word.
 Dogters moet te alle tye sindelike en aanvaarbaar geklee wees, volgens die skool se
morele standaarde.
 Fietse word tydens sportoefening langs die veld gelaat sodat dit sigbaar is.
 Geen leerling word van oefening verskoon nie.
 ‘n Leerder moet persoonlik by die afrigter verskoning maak, indien ‘n oefening weens ‘n
geldige rede nie bygewoon kan word nie.
 Indien ‘n leerder nie ‘n grondige verskoning het om van ‘n oefening af weg te bly nie sal
hy/sy sy/haar plek in die span verbeur.
Skool-/Sportdrag
 Ouers word versoek om slegs die voorgeskewe skooldrag wat by die skoolklerewinkel
beskikbaar is, aan te koop. Indien daar ‘n probleem is, met voorraad, gehalte,
beskikbaarheid moet dit persoonlik met die beheerliggaamslid in beheer, opgeneem word.
 Skooldrag moet altyd netjies en skoon wees
 Die korrekte skooldrag moet gedra word, selfs na-ure.
 Leerders wat foutiewe skooldrag in die openbaar vertoon maak hulself skuldig aan
wangedrag.
 Gedurende sportbyeenkomste moet leerders slegs die korrekte sportdrag dra. Geen
vreemde sweetpakke/tops sal toegelaat word nie.
 Volledige voorskrifte t.o.v. skool- of sportdrag is vervat in die skool se skool- en
sportdragreëls.
Sosiale geleenthede
Sosiale geleenthede mag slegs oor naweke plaasvind. Uitsonderings sal op meriete hanteer
word.
Wintertye:

18:00 – 21:30

Somertye:

18:30 – 22:00

Spesiale geleenthede soos die Valentynsbal tot 23:00 en Matriekafskeid is tot 24:00. Indien
van bogenoemde tye afgewyk word, moet daar vooraf by die skoolhoof toestemming verkry
word.
Geen alkoholiese drank mag tydens hierdie geleenthede bedien word nie.
Koshuisleerlinge moet 15 minute na sosiale geleenthede terug wees by die
koshuise.
Skooltasse/Rugsakke
 Slegs voorgeskrewe skooltasse- of rugsakke word toegelaat.
 Totem en soortgelyke tasse wat goed vir die “postuur” en kindervriendelik is, word
toegelaat.

 Die tas/rugsak moet stewig, met afskortings, en standaardgrootte wees.
 (Minimum afmetings 40 x 25 cm.)
 Tasse/rugsakke moet voldoende ruimte bied sodat handboeke en skrifte soos benodig
gerieflik ingepak kan word en ook voldoende beskerming ontvang.
 Die tas/rugsakke moet netjies wees en mag nie afbreuk doen aan ‘n leerder se voorkoms nie.
 Handtassies/klein rugsakkies word slegs gedurende die eksamen toegelaat.
 Geen plakkers/skrywe/tekeninge word toegelaat nie. Slegs die leerling se naam mag
daarop aangebring word.
 Tasse/rugsakke van ander leerders mag nie weggesteek word nie.
 Niemand mag in iemand anders se tas/sak krap of peuter nie.
 Geen tasse/rugsakke mag neergegooi word nie.
 Tasse/rugsakke mag nie omgekeer of die inhoud uitgegooi word nie.
 Rugsakke mag onder geen omstandighede getrek of van ŉ mede-leerder se rug
afgeruk word nie.
Stiptelikheid
 Dit word van alle leerders/onderwysers verwag om stiptelik te wees as die skoolklok lui.
 Daar moet dadelik gereageer word.
 Alle byeenkomste en saalopeninge moet bygewoon word.
 Na saalopeninge of byeenkomste beweeg die rye stiptelik na die klaslokale.
Stokkiesdraai: Stokkiesdraai is ‘n ernstige oortreding en sal dienooreenkomstig gestraf
word.
Tatoeëermerke
 Leerders word sterk ontmoedig om sodanige merke aan te bring.
 Tatoeëermerke mag glad nie sigbaar wees nie, andersins bedek wees met
skoolklere of pleister.
Telefoonoproepe
 Indien leerders siek is, sal die sekretaresse by die kantoor die ouers skakel.
 Indien ‘n leerder tuis bly as gevolg van een of ander rede moet die kantoor verwittig
word.
 Geen ander privaat oproepe word toegelaat nie.
Tennis- en netbalbane
 Leerders mag slegs met seilskoene of tekkies op die tennis- of netbalbane gaan.
 Geen fietse of rolskaatse word op die tennis- of netbalbane toegelaat nie.

Toegang tot die skool
 Toegang tot die skool mag slegs deur die hekke geskied.
 Geen leerders mag oor of deur enige heining klim nie.
 Toegang deur ouers/besoekers mag slegs deur die hoofhek by die kantoorblok geskied.
Trappe
 Geen leerders mag op enige trappe hardloop nie.
 Wanneer leerders van trappe gebruik maak, moet hulle links hou en in rye
agtermekaar beweeg.

Vandalisme en kwaadwillige beskadiging
 Geen skade aan of kwaadwillige beskadiging van privaat- of skool-/sport-of
koshuiseiendom word toegelaat nie. Enige voorvalle moet onmiddellik by die skoolhoof
gerapporteer word.
 Leerlinge wat hul hieraan skuldig maak se optrede kan lei tot uitsetting uit die
skool/koshuis.
Verbode gebied
 Geen leerder mag ‘n verbode gebied betree nie.

Die volgende is verbode gebiede:
-

personeelkamer, fotostaatkamer, posrakkies en kombuis.
konferensie- en sportkamer
kantoorblok, behalwe portaal.
voorportaal van die saal
saal, behalwe tydens opening en formele toesig.
klaslokale en stoepe tydens pouses, behalwe as onderwyser in klas teenwoordig is.
tafel/lessenaar van onderwyser.

Verlof om skoolterrein te verlaat
 ‘n Toestemmingsbrief moet by die kantoor gekry word, geteken deur die skool-/adjunk/departementshoof wanneer die leerder tydens skoolure die skoolgronde wil verlaat. Die
briefie moet gestempel word.
 Die leerder besorg die brief aan die registeronderwyser as bewys van afwesigheid.
 Dokters-en-tandartsafsprake sal slegs in noodgevalle, tydens skoolure, goedgekeur word.

Maak sulke afsprake vir die middae.

 Rybewys-of bestuurderrybewystoetsing sal met briewe van die ouers en met voorlegging
van die amptelike dokumentasie eenmalig toegestaan word. Afsprake kan na skool of
gedurende vakansies gemaak word.
 Leerders wat die eerste toets druip sal nie weer toegelaat word om gedurende skooltyd
vir toetsing te gaan nie en moet dan gereël word in vakansietye.
Verlore artikels
Wanneer ‘n verlore artikel op die skoolterrein opgetel word, word van die vinder verwag om
die verlore artikel by die sekretaresse by die fotostaatkamer in te handig.
 Indien enige leerder ‘n artikel verloor het kan daar by die sekretaresse by die
fotostaatkamer navraag gedoen word.
Viktimisering
 Geen leerder
 Geen leerder
 Geen leerder
 Geen leerder
 Geen leerder

mag
mag
mag
mag
mag

‘n ander leerder viktimiseer nie.
liggaamstraf op ‘n ander leerder toepas nie.
‘n ander leerder rondstamp, dreig, stoot, trek of afknou nie.
‘n ander leerder treiter of spot nie.
‘n ander leerder dreig met fisiese geweld na skool nie.

Voorkoms en kleredrag van seuns en meisies
 Dit is die verantwoordelikheid van elke personeellid om toe te sien dat leerlinge aan die
voorkoms en kleredrag reëls voldoen.

 Alle onsekerhede oor die korrektheid van kleredrag word na die personeel, wat op die
klerekomitee dien, verwys.
 Onsekerhede oor die voorkoms van die leerlinge word na die VRL-voogde verwys.
Voorskool soggens
 Geen leerder mag voor skool in klasse wees nie, behalwe as die onderwyser in die
klaskamer is.
 Geen leerders mag laat kom vir skool nie.
Voorkoms in skoolkleredrag en by amptelike geleenthede
 Leerders moet altyd skoon en netjies geklee wees.
 Skooldrag is verpligtend.
 Maandae is formele skooldrag met skoolbaadjies en ŉ das(Gr 7-12). Laerskoolleerders(Gr
1-6) dra skoene en kouse. Indien ŉ leerder nie ŉ skoolbaadjie het nie, moet ŉ
pullover/skooltrui aangetrek word.
 Leerlinge mag nie sweetpakke skooltoe aantrek in plaas van skoolklere nie.
 Leerlinge moet hul voorgeskrewe skool-/sportdrag aantrek na alle amptelike skool/sportaktiwiteite ook as toeskouers/ondersteuners.
 Leerlinge wat dissiplinêre ondersoeke/verhore bywoon, moet dit in amptelike skooldrag
doen.
 Indien leerlinge die skool by ander amptelike geleenthede verteenwoordig, moet dit in
amptelike skooldrag wees.
 Geen leerling mag slordig, vuil of onversorg in sy/haar skoolklere vertoon nie.
 Sien voorskrifte in skool- en kleredragreëls.
 Leerlinge wat gekwalifiseer het vir provinsialekleure mag op Vrydae die sweetpak
(baadjie en broek) dra vir 2 jaar vandat hy/sy sodanige kleure verwerf het.
 Kultuurleerlinge mag ook op Vrydae hul onderskeie kultuurbalkies/wapens/baadjies dra,
omdat hul nie oor provinsialeklere beskik nie.
 Leerders mag die dag van hul verjaarsdag gewone klere aantrek.
Ten slotte – BAIE BELANGRIK
Die onderstaande oortredings word in ‘n baie ernstige lig beskou. Onmiddellike dissiplinêre
stappe kan geneem word soos deur die skoolhoof, personeel en/of beheerliggaam bepaal
indien ‘n leerling hom skuldig maak aan die volgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Swak taalgebruik of gedrag van so 'n aard dat dit die handhawing van 'n behoorlike
peil van sedelike gedrag, die dissipline of die sosiale welsyn van die skool in gevaar
stel,
laakbare daad,
rook en die gebruik van alkoholiese drank en dwelmmiddels,
versuim om aktiwiteite by te woon of om aan aktiwiteite deel te neem,
pligsversuim, ongehoorsaamheid, opstandigheid, opsetlike beskadiging van eiendom,
diefstal, oneerlikheid, leuentaal, aanranding, afknouery, onwelvoeglikheid,
stokkiesdraai of enige wangedrag van 'n ernstige aard.

Bogenoemde oortredings kan lei tot skorsing en moontlike uitsetting.

VOORGESKREWE SKOOL- EN SPORTDRAG
1.

Die doel van hierdie voorgeskrewe drag is om …

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

‘n Trots by leerlinge te skep om hul skooldrag te dra.
‘n Beter groepsgevoel by die leerlinge te skep.
Eenvormigheid te bewerkstellig.
Tradisies te bou.
Leerlinge identifiseerbaar te maak as Eerste Span spelers.
Dit meer bekostigbaar te maak, veral om makliker borge te bekom.
Spanne se klere te standaardiseer en te verhoed dat klere jaarliks
verander soos afrigters/beheerliggaam verander.

2.

Algemene Punte

2.1
2.2
2.3

Die skool beskik oor skool- en sportdrag.
Die klere moet slegs gedra word vir die spesifieke doel.
Sweetpakke is nie skooldrag nie. Sportdrag mag slegs aangetrek word skool toe as
leerlinge in skooltyd na wedstryde vertrek. Dan geld die volgende reëls:
Die skoolsweetpak bostuk mag nie saam met ander skooldrag gedra word nie – ook
nie onder die kleurbaadjie nie.
Die volle wedstryddrag of volle skoolsweetpak of skooldrag met oortrektrui, óf
skoolbaadjie óf skooltrui is voor en na wedstryde verpligtend.
‘n Span moet presies dieselfde (voor en na wedstryde) geklee wees. ‘n Span het óf
almal ‘n volle sweetpak óf skoolklere aan.
Skoolsweetpakke: Mag slegs by die skoolklerewinkel aangekoop word.
Die korrekte sportdrag by sportgeleenthede is verpligtend. Geen leerling mag
deelneem indien hy/sy nie die korrekte sportdrag aan het nie.
Die wedstryddrag van spanne mag slegs die amptelike kleure van die skool bevat
naamlik: bottelgroen en/of ougoud en/of maroon (wynrooi) en/of wit.
Geen ander kleure mag deel van die klere uitmaak nie.
Geen span sal toegelaat word om in klere deel te neem wat nie-amptelike
skoolklere is, en vooraf goedgekeur is deur die beheerliggaam soos aanbeveel deur
die klerekomitee nie.
Klere en kleure van spanne sal slegs op hoogs uitsonderlike gevalle hersien of
verander word indien dieselfde prosedures soos in punt 2.7 gevolg is.
Geen klere sal die kleure van ‘n borg bevat nie.
Belangrik: Drukwerk op geborgde klere/sportsakke slegs volgens voorskrifte soos
op bladsy 12 vervat.
‘n Skets/tekening is in die klerekomitee lêer vir die kleure van klere van 1ste- en
ander spanne. Daar mag nie sonder toestemming hiervan afgewyk word nie.
Die kleure van wedstryddrag van die 1ste spanne is:
 Hoërskool: oorwegend groen
 Laerskool: oorwegend maroon
Die vorm/patroon/materiaal van wedstryddrag mag verander word na goedkeuring,
maar glad nie kleurpatrone nie.
Toerhempies: Toerhempies moet die amptelike skool-/sporthempie wees. Indien
‘n borg verkry is, kan die borg se naam op die hempie (volgens voorskrifte)
aangebring word. Dit mag slegs tydens oefeninge en opwarming gebruik word.
Spelers moet self verantwoordelikheid neem vir geborgde drag wat beskadig,
verkleur of vernietig is en dit op eie onkoste vervang.

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

3.

Toeskouers/ondersteuners
Leerlingtoeskouers mag wedstryde of sportbyeenkomste slegs as volg bywoon:

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

4.

Vol skoolsweetpak.
Skoolklere/baadjie of oortrektrui (pull-over)/skooltrui.
Geen gewone klere nie.
Indien die laerskoolspanne deur die hoërskool ondersteun word en andersom geld
dieselfde reëlings. Hierdie reël geld tydens tuis-,wegwedstryde en
atletiekbyeenkomste
Ouer-toeskouers/ondersteuners: Ouer-ondersteunershempies is by Dup’s
geskenkewinkel te koop.
BELANGRIK: GRAAD 1 TOT 12
Maandae:











5.

Formele skooldrag

Geen ander klere word by die skool toegelaat anders as skooldrag nie.
Uitsondering:
1. Dag as leerling verjaar.
2. Indien gereël deur skool.
Indien ‘n leerling ‘n probleem het as gevolg van die nie-beskikbaarheid van
voorraad of ‘n gesondheidsprobleem moet skriftelike toestemming by die kantoor
gekry word om van reëls af te wyk.
Tydens wintertye moet leerlinge hul warmer onder hul skoolklere aantrek om te
verhoed dat hul koud kry soos bv. warm langmou frokkie/”Long John”. Niks
hiervan mag uitsteek nie.
Indien grondslagfase leerlinge tydens die skooldag hul baadjies/truie uittrek, moet
dit in die klas by hul bankies/stoeltjies gelaat word.
Klere moet te alle tye duidelik gemerk wees.
Leerlinge wat tydens skooltyd verdaag vir wedstryde kan ‘n volle sweetpak
aantrek skool toe, behalwe as daar ander klerevoorskrifte is.
Sweetpakbaadjies mag nie uitgetrek word nie en moet toegerits wees.
Leerlinge mag nie in spandrag (bv. sportbroek en sporthemp) skool toe
kom nie.
Amptelike skoolserpe en -musse mag slegs in die tweede en derde kwartaal skool
toe gedra word – indien dit beskikbaar is by Dup’s geskenkewinkel. Geen ander
serpe of musse is toelaatbaar nie.
Die dra van skoolskoene en wit sokkies (meisies)/grys kouse (seuns) met
skoolkleure is verpligtend, soos aangedui. (Sien winters-/somersdrag).

KLEREWINKEL

Die klerewinkel(Dup’s Geskenke) is die enigste amptelike verskaffer van skoolklere (wit
hemde en grys broeke uitgesluit). Geen ander verskaffers mag die amptelike skoolklere
aanhou nie. Klere bv. sweetpakke is gemerk met ‘n spesiale logo om te verhoed dat dit by
ander plekke as die skoolklerewinkel aangekoop word. Doel: Kwaliteitsbeheer.

SKOOLDRAG VIR SEUNS
GRAAD 1 TOT 6 : SOMER (1ste en die 4de kwartaal)

Grys kortbroek

Wit kortmouhemp met oopslaan kraag

Kleurbaadjie/skooltrui/oortrektrui en das verpligtend op Maandae.

Grys skoolkouse met skoolkleure by die omvou-gedeelte.

Swart skoolskoene en kouse – (verpligtend op Maandae)

Kleurbaadjie, skooltrui of moulose oortrektrui.

Indien skoolbaadjie gedra word, is die skooldrag formeel m.a.w. kouse, skoene, das,
ens.
GRAAD 7 TOT 12

Grys lang-/kortbroek wanneer nie formele skooldrag (Gr.7 – 9).

Kleurbaadjie en das verpligtend op Maandae.

‘n Wit kortmouhemp met skooldas is verpligtend te alle tye.

Grys skoolkouse met skoolkleure by die omvou-gedeelte wanneer ‘n kortbroek
gedra word. By die langbroek is gryskouse sonder die skoolkleur strepe toelaatbaar.
(Gr.12’s dra swart kouse by swart langbroek)

Swart skoolskoene is verpligtend. Sole mag nie dikker as 1,5cm – 2cm nie. Slegs
een gespe per skoen. Geen ekstra blink gespes of “studs” word toegelaat nie. Geen
blink leer/skerp punt skoene word toegelaat nie. Swart “Boertjie”- skoene is
toelaatbaar.

Kleurbaadjie, skooltrui of moulose oortrektrui.

Swart gordel word saam met die langbroek gedra. Geen uitspattige, opvallende
gespe voor op die gordel nie.

“Boot”-tipe skoen word nie toegelaat nie. (Bo-kant enkels)

WINTER( 2de en 3de kwartaal)

GRAAD 1TOT 6

Grys langbroek.

Wit langmou skoolhemp met skooldas is verpligtend te alle tye.

Kleurbaadjie/skooltrui/oortrektrui en das verpligtend op Maandae.

Swart skoolskoene is verpligtend. Sole mag nie dikker as 1,5cm – 2cm nie. Slegs
een gespe per skoen. Geen ekstra blink gespes of “studs” word toegelaat nie. Geen
blink leer/skerp punt/”boot-tipe” skoene word toegelaat nie. Swart “Boertjie”- skoene
is toelaatbaar.

Kleurbaadjie, skooltrui of moulose oortrektrui.

Mussie en serp (opsioneel) – verkrygbaar by skoolklerewinkel, indien beskikbaar.

Gr. 1 – 3 die nuwe warm baadjie saam met skooldrag. Op Maandae moet dit saam
met ŉ das gedra word.
GRAAD 7 TOT 12

Grys langbroek (Gr.12’s dra swart langbroeke).

Wit langmou skoolhemp met skooldas is verpligtend te alle tye.

Kleurbaadjie en das verpligtend op Maandae.

Swart skoolskoene is verpligtend. Sole mag nie dikker as 1,5cm – 2cm nie. Slegs
een gespe per skoen. Geen ekstra blink gespes of “studs” word toegelaat nie. Geen
blink leer/skerp punt skoene word toegelaat nie. “Boot”-tipe skoen word nie
toegelaat nie. Swart “Boertjie”- skoene is toelaatbaar. Kleurbaadjie, skooltrui of
moulose oortrektrui.

Skoolmussie en serp is opsioneel verkrygbaar by die Dup’s geskenkewinkel, indien
beskikbaar.

SKOOLDRAG VIR DOGTERS

SOMER (1ste en 4de kwartaal)
Graad 1 - 6:
 Broekromp
 Wit oopslaanhemp
 Kleurbaadjie/skooltrui en das verpligtend op Maandae.
 Wit enkellengte skoolkouse wat omgevou word.
 Swart skoolskoene (verpligtend op Maandae)
 Kleurbaadjie, skooltrui of groen moulose oortrektrui.
 Indien skoolbaadjie gedra word, is die skooldrag formeel m.a.w. kouse, skoene, das,
ens.
Graad 7 – 12:
 Skoolromp, ‘n bottelgroen/swart/navy “hot-pant” moet onder die romp gedra word.
( mag glad nie uitsteek onder die romp nie).
 Kleurbaadjie en das verpligtend op Maandae.
 Wit skoolhemp met skooldas is verpligtend te alle tye.
 Wit enkellengte skoolkouse wat omgevou word.
 Swart skoolskoene (Gr.7 – 12 verpligtend)
 Kleurbaadjie, skooltrui of groen moulose oortrektrui.
 Indien skoolbaadjie gedra word, is die skooldrag formeel m.a.w. kouse, skoene, ens.

WINTER: (2de en 3de kwartaal)

Graad 1 - 6:
 Broekromp.
 Dik swart sykouse of lang swart wolkouse
 Wit skoolhemp met das (verpligtend)
 Swart skoolskoene – verpligtend
 Kleurbaadjie/skooltrui/oortrektrui en das verpligtend op Maandae.
 Kleurbaadjie, skooltrui of groen moulose oortrektrui.
 Indien skoolbaadjie gedra word, is die skooldrag formeel m.a.w. kouse, skoene, das, ens.
 Skoolmussie + serp (opsioneel) – aangekoop by amptelike verskaffer nl. Dup’s
geskenkewinkel.
 Gr. 1 – 3 die nuwe warm baadjie saam met skooldrag. Op Maandae moet dit saam met ŉ
das gedra word.
Graad 7 - 12:
 Skoolromp, bottelgroen/swart/navy “hot-pant” moet onder die romp gedra word.
( mag glad nie uitsteek onder die romp nie)
 Dik swart sykouse of lang swart wolkouse
 Wit langmou skoolhemp met skooldas.
 Kleurbaadjie en das verpligtend op Maandae.
 Swart skoolskoene.
 Kleurbaadjie, skooltrui of groen moulose oortrektrui.
 Indien skoolbaadjie gedra word, is die skooldrag formeel m.a.w. kouse, skoene, das, ens.
 Skoolmussie en serp – (opsioneel aangekoop by amptelike verskaffer nl. Dup’s
geskenkewinkel).
Let wel:
NB!
 Lengte van broekromp moet knielend van vloer af minimum 8 cm en
maksimum 10 cm wees.

MATRIEKDRAG

Verpligtend op Maandae en ook op uitstappies bv. Loopbaanuitstalling,
prysuitdelings ens. Dit kan óók op ander dae gedra word.
SEUNS


Seuns swart langbroek met swart gordel. (Slegs gewone langbroek: geen noupyp
"stove pipe", klokbroek of "Jean" nie).




Wit skoolhemp met matriekdas.
Swart skoolskoene is verpligtend. Sole mag nie dikker as 1,5cm – 2cm nie. Slegs
een gespe per skoen. Geen ekstra blink gespe of “studs”word toegelaat nie.
Geen blink leer/skerp punt/”boot”-tipe skoene word toegelaat nie. Swart “Boertjie”skoene is toelaatbaar.
Skooltrui, kleurbaadjie of moulose, swart oortrektrui. “Matriek” in
wit word op oortrektrui borduur. Let Wel: Die oortrektrui word slegs by
matriekdrag gedra. Die oortrektrui is by Dup’s geskenkewinkel beskikbaar.
Kleurbaadjies is verpligtend tydens uitstappies, prysuitdeling ens.
Swart serpe is slegs by Dup’s geskenkewinkel te koop en in die winter
toelaatbaar.
Swart kouse word by swart langbroeke gedra.






DOGTERS
Swart romp



Swart romp maksimum 8cm – 10 cm vanaf die grond in ‘n knielende posisie gemeet.
Onthou jy moet met gerief kan sit.
Rompe wat te kort is, mag nie gedra word nie! Die enigste toelaatbare romp is die
Prefect rompe. (By Le Roy’s in Bethlehem beskikbaar).

Wit skoolhemp en matriekdas

Sykouse : Sykouse: “Black mail” (nie die blink soort) Koop genoeg voorraad – dit verniel

maklik en ter wille van netheid mag stukkende kouse nie gedra word nie. Word op Maandae
by formele funksies gedra. Dinsdae tot Vrydae mag die swart rompie saam met wit
skoolkouse en skoolskoene gedra word.

Skoene: Swart hofskoene met ‘n hak van nie hoër as 2,0cm – 4,0cm nie. Daar moet nie
tierlantyntjies soos gespes, blommetjies, bandjies of strikke op wees nie. Geen blinkleer
skoene nie. (kan vroegtydig by “Dups”bestel word)

Swart oortrektrui: Skooltrui, kleurbaadjie of moulose, swart oortrektrui. “Matriek” in wit

word op oortrektrui borduur. Let Wel: Die oortrektrui word slegs by matriekdrag gedra! Die
oortrektrui is by Dup’s geskenkewinkel beskikbaar.



Kleurbaadjies is verpligtend tydens uitstappies, prysuitdeling ens.
Swart serpe is slegs by Dup’s geskenkewinkel te koop en in die winter toelaatbaar.

Hare: Swart linte, rekkies/knippies sonder steentjies/vlinders/blommetjies ens. is saam met
hul matriekdrag toelaatbaar.

SPORTDRAG VIR DOGTERS
Atletiek:

Hoër- en Laerskool








Groen atletiekbroekie/ bottelgroen “ski-pant” (opsioneel) vir naellope en hekkies
Atletiekfrokkie met skoolkleure (Riemland + O-VS – verpligtend)
Voor en na deelname: Vol sweetpak.
Sporthemp slegs tot by dorpsbyeenkoms.
Sporthemp wel toelaatbaar vir veldatlete.
Wit kouse wat omgevou word.
Geen plakkies is toelaatbaar by enige sportdrag nie.

Netbal

Hoër- en Laerskool








Groen rompie.
Netbalhemp vir dogters.
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Voor en na wedstryd - Vol skoolsweetpak
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

/13A Span










Spesiale geborgde klere – indien ‘n borg beskikbaar is (romp of rok). Speler ontvang
eenmalig geborgde klere; die daaropvolgende jaar ontvang slegs nuwe spelers nuwe
klere indien klere nie kan verstel word nie. Daar moet gepoog word om klere te maak
dat dit verstelbaar is.
Klere word na afloop van die seisoen by die betrokke afrigter ingehandig.
Borgskappe duur 2/3 jaar.
Lycra broekie – mag nie onder romp/rok uitsteek nie.
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

1ste Span









Spesiale geborgde klere – indien ‘n borg beskikbaar is (romp of rok). Speler ontvang
eenmalig geborgde klere; die daaropvolgende jaar ontvang slegs nuwe spelers nuwe
klere indien klere nie verstel kan word nie. Daar moet gepoog word om die klere te
maak dat dit verstelbaar is.
Klere word na afloop van die seisoen by die betrokke afrigter ingehandig.
Borgskappe duur 2/3 jaar.
Lycra broekie – mag nie onder romp/rok uitsteek nie.
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Sweetpak word eenmalig geborg – indien ‘n borg beskikbaar is; die daaropvolgende jaar
ontvang slegs nuwe speelsters ‘n nuwe sweetpak. (Borg – 2/3 jaar).
Volledige sweetpak word voor- en na wedstryde gedra (opwarming).






Dra sak – moontlik ‘n skouer-/rugsak. (Eenmalig geborg) – indien ‘n borg beskikbaar is.
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

Tennis: Hoër- en Laerskool

Alle spanne:








Groen netbalrompie
Netbalhemp vir dogters.
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Volledige sweetpak – voor en na wedstryd (indien koud)
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

Hoër- en Laerskool: 1ste Span










Spesiale klere wat geborg word – indien ‘n borg beskikbaar is (rok of romp). Speler
ontvang eenmalig geborgde klere; die daaropvolgende jaar ontvang slegs nuwe
spelers nuwe klere – indien klere nie verstel kan word nie.
Borgskappe duur 2/3 jaar.
Klere moet verstelbaar gemaak word indien moontlik.
Lycra broekie –mag nie uitsteek onder romp/rok nie.
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Volledige sweetpak – voor en na wedstryde (indien koud).
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

Hokkie:








Groen netbalrompie.
Netbalhemp vir dogters
Groen rugbykouse met ougoud omvougedeelte.
Voor en na wedstryd, volledige skoolsweetpak.
Stewige sporttekkies/hokkiestewels moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

Hoër- en Laerskool: 1ste Span






Spesiale klere wat geborg word – indien ‘n borg beskikbaar is (rok of romp). Speler
ontvang eenmalig geborgde klere; die daaropvolgende jaar ontvang slegs nuwe
spelers nuwe klere – indien klere nie verstel kan word nie.
Borgskappe duur 2/3 jaar.
Klere moet verstelbaar gemaak word indien moontlik.
Lycra broekie –mag nie uitsteek onder romp/rok nie.
Groen rugbykouse met ougoud omvougedeelte..



Voor en na wedstryd, Volledige skoolsweetpak.





Stewige sporttekkies/hokkiestewels moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

SPORTDRAG VIR SEUNS
Atletiek:

Hoër- en Laerskool:







Groen atletiekbroekie
Atletiekfrokkie met skoolkleure (verpligtend by Riemland + O-VS)
Skool sporthemp (slegs tot en met dorpsbyeenkomste)
Sporthemp wel toelaatbaar vir veldatlete.
Voor en na deelname - Vol sweetpak
Pet - slegs voorgeskrewe pet.



Bottelgroen “ski-pant” (opsioneel) vir naellope en hekkies. Mag slegs tydens deelname
gedra word, daarna moet groen atletiekbroekie bo-oor aangetrek word.

Rugby:

Gr.1 (Buks Bulletjies)

Spesiale geborgde trui, wat goedgekeur is deur klerekomitee en beheerliggaam.

/9-, /11-Spanne
Wit rugbytrui met skoolkleure
Wit kortbroek
Voor en na wedstryde: Volledige Skoolsweetpakke
Geen plakkies toelaatbaar nie.

/15- en 2de Spanne
Wit rugbytrui met skoolkleure
Wit kortbroek
Voor en na wedstryd: Skooldrag – skooldrag met baadjie of groen oortrektrui.
Groen rugbykouse met ougoud omvou-gedeelte.
Geen plakkies toelaatbaar nie.
Reëlings rondom Eerste Hoërskool Rugbyspan
1.

Voor wedstryde

1.1
1.2

Skoolklere, met ‘n swart langbroek, skoolbaadjie of groen oortrektrui.
Swart skoolskoene. Sole mag nie dikker as 1,5cm – 2cm wees nie. Slegs een gespe
per skoen. Geen ekstra blink gespes of “studs” nie. “Boot”-tipe skoen word nie
toegelaat nie.
Eerste span pet (Cravenweek hoedjie) word deur die skool verskaf.

1.3

2.

Wedstryddrag

1.
2.
3.
4.

Oorwegend groen trui en kouse soos goedgekeur volgens voorgeskrewe
prosedure.
Bypassende kortbroek
Slegs kort “ski-pants” (wit) wat nie onder kortbroek uitsteek nie.
Groen kouse met maroon en ou goud strepe in die omvou-gedeelte.

3.

Geborgde drag (indien ‘n borg beskikbaar is)

3.1
3.2
3.3

Rugbytrui en kouse (Sien voorskrifte vir drukwerk)
Standaard skoolgroen drasak. (Sien voorskrifte vir drukwerk)
Eerste span sporthemp: Mag slegs gedra word tydens opwarming van spanne en
direk na afloop van ‘n 1ste Span wedstryd saam met wit kortbroek en voorgeskrewe
rugbykouse.
‘n Stel van 23 truie word die eerste jaar van ‘n borgskap aangekoop. Aan die einde
van 2/3 jaar word die truie aan die spelers wat die meeste wedstryde vir die 1ste
span gespeel het, verkoop. Truie sal slegs verkoop word as al 23 truie verkoop word.
Die geld ontvang vir die verkoop van truie dien as deposito vir die aankoop van die
nuwe stel truie.
Borgskappe deur 2/3 jaar, tensy anders versoek deur die spesifieke borg.
Klere word by die afrigter ingegee aan die einde van die seisoen.
Geen plakkies toelaatbaar nie.

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Reëlings rondom /13A-Rugbyspan
1.

Voor wedstryde
Formele skooldrag met baadjie.

2.

Wedstryddrag

2.1
2.2

Truie – oorwegend maroon trui soos goedgekeur volgens voorgeskrewe
prosedure.
Bypassende kortbroek.

3.

Geborgde drag (indien ‘n borg beskikbaar is)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Rugbytrui (sien voorskrifte vir drukwerk).
Standaard skoolgroen drasak (sien voorskrifte vir drukwerk).
Klere word by die afrigter ingegee na afloop van die seisoen.
Borgskappe: duur 2/3 jaar tensy anders versoek deur ‘n spesifieke borg.
Geen plakkies toelaatbaar nie.

Tennis:

Ander spanne:







Groen atletiekbroekie met sakke, die een vir veldatlete.
Skool sporthemp
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Volledige sweetpak – voor en na wedstryde (indien baie koud)
Pet – slegs voorgeskrewe skoolpet.
Stewige sporttekkies moet gedra word.



Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.



Geen plakkies is toelaatbaar nie.

1ste Spanne:
HOËRSKOOL










Kortbroek – oorwegend groen met wit, geel en maroon.
Sporthemp – oorwegend groen met wit, geel en maroon.
Wit kouse wat omgevou word. (Spanne moet eenvormig wees.)
Volledige sweetpak voor en na wedstryde (indien baie koud)
Pet – slegs voorgeskrewe skoolpet
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.
Geborgde klere: Spelers ontvang eenmalig geborgde klere (indien ‘n borg
beskikbaar is). Daaropvolgende jaar ontvang slegs nuwe spelers nuwe klere.






Borg strek oor 2/3 jaar
Klere word teruggegee aan organiseerder aan die einde van ‘n seisoen.
In die daaropvolgende 2 jaar word klere, waar moontlik, verstel vir nuwe spelers.
Indien verstelling onmoontlik is, sal nuwe klere (deur die speler) aangekoop word.

LAERSKOOL









Kortbroek – oorwegend maroon met wit, geel en groen.
Sporthemp – oorwegend maroon met wit, geel en groen.
Wit kouse wat omgevou word. (Span moet eenvormig wees.)
Volledige sweetpak voor en na wedstryde (indien baie koud)
Pet – slegs voorgeskrewe skoolpet.
Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.



Geborgde klere: Spelers ontvang eenmalig geborgde klere indien ‘n
borg beskikbaar is.






Borgskappe strek oor 2/3 jaar
Klere word teruggegee aan organiseerder aan die einde van ‘n seisoen.
In die daaropvolgende 2 jaar word klere, waar moontlik, verstel vir nuwe spelers.
Indien verstelling onmoontlik is, sal nuwe klere (deur die speler) aangekoop word.

Krieket:

Hoër- en Laerskool


Skool sporthemp met of sonder groen oortrektrui. (Voorwaarde: die
hele span moet dieselfde aantrek).



Wit kortbroek met groen rugbykouse met ougoud omslag/Wit langbroek
met wit kouse (voorwaarde: die hele span moet dieselfde aantrek).



Wit breërandhoed met skoolwapen: (Voorwaarde: die hele span dra dieselfde hoed.



Bestel vroegtydig by Dup’s klerewinkel as daar ‘n borg is.






Pet – slegs voorgeskrewe skoolpet
Stewige sporttekkies/krieketskoene moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

/13A-Span


Wit langbroek met wit kouse of wit kortbroek met groen rugbykouse
met ougoud omslag (Voorwaarde: die hele span trek dieselfde aan).





Groen oortrektrui.
Laerskool eerste span sporthemp – indien ‘n borg beskikbaar is.
Speler ontvang eenmalig geborgde klere, die daaropvolgende jaar ontvang slegs
nuwe spelers nuwe klere. Indien ‘n borg nie beskikbaar is nie, koop spelers die
sporthempie self by die Klerewinkel aan.






Pet – slegs voorgeskrewe skoolpet.
Die borgskap duur drie jaar.
Klere word na afloop van die seisoen by die betrokke afrigter ingehandig.
Maroon breërandhoed met skoolwapen: (Voorwaarde: die hele span dra dieselfde
hoed.)
Indien ‘n borg nie beskikbaar is nie, koop leerlinge dit self aan. (Bestel vroegtydig by
Dup’s geskenkewinkel.)






Stewige sporttekkies moet gedra word.
Modetekkies/sloffies of gekleurde modeveters is nie toelaatbaar nie.
Geen plakkies is toelaatbaar nie.

Hoërskool Eerste Span




Wit langbroek met wit kouse
Hoërskool eerste span sporthemp – indien ‘n borg beskikbaar is.
Speler ontvang eenmalig geborgde klere, die daaropvolgende jaar ontvang slegs
nuwe spelers nuwe klere. Indien ‘n borg nie beskikbaar is nie, koop spelers die
sporthempie self by die Dup’s geskenkewinkel aan.






Groen oortrektrui
Skoolbaadjie óf geborgde baadjie
Pet – slegs voorgeskrewe skoolpet
Groen breërandhoed met skoolwapen: Voorwaarde – hele span dra dieselfde hoed.
Indien ‘n borg nie beskikbaar is nie, koop leerlinge dit self aan. ((Bestel vroegtydig
by Dup’s geskenkewinkel.)




Geborgde klere word na afloop van die seisoen by die afrigter ingehandig.
Geen plakkies toelaatbaar nie.

Gholf

Ander spanne (Die hele span moet dieselfde aantrek)






Chino langbroek (Span moet dieselfde soort en kleurskakering dra)
Skool sporthemp
Groen oortrektrui
Skoolbaadjie
Gholfskoene/Stewige sporttekkies



Geen plakkies toelaatbaar

1ste span (Die hele span moet dieselfde aantrek)


Hoërskool eerste span sporthemp – indien ‘n borg beskikbaar is.
Indien daar nie ‘n borg beskikbaar is nie, koop leerling self die sporthemp aan.
Speler ontvang eenmalig geborgde klere, die daaropvolgende jaar ontvang slegs
nuwe spelers nuwe klere indien ‘n borg beskikbaar is.









Borgskappe duur drie jaar.
Geborgde klere word na afloop van die seisoen by die afrigter ingehandig.
Chino langbroek met swart kouse. Swart belt met geen uitspattige, opvallende gespe
nie.
Groen kortmou-oortrektrui
Skoolbaadjie
Gholfskoene/Stewige sporttekkies
Geen plakkies toelaatbaar

VOORSKRIFTE VIR DRUKWERK OP SPORTSAKKE EN KLERE VIR SEUNS EN
DOGTERS IN ALLE SPORTSOORTE
Sportsakke moet goedgekeur word deur die klerekomitee en verkieslik deur
Dup’s geskenkewinkel bestel en aangekoop word.








Skoolnaam.
Spannaam.
Borgnaam.
Spelerposisie/nr.
Spelernaam.
Skoolwapen.
Borg embleem.

Druk-/borduurwerk op klere of sportsakke
Standaardgrootte van name/embleme/wapens

Hoërskool Reitz – 90mm x 75mm

Skoolwapens – 90mm x 80mm
Borgname en borgembleme mag nooit bogenoemde groottes oorskry nie.
Soms is kleiner wapens nodig, bv. op pette of serpe.
Standaardgrootte – 60mm x 55mm
Die klerewinkel gebruik met alles wat hulle verskaf hierdie standaard groottes.
Onthou: Wanneer Hoërskool Reitz op klere geplaas word, kom dit altyd links voor op die
bors.
Borgname word altyd regs voor op bors geplaas.

Sportdrag
Truie/hemde/bo-stukke








Borgnaam (Regterbors of agter op rug)
Spelernaam (word nie op klere toegelaat nie)
Spannaam (Linkerbors onder skoolwapen)
Skoolwapen (Linkerbors maksimum)
Borgembleem (Regterbors maksimum)
Spelers posisie/nommer (volgens sportsoorte se spesifieke voorskrifte)
Skoolnaam (Linkerbors maksimum)

Rokke/Rompe




Borgnaam/embleem (Regterkant bo soom of agter op rug)
Skoolwapen (Linkerkant)
Spelersposisie (Linkerkant bo soom)

Broeke



Borgnaam/embleem (Bo regterbroekspyp)
Skoolwapen (Linker broekspyp) of
Speler posisie (Linker broekspyp)

DRA VAN PROVINSIALE SWEETPAKKE














Provinsiale sweetpakke mag slegs op Vrydae skool toe gedra word.
Slegs sweetpakke wat in die laaste 2 jaar verwerf is, mag gedra word.
Leerlinge wat in Gr.7 provinsiale kleure verwerf het, sal toegelaat word om dit vir 2 jaar
te dra.
Leerlinge moet volledig in die sweetpak geklee wees en netjies vertoon.
Baadjies moet toegerits wees en mag nie gedurende die dag uitgetrek word nie.
Slegs die korrekte provinsiale hemp, verkieslik ‘n gholfhemp met ‘n kragie mag onder die
sweetpak gedra word.
Sou u kind nie ‘n provinsiale hemp hê nie, mag hy/sy slegs ‘n spierwit gholfhemp onder
die sweetpak dra.
Sportsoorte waar daar nie sweetpakke beskikbaar is nie, moet individuele reëlings met
die skoolhoof/klerekomitee tref, sodat die besluit aan die personeel en VRL deurgegee
kan word.
Geen modetekkies mag by die sweetpak gedra word nie. Slegs stewige sporttekkies is
toelaatbaar.
Geen plakkies toelaatbaar nie.
Ons is trots op die leerlinge wat provinsiale klere verwerf het en daarom moet hul dit met
trots en netheid dra. Indien dit nie so gedoen word nie, sal hierdie vergunning
weggeneem word.
Slegs die Voortrekkers word toegelaat om hul oorbaadjie met kentekens,
Woensdae saam met hul formele skooldrag te dra. Geen denims word
toegelaat nie.

KLEREDRAG – FISIESE OPVOEDING







Die skool se nuwe sweetpak met ‘n nuwe sporthemp mag skooltoe gedra word op die
dag wat hy/sy fisiese opvoeding het.
Leerlinge mag nie die kort sport/rugbybroekie/”skipant”gedurende skooltyd dra nie.
Fisiese opvoeding periode:
Somer – ‘n nuwe sporthemp met ‘n nuwe sportbroek en sporttekkies.
Winter – ‘n nuwe skoolsweetpak met sporthemp, kort sportbroek kan onder aangetrek
word.
Chino broek kom, en aan die begin van die periode sportklere aantrek en daarna weer
skoolklere aantrek. Daar sal vyf minute geleentheid gegee word vir die leerlinge om aan
en uit te trek.
Maandae is formele skooldrag, geen sweetpakke mag dan aangetrek word nie.
Indien daar fisiese opvoeding op ‘n Maandag is, moet leerlinge hul sportklere vir daardie
periode aantrek.

VOORGESKREWE KLEREDRAG VIR LANDBOU LEERLINGE (Seuns en dogters)
 Landbouklere mag slegs gedra word op die dag wat leerlinge ‘n dubbelperiode het.
 Somer – 1ste en 4de kwartaal
-Driekwart chino broek (almal moet dieselfde soort en kleurskakering dra – sal deur
onderwyser deurgegee word).
Winter – 2de en 3de kwartaal
-Lang chino broek (almal moet dieselfde soort en kleurskakering dra – sal deur
onderwyser deurgegee word).
 Eenvormige geborgde kakiehemp.
 Geen uitspattige gespe by belt nie.

 Eenvormige geborgde baadjie indien die hele groep dit het.
 Eenvormige voorgeskrewe pet. Mag slegs tydens uitstappies gedra word en glad nie
op stoepe of in klaskamers nie.
 Bruin “boertjie”skoene.
 Tydens formele uitstappies moet die skoolbaadjie saam met die landbouklere gedra
word.

ONTVANGSERKENNING DEUR OUER/VOOG (Voltooi EEN per gesin)
Hiermee erken ek/ons
kind:

die ouer(s)/voog(de) van my

Voorletters

Van

Graad

dat ek/ons,
1.
2.
3.
4.
5.

die skoolreëls en gedragskode van Hoërskool Reitz ontvang het.
ek/ons onderneem dat my/ons kind(ers) die skoolreëls/gedragskode sal gehoorsaam soos
uiteengesit.
Ek/ons verstaan dat die skool en die beheerliggaam enige tyd dissiplinêr teen my/ons kind(ers)
kan optree indien die skoolreëls/gedragskode nie na gekom word nie.
Ek/ons aanvaar verantwoordelikheid (binne my vermoë) vir my/ons kind(ers) se optrede en
opvoeding.
Ek/ons vrywaar die skool van enige besering, verlies of skade aan my/ons kind(ers) se persoon
of eiendom as dit a.g.v. sy/haar nalatigheid is.

GETEKEN OP DIE

DAG VAN

JAARTAL

(MAAND)

TE

HANDTEKENING VAN OUER/VOOG

HANDTEKENING VAN OUER/VOOG

ONDERNEMING DEUR LEERLING(E)
Hiermee erken ondergetekende leerling(e) van Hoërskool Reitz dat ek/ons
1.
2.
3.
4.

die skoolreëls en gedragskode van Hoërskool Reitz ontvang het.
ek onderneem om die skoolreëls te gehoorsaam soos uiteengesit.
Ek verstaan dat die skool en die beheerliggaam enige tyd dissiplinêr teen my kan optree indien
ek die skoolreëls nie na kom nie.
Ek aanvaar verantwoordelikheid vir my optrede en gedrag.

Naam:

Gr.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Gr.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Gr.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Gr.

Handtekening:

Datum:

