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GEDRAGSKODE 
 

SKOOLREËLS, SKOOLREËLINGS EN STRAFMAATREËLS 
 

Opgestel in ooreenstemming met die voorskrifte gestel deur 
 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet 
(Wet 84 van 1996 soos gewysig deur Wet no. 31 van 2007) 

 

soos onderskryf deur die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op 
Skoolonderwys 

(Wet 12 van 1997) 
 

Te enige tyd of plek word van elke leerder verwag om vriendelik, behulpsaam en met 
die nodige eerbied en respek teenoor onderwysers en lede van die publiek op te 
tree. Leerders moet voorbeeldig en ordelik optree volgens die algemeen aanvaarde 
gedragsnorme van die skoolgemeenskap. Leerders moet dan ook getrou wees aan 
hul skool, hul skool lojaal ondersteun en altyd hul skool se naam hoog hou. 
 

Leerders moet alle opdragte van onderwysers nakom, alle wettige opdragte van 
prefekte en klasverteenwoordigers uitvoer en die skoolreëls en skoolreëlings stiptelik 
nakom. 
 

Indien leerders enige van hierdie reëls of reëlings nie sou nakom nie, sal daar teen 
sodanige leerders opgetree word en wel op die wyse soos onder die Tugmaatreëls 
vir Leerders, in dié dokument aangedui. 
 

Daarteenoor word leerders wie se gedrag voorbeeldig is en wat op watter wyse ook 
al ‘n bydrae lewer om die skool se naam uit te bou, daarvoor erkenning gegee, 
deurdat so ‘n leerder self daartoe bydra om ‘n goeie getuigskrif te verkry wat ‘n groot 
rol speel by skoolverlating as aanbeveling tot ‘n werkaansoek of tot beurse en 
verdere studie. 
 

***** 
 

SKOOLREËLS 
 

1. GEDRAG OP DIE SKOOLTERREIN EN BUITE DIE SKOOL 
 

(a) ‘n Leerder moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die 
Onderwysdepartement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement 
verleen is. 

(b) Wanneer ‘n leerder hom vrywillig by ‘n buitemuurse skoolbedrywigheid 
aangesluit het, moet hy sy verpligtinge en verantwoordelikhede in verband 
daarmee stiptelik nakom, tensy hy deur die skoolhoof/gedelegeerde daarvan 
vrygestel word. 

(c) Leerders mag geen fasiliteite en toerusting van die skool, met inbegrip van dié 
vir sport, buite skoolure/amptelike buitemuurse tye, sonder die toestemming 
van die skoolhoof gebruik nie en mag nie buite skoolure/amptelike 
buitemuurse tye, sonder verlof die skool se terrein betree nie. 
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(d) Geen leerders mag minagting teenoor die skool en land, of hul kodes en 
simbole, openbaar nie. 

(e) Leerders woon die skool by volledig geklee in skooldrag van die betrokke 
seisoen. 

(f) Die bestuur van motors, deur leerders, op die skoolterrein is verbode. 

(g) Motorfietse moet op die naaste parkeerplek aan die motoringang (by die 
rugbyveld) parkeer word en fietse word in die vierkant agter die mediasentrum 
parkeer. 

(h) Geen leerders mag die skoolterrein gedurende skoolure of pouses verlaat nie, 
behalwe met skriftelike toestemming van die ouer sowel as die verlof van die 
skoolhoof/gedelegeerde. 

(i) Na afwesigheid tydens ’n eksamen of toetse moet ‘n mediese sertifikaat 
ingelewer word, andersins sal sodanige leerder die verkryging van ‘n punt vir 
deurlopende evaluering verbeur.  Indien ‘n leerder die oggend afwesig is, mag 
hy/sy nie die middag aan enige buitemuurs deelneem nie.  Geen leerder sal 
toegelaat word om aan buitemuurse bedrywighede (wedstryde/kompetisies) 
deel te neem indien hy/sy die vorige dag afwesig was nie. 

(j) Bakleiery/vuiltaal/afknouery/intimidasie/viktimisasie op die skoolterrein is 
ontoe-laatbaar. 

(k) Geen fisiese kontak tussen leerders van dieselfde of teenoorgestelde geslag 
binne of buite die skoolterrein is toelaatbaar op enige tyd en plek terwyl 
leerders in skooldrag/-skoolsportdrag geklee is nie. 

(l) Die gebruik van kougom op die skoolterrein is te alle tye verbode, of buite die 
skoolterrein waar die leerders in skool- of sportdrag is. Leerders mag ook nie 
gedurende skooltye, behalwe pouses, eet of enige aankope maak nie. 

(m) Alle vandalisme moet vermy/gerapporteer word (veral ook ten opsigte van 
skoolbanke wat leerders se trots moet wees). 

(n) Ander se eiendom moet te alle tye gerespekteer en met rus gelaat word. 

(o) Enige gevaarlike speletjies, insluitende die gooi van harde voorwerpe na ‘n 
ander leerder, is verbode. 

(p) Alle skole is dwelm- en geweldvrye sones. Geen alkoholiese drank, 
dwelmmiddels, onwelvoeglike leesstof/-materiaal word op die skoolterrein 
toegelaat nie. Dit mag ook nie in besit van ‘n leerder wees of aan ‘n ander gee 
word nie. Hoewel marijuana wetig verklaar is in privaat ruimtes, is die skool 
openbare ruimte en bly die besit of gebruik van marijuana steeds onwettig. 

 Deursoeking en dwelmtoetsing sal dus binne regulasies plaasvind. 

(q) Drankgebruik en rook deur leerders op die skoolterrein of waar die skool 
verteenwoordig word, is streng verbode. Dit sal ook in ‘n ernstige lig beskou 
word indien ‘n leerder hom te enige tyd in enige openbare plek, behalwe 
onder toesig van sy ouers, hieraan skuldig maak. 
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(r) Wanneer leerders in die saal vergader vir amptelike verrigtinge moet absolute 
stilte gehand-haaf word. Geen onderlinge gesels is toelaatbaar nie. 

(s) Selfone en ander digitale klank apparaat mag slegs voor en na skool, asook 
tydens pouses aangeskakel wees. Sodanige apparaat moet liefs tuis gelaat 
word. Indien dit wel skool toe gebring word, moet dit duidelik gemerk wees 
aangesien dit ingehandig moet word tydens periodes. 

(t) Ontgroening en al die alternatiewe vorme daarvan word nie by die skool of 
koshuis toegelaat nie. Die amptelike skoolbekendstellingsprogram, deur die 
leerderraadslede en skakel-onderwysers geïmplementeer, is egter 
toelaatbaar. 

(u) Geen leerder mag op enige wyse die naam van sy skool in diskrediet bring 
nie.  

(v) Leerders wat na-ure in skooldrag of ‘n gedeelte van die skool se drag geklee 
is, bly onderhewig aan die skool se gedragskode en kan daarvolgens vervolg 
word indien die skool se beeld in diskrediet gebring word. 

(w) GRAAD 12-LEERDERS 

Graad 12-leerders is by uitstek die skool se trots en daarom word van ‘n 
Graad 12-leerder verwag om volwasse op te tree en die skool se beeld na 
buite spesiaal gunstig uit te dra. 

VOORREGTE 

Leerders mag die amptelike Graad 12 bostuk aanhê, met volle skooldrag 
daar-onder. (Hierdie reëling geld egter nie tydens die Senior sertifikaat 
eksamen nie.) 

 

RAPPORTERING 

Soos in die geval van landswette, word van elke leerder verwag om die oortreding 
van skoolreëls/-skoolreëlings onverwyld aan leerderraadslede/onderwysers te 
rapporteer. (Indien verkies, sal sodanige leerders se identiteit anoniem gehou word.) 

 

2. ALGEMENE NETHEID 

(a) Leerders moet onder alle omstandighede netjies en skoon geklee wees in die 
korrekte skooldrag. 

(b) Die dra van juweliersware soos byvoorbeeld armbande, ringe en kettinkies is 
verbode. Indien ‘n dogter gaatjies in die ore het, mag sy alleenlik goue of 
silwer ringetjies (maksimum deursnee 1,3 cm) of goue of silwer of pêrel  
knoppies (maksimum deursnee 0,5 cm) as oorbelle dra.  Die oorbelle moet 
sonder enige versiersel wees.  Slegs een oorbel per oor is toelaatbaar en in 
die onderste gaatjie, waar meer as een gaatjie per oorbel is. 

 

(c) Leerders mag geen grimering òf gekleurde naellak aanwend nie.  Kleurlose 
naellak is wel toelaatbaar. 
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(d) Truie en baadjies mag nie om die heupe gebind word nie.  Die moue van truie 
mag ook nie oor die hande getrek word of opgestoot word nie. Truie mag nie 
bo-oor mekaar aangetrek word nie. 

 

(e) Hempsmoue, in somertyd, moet netjies opgerol word tot net bokant die buig 
van die arm. 

 

(f) Seuns moet gereeld skeer. Geen snorre of baarde word toegelaat nie. Seuns 
wat nie geskeer is nie, sal van ‘n nuwe skeermes voorsien word en verplig 
word om tydens skooltyd te skeer. 

 

(g) Slegs ‘n leerder se naam mag aan die buitekant van sy tas aangebring word. 
 

(h) Tasse moet van so ‘n aard wees dat die handboeke beskerm word.  
Beskadigde of verlore handboeke sal aan die einde van ‘n bepaalde jaar deur 
‘n leerder (op eie koste) vervang moet word. 

 
(i) Skoolserpe is in die winter toelaatbaar.  
 

(j) Skoolskoene moet gereeld gepolitoer word en netjies vertoon. 
(k) Leerders moet gedurende die winterseisoen elke dag ‘n baadjie dra. 
 
(l) ‘n Leerder mag nie ‘n donkerbril op die skoolterrein dra of enige plek waar die 

skool verteenwoordig word nie, tensy ‘n mediese sertifikaat in hierdie verband 
vooraf aan die skoolhoof voorgelê is. 
 

 

(m) HARE - DOGTERS 
 

i) Indien die dogters se hare oor die kraag hang, moet dit gevleg of 
gebind word.  Alleenlik rekkies of bottelgroen, swart of geel linte mag 
vir dié doel gebruik word.  Indien kuiwe laer hang as die wenkbroue, 
moet dit weg van die voorkop vasgesteek word. Geen hare mag langs 
die gesig hang nie.  Haarbande moet ‘n soliede rekband wees in 
bottelgroen, swart of geel en dit moet effekleurig wees sonder enige 
versierings. 

 

ii) Poniesterte moet so na as moontlik aan die kop vasgemaak word. 
 

iii) Permanente karteling van die hare is nie wenslik nie. 
 

iv) Indien hare gekleur word, moet dit so natuurlik moontlik lyk. 
 

v) Style moet aanvaarbaar wees vir die gemeenskap, skool en personeel. 
 

vi) Geen opmerklike stileringsprodukte mag gebruik word nie. 
 

 
 

(n) HARE - SEUNS 
 

i) Seuns se hare moet netjies en kort wees. 
 

ii) As ‘n seun regop staan, mag die hare agter nie die kraag raak nie. 
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iii) As die hare regaf gekam sou word, mag die hare nie aan die ore of 
wenkbroue raak nie. 

 

iv) Die hare mag nêrens ‘n oordrewe rand vorm nie. 
 

v) Bakkebaarde mag nie laer as die onderkant van die oorgat wees nie. 
 

vi) Style moet aanvaarbaar wees vir die gemeenskap, skool en personeel. 
 
vii) Indien hare gekleur word, moet dit so natuurlik moontlik lyk. 

 

viii) Geen opmerklike stileringsprodukte mag gebruik word nie. 
 

ix) Permanente karteling van die hare is verbode. 
 
 
 

3. SKOOLDRAG: DOGTERS 
 

Somer  (van ±1 Oktober tot ± 30 April van die volgende jaar) 
 

Bottelgroen skoolromp  - (die soom van die romp mag nie hoër as 15 
cm  

van die knieë wees nie, wanneer kniel op 
vloer). 

 
 

Groen skooltrui   - (indien nodig). 
 
Groen skooloortrektrui (pull over) 
 

Wit kort sokkies   - (slegs een keer omgeslaan tot 'n hoogte van  
ongeveer 10 cm bokant die bo-rand van die 
skoen). 

 

Bottel/donkergroen/swart vol broekie Geen “ski-pants” nie 
 

Swart poleerbare skoolskoene - (bandjie-oor-die-voet tipe of vetertipe). 
      Geen “pumps” nie. 
 

Winter (van ± 1 Mei tot ± 30 September) 
 

Bottelgroen skoolromp  - (die soom van die romp mag nie hoër as 15 
cm  

van die knieë wees nie, wanneer kniel op 
vloer). 

 

Grys skoollangbroek 
 

Wit langmouhemp met stywe toeknoop kraag. 
 

Groen skooloortrektrui (pull over) - slegs saam met skoolbaadjie en das 
 

Skooldas is verpligtend  - slegs by langmouhemde waarvan moue 
afgerol is  

As die baadjie uitgetrek is. 
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Skoolserp (groen) 
 

Bottelgroen skoolbaadjie verpligtend. 
 

Swart ondeursigtige broekiekouse sonder patrone of lang grys skoolsokkies netjies 
omgevou tot onder die knie. 
 

Swart poleerbare skoolskoene - (bandjie-oor-die-voet tipe of vetertipe). 
 

Groen trui onder baadjie indien nodig – moue mag nie oor hande hang nie. 
 

Bottel/donkergroen/swart vol broekie.  Geen “ski-pants” nie. 
 
 

4. SKOOLDRAG: SEUNS 
 

Somer  (van ±1 Oktober tot ± 30 April van die volgende jaar) 
 

Grys skool lang- of kortbroek. 
 

Skooloortrektrui (groen) 
 

Wit kortmou oopslaan- of  - (indien wel 'n langmouhemp, moet moue 
netjies  
toeknoopkraag hemp  omgeslaan word tot bokant buig van arm).   

Indien moue afgerol is, moet ‘n das gedra 
word. 
 

Grys skoolsokkies   - (te alle tye netjies opgetrek tot net onder die  
knie). 

 

Swart tradisionele skoolskoene met swart sole (poleerbaar)  
 
Groen skooltrui indien nodig. 
 
 
Winter (van ± 1 Mei tot ± 30 September) 
 

Grys skool langbroek. 
 

Wit langmou hemp met stywe toeknoopkraag. 
 

Skooldas is verpligtend- slegs by langmouhemde waarvan moue    
afgerol is as die baadjie uitgetrek is. 

Skoolserp (groen) 
 

Bottelgroen skoolbaadjie verpligtend. 
 

Groen trui, onder baadjie, indien nodig. Moue mag nie oor die hande hang nie. 
 

Skooloortrektrui (pull over) slegs saam met skoolbaadjie. 
 

Swart gordel met onversierde gespe. 
 

Grys skoolsokkies    - nie rugbysokkies of wit sokkies nie. 
 

(Toegewings t.o.v. skooldrag moet nie as skooldrag beskou word nie.) 
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Alle kledingstukke moet op die normaal aanvaarbare wyse gedra word, soos bv. 
hemde wat ingesteek is. 
 
 
 

5. KLEREDRAG NA SKOOLURE 
 

Van leerders word verwag om die vereiste skooldrag aan te hê, goedgemanierd en 
netjies gekleed te wees. Die volgende vereistes is van toepassing op: 
 

a) SPORTSPANNE – TUIS- EN WEGWEDSTRYDE 
 

Seuns: Skooluniform, Geborgde sportdrag of skoolsweetpak met toe 
rits- 

sluiters en toe hardloopskoene. 
 

Meisies: Sportdrag en kleurbaadjie, Geborgde sportdrag of 
skoolsweetpak met toe ritssluiters en toe hardloopskoene. 

 

 Toeskouers/Ondersteuners: Wegwedstryde:
 Skooldrag/skoolsweetpakke 
 

b) Formele skoolfunksies: Skooldrag 
 

c) Leerders op pad skool toe/huis toe: Skooldrag of amptelike 
skoolsweetpak. 
 

d) Verlof tot afwesigheid van buitemuurse verpligtinge moet vooraf by die 
betrokke 

onderwyser/skoolhoof verkry word. 
 

e) LET WEL 
 

 Leerders mag in die namiddae die skoolterrein betree met ontspanningsdrag. 
 Hierdie drag moet egter te alle tye aan die norme van goeie smaak voldoen. 
 
 

6. SPORTDRAG 
 

6.1 Sweetpak (opsioneel). 
 

6.2 DOGTERS     SEUNS 
 

6.3.1 Liggaamlike Opvoeding 
 

 Sportdrag wat aan goeie smaak voldoen 
 

6.3.2 Netbal     Rugby 
 

 Netbalklere     Ougoud rugbytrui met groen kraag 
 Wit kort sokkies    Bottelgroen kommersiële rugbybroek 
 Drafskoene (oorwegend wit)  Skool rugbysokkies 
 Bottel/donkergroen of swart vol broekie Rugbystewels 
  

 Geborgde sportdrag onderhewig aan Geborgde sportdrag onderhewig aan 
goedkeuring van personeel en BHL  goedkeuring van personeel en BHL 
is aanvaarbaar.    is aanvaarbaar. 



Bladsy 8 van 17 

 
 

6.3.3 Atletiek 
 

 Wit gholfhemp    Wit gholfhemp 
 Groen/swart  LO-kortbroekie  Bottelgroen/swart LO-broek 
  of      of 

Atletiekfrokkie en -broekie (voorge- Atletiekfrokkie en –broekie 
(voorgeskrewe 

 skrewe bottelgroen met ougoud  bottelgroen met ougoud omboorsels). 
 omboorsels.) 
 
6.3.4 Krieket 
 

 Wit gholfhemp of langmouhemp of geborgde kriekethemp 
 Wit lang- of kortbroek 
 Skool rugbysokkies indien kortbroek 
 Oorwegend wit sportskoene/drafskoene/krieketskoene 
 

6.3.5 Tennis 
 

 Goedgekeurde tennisklere/Geborgde tennisklere 
 
6.3.6 Skoolsweetpak 
 

 Word gedra soos voorgeskryf en aangeteken in skoolreëls 
 

6.3.7 Skoolsportsak 
 

 Soos goedgekeur deur personeel en Beheerliggaam. 
 

 Skool- en sportdrag is beskikbaar by die skool en Basic Plus op Vredendal 
 
6.4 AFWYKING VAN DIE VEREISTE SPORTKLERE 
 

Slegs die 0/19A spanne mag van die voorsgeskrewe drag afwyk op goedkeuring van 
die beheerliggaam en as die borg die volle onkoste van die uitrusting dra vir 
minstens 2 jaar. 
Sien Borge- en Skenkingsbeleid 
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SKOOLREËLINGS 
 
 

1. TOEGANG TOT EN BEWEGING EN GEDRAG IN DIE SKOOLGEBOU 
 

(a) Toegang tot die skoolgebou is verbode vóór skool, gedurende pouses en ná 
skool, behalwe onder toesig van ‘n onderwyser(es).  Uitsonderings hier is 
leerders wat die Mediasentrum en Rekenaarlokaal besoek, leerders wat 
tydens die Woensdagprogram opdaag vir ekstra klas VCSV-lede wat ‘n lokaal 
gebruik vir bidure of sang of leerders wat onder amptelike toesig van ‘n 
leerkrag in die saal oefen. 

 
(b) Leerders mag nie in kleedkamers en toilette vergader nie, en mag dit ook nie 

as ‘n deurloop gebruik nie. 
 
(c) Die hoofingang mag nie deur leerders tydens skool ure gebruik word nie – 

behalwe die leerders wat verantwoordelik is vir die vlae. 
 

(d) Vóór skool en ná pouses sal daar twee klokke lui.  Leerders moet onmiddellik 
in hul onderskeie rye gaan inval en stilbly.  Leerders stap op bevel van die 
onderwyser aan diens, in.  Onderwysers by wie leerders is met die aanvang 
van die skooldag asook net na die twee pouses, moet leerders by rye gaan 
haal. 

 

(e) Leerders betrokke by Mediasentrum, Siviele Tegnologie, Verbruikerstudie, 
RTT, Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap en K13 tree in die vierkant 
verste van die saal aan, Lokaal 17-20 se leerders tree by die musiek lokaal 
aan, terwyl die res in die vierkant naaste aan die saal aantree..  Tasse moet 
netjies agter mekaar in die korrekte ry geplaas word. 

 

(f) Leerders beweeg aan die linkerkant van die gange met hul tasse in die 
regterhand om die mure en tasse te beskerm. 

 

(g) Gedurende klaswisseling moet die leerders langs die vinnigste roete vinnig 
van klasse wissel.  Leerders mag nie die telefoon of ‘n selfoon tussen klasse, 
sonder die nodige verlof gebruik nie.  Die sekretaresse mag nie onnodig 
besoek word nie en sy voorsien ook nie kleingeld nie. 

 

(h) Leerders tree in ‘n ry voor die klaskamer aan en stap binne alleenlik met die 
toestemming/ 

 vooraf reëling van die betrokke onderwysers. 
  
(i) Indien die onderwyser(es) afwesig is, sal daar toesig gereël word. Indien die 

onderwyser glad nie opdaag nie, moet een van die leerders asseblief aan die 
skoolhoof en/of adjunkhoof rapporteer. 

 

(j) Met die aanbreek van pouse moet die leerders hul tasse uitneem en mag dit 
nie vóór of in ander klaskamers plaas nie. 

 

(k) Op reëndae word tasse in netjiese rye in die skool voor die betrokke 
klaskamer gepak. 

  
(l) Aan die einde van die skooldag moet leerders die naaste uitgang na buite 
gebruik. 
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2. SAALBYEENKOMS 
 

(a) Graad 10 tot 12-leerders tree aan in die vierkant naaste aan die saal, terwyl 
graad 8 en 9 leerders tussen die Musiekklas en die Siviele Tegnologieklas 
aantree. 

(b) Die skakelonderwyser op ryediens laat die leerders instap. 
 
(c) Leerders moet absolute stilte handhaaf vanaf aantree tot saal verdaag. 

Leerders neem plaas met die graad 8-leerders voor en die graad 12-leerders 
agter; dogters links en seuns regs. 

  
(d) Nadat die personeel hul plekke op die verhoog ingeneem het, word die 

verrigtinge begin met die sing van die “Onse Vader”/geskikte gewyde lied en 
daarna skriflesing en gebed. 

 

(e) Die verrigtinge word afgesluit met ‘n vlagseremonie, waarna die leerders in 
stilte bly staan terwyl die personeel die saal verlaat. 

 

(f) Daarna neem personeel aan diens oor en leerders beweeg dan ordelik na 
hulle klasse. 

 
 

3. GEDRAG OP SKOOLTERREIN EN BUITE DIE SKOOL 
 

(a) Om die ruite te beskerm, mag daar nie met balle naby die skoolgebou 
gespeel word nie. 

 

(b) Die volgende plekke is gedurende skoolure en skoolfunksies vir leerders 
verbode: 
 

 (i) Tennispawiljoen/netbalpawiljoen 
 

 (ii) Die terrein om die skietbaan/magasyn en sportsentrum. 
 

 (iii) Die wal onderkant die rugbyveld. 
 

 (iv) Die tuin en grasperk voor die skool. 
 

 (v) Fietsrakke (gedurende skoolure). 
 

 (vi) Waar die personeel se motors geparkeer is. 
 

 (vii) Motorgarage en afdak (by netbalbane). 
 

 (viii) Die leidam. 
 

 (ix) Koshuis en koshuisterrein. 
 

 (x) B-rugbyveld en kolfblad. 
 

(c) Leerders moet die paadjies gebruik en nie oor die grasperke loop nie. 
 

(d) Alle rommel moet in die vullisblikke geplaas word. Die gedeelte onder die 
pawiljoen moet altyd rommelvry gehou word. 
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4. SOKKIE (SKOOLDANS) 
 

Reëls ten opsigte van sokkies: 
 

1. ‘n Maksimum van twee sokkies per kwartaal mag gereël word (met 
toestemming van die personeel en die skoolhoof). 

 

2. Sokkies mag alleenlik deur ingeskrewe leerders van die Hoërskool Vredendal 
bygewoon word. 

 

3. Geen Graad 12-leerders mag gedurende die vierde kwartaal sokkies bywoon 
nie. 
 
4. Die onderwyser in beheer is verantwoordelik vir die toesig tydens: 
 (a) voorbereiding 
 (b) sokkie 
 (c) opruiming 
 

5. Daar word verwag dat daar nooit minder as twee volwassenes by toesig 
betrek sal word nie. (Ouers is welkom om in ‘n toesighoudende hoedanigheid 
op te tree.) 

 
6. Die kiosk mag in die snoepwinkel of in die sement vierkant bedryf word. 
 
7. Leerders het slegs toegang tot die voorportaal, die saal, die vierkant langs die 

saal asook die toilette by die seuns- en dogterskleedkamers. (Die res van die 
skoolgebou en terrein is verbode.) 

 
8. Toesighouers moet toesien dat alle leerders die gebou en terrein verlaat 

voordat hulle self vertrek, en is ook verantwoordelik vir die sluit van alle deure, 
afskakel van ligte en stel van alarm. Die toesighouers by die sokkie moet sorg 
dat die kleedkamers na die byeenkoms opgeruim word. 

 
9. Sokkies sal altyd stiptelik om 23:00 eindig waarna alle opruiming gedoen sal 

word. 
 Alle hekke sal om 20:00 gesluit word en weer om 23:00 oopgesluit word. 
 
10. Indien die saal versier word, mag niks gebruik word wat die houtwerk, 

verfwerk, ens., kan beskadig of permanente merke sal laat nie. Verkieslik mag 
geen versierings direk teen enige kantoppervlaktes aangebring word nie. 

 
11. Alleen diegene wat musiek verskaf sowel as die toesighouers, mag op die 

verhoog wees. Toesighoudende onderwysers is verantwoordelik dat die 
volume binne aanvaarbare perke sal wees. 

 
12. Die beligting in en om die saal moet van so ‘n aard wees dat dit nie die taak 

van die toesighouer sal bemoeilik nie. 
 
13. Alle normale skoolreëls, ook ten opsigte van fisieke kontak buiten die dans 

self, geld. 
 
14. Ouers is self verantwoordelik om te verseker dat leerders wel by die sokkie in 

die skoolsaal teenwoordig is. 
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15. Leerders wat bogenoemde reëls oortree, sal afhangende van die erns van die 
uitslag, gedeeltelik of permanent van die voorreg tot bywoning van sokkies 
ontsê word. 

 
16. Toetse vir verbode middels kan volgens wetlike voorskrifte toegepas word. 
 
 
5. ALGEMEEN 
 
(a) Die skool neem geen verantwoordelikheid vir geld, horlosies, selfone ens. nie. 

Indien leerders waardevolle artikels by sport of LO-klasse in hul besit het, 
moet hulle dit aan die betrokke onderwyser(es) oorhandig vir bewaring. 

  
(b) Om probleme met verlore klere te voorkom, moet alle klere duidelik gemerk      

wees. 
 
(c) Alle kennisgewings wat deur leerders op die kennisgewingborde aangebring 

word, moet deur die Hoof of die betrokke personeellid onderteken word. 
 
(d) Klaskamers moet te alle tye netjies gehou word. Geen papiere/rommel mag 

onder bankklappe of op die vloer gelaat word nie. 
 

(e) Geen leerder mag, behalwe in opdrag van ‘n onderwyser, op enige skryfborde 
of bulletinborde skryf nie. Borduitveërs moet teen mekaar, buite die 
skoolgebou, uitgestof word om bordstof te verwyder en nooit teen ‘n 
skoolmuur nie. 

 

(f) Van leerders word verwag om die skool tot op die laaste skooldag van ‘n 
kwartaal by te woon.  

 

(g) Seuns en dogters mag nêrens in skooldrag met hul hande in hul sakke staan 
of loop nie. 

 

(h) Handskoene in skoolkleure (wit of groen gebrei, of bruin of swart leer) mag 
gedurende die winter gedra word. 

 

(i) Geen klanktoerusting mag sonder die nodige toestemming op die 
skoolterrein gebring of gespeel word nie. 
 

(j) Hoewel selfone op die skoolterrein toegelaat word mag dit nie binne die 
gebou aangeskakel word nie en moet dit tydens klastyd ingehandig word.  
Enige leerder wat dit oortree se selfoon sal vir vyf skooldae gekonfiskeer 
word.  As alternatief kan ‘n afkoopboete van R200-00 betaal word.  

 

(k) Geen leerder mag enige elektriese/elektroniese apparaat, sonder 
toesig/toestemming van die onderwyser(es) hanteer of gebruik nie. 

 
(l) Leerders moet sorg dat krane stewig toegedraai word nadat dit gebruik is. 
 

(m) Besoeke aan ‘n geneesheer of tandarts, uitpassering vir ‘n bestuuderslisensie 
en enige ander afsprake moet sover moontlik buite skoolure en gedurende 
vakansies gereël word. 
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(n) Leerders mag onder geen omstandighede, deur die loop van die skooldag, 
self met ouers/voogde reël vir afwesigheid nie. Hierdie taak moet deur die 
administratiewe kantoor gedoen word. 

 
(o) Geen gevaarlike wapens of voorwerpe wat persone kan beseer, mag op die 

skoolterrein gebring word nie. 
 

 

Die ouer/voog van ‘n leerder kan skriftelik, met die nodige bewyse, by die Beheerliggaam 
aansoek doen vir die afwyking van ‘n reel binne die Gedragskode op grond van mediese 
toestand, geloofsoortuiging of kultuuroortuigings. Sodanige aansoek, vergesel van die 
nodige bewyse as ondersteuning, sal deur die Beheerliggaam bespreek en goed- of 
afgekeur word met rede(s).   
Indien so ‘n versoek toegetaan word, sal alle rolspelers, ouers en leerders gepas ingelig 
word.  
 
 

 

 

 

 

Geteken: ____________________    Datum:    2021/08/02 
     Skoolbeheerliggaam voorsitter  

 
 
Geteken: ____________________    HERSIEN:  2 Augustus 2021 
      Skoolhoof 

 

 

 

Sien aanhangsel vir tugmaatreëls en wetlike aspekte rakende tugmaatreëls. 
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TUGMAATREËLS 
 
 

Kategorie EEN oortredings (roetine en klas oortredings) 

SOORT OORTREDING WIE TREE OP? MOONTLIKE TIPE OPTREDE 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
* 

Boeke vergeet 
Draal tussen lesure 
Eet in die klaskamer 
Kougom kou 
Laatkom – klas en skool 
Neerhalende name en gesprekke 
Nie ingee van briewe en 
skeurstrokies 
Nie korrekte skooldrag 
Onoplettendheid 
Onordelik in rye en in gange 
Optrede buite etos van skool 
Rommel strooi 
Rondlopery 
Slaap in die klas 
Slordig en onnet 
Verbode terreine 
Versuim van werk 
Vertel leuens 
Voorkoms probleme – hare , naels, 
ongeskeer, juwele, verkeerde klere 
Vuil taal gebruik 

Onderwyser en/of 
graadhoof tree op. 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
 
10. 
 
11. 
12. 
 

Berisping/teregwysing 
Uitskryfwerk/uitwerk van 
vraestelle 
Ekstra klas 
Berading 
Naam in strafboek 
Herhaal van oortreding (x2) 
op detensie. 
Skuif weg van maats 
Ontneem klasvoorregte 
Skoonmaak van klas-kamer 
Volgehoue oortreders 
verwys na Skoolhoof 
Detensie 
Skoolhoof of graadhoof 
stuur leerder huis toe om 
voorkoms reg te stel. 

 
 
Kategorie TWEE oortredings (Ernstige oortredings of herhaling van kategorie EEN 
oortredings) 

SOORT OORTREDING WIE TREE OP? MOONTLIKE TIPE 
OPTREDE 

* 
* 
* 
* 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
* 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 

Afknouery 
Arrogansie/onbeskof/terugpraat 
Bakleiery 
Bestuur van voertuie (anders as fietse 
en motorfietse) op skoolterrein 
Chroniese afwesigheid 
Ernstige vuiltaal gebruik en skel 
Ignoreer opdragte 
Intimidasie 
Krap in ander se tasse 
Lesuur-bankery 
Oneerlikheid 
Ontwrig klasse 
Optrede buite etos van skool 
Rook 
Selfone en ander digitale apparaat in 
klaskamer 
Sportspanne in die steek laat 
Swak gedrag in openbaar wanneer in 
skooldrag 
Swak gedrag tydens skoolgeleenthede 
Swak sportmanskap 
Tuiswerk afskryf 
Verlaat skoolterrein sonder 
toestemming 
Viktimisasie 

Onderwysers en/of 
graadhoof en/of 
Skoolhoof tree op. 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 

Onmiddellike detensie 
Voorregte verbeur 
Uitstuur uit die klas – na 
Skoolhoof 
Stel ouers in kennis 
Volgehoue oortreders – 
reël afspraak met ouers 
Onttrekking uit klas met 
toepaslike straf. 
Pouse detensie 
Onttrekking van normale 
skoolbedrywighede 
Verbied bywoning van 
skoolbyeenkomste 
Skooldiens onder toesig 
skoonmaak van klasse 
Neem selfoon en ander 
digitale apparaat af – gee 
terug SLEGS aan ouer. 
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Kategorie DRIE oortredings (Hoogs ernstige oortredings of herhaling van kategorie TWEE 
oortredings) 

SOORT OORTREDING WIE TREE OP? MOONTLIKE TIPE OPTREDE 
* 
* 
* 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
* 
* 
 
* 
* 

Aanranding 
Bende bedrywighede 
Diefstal 
Deelname aan sameswering (sta-
king) om die behoorlike 
funksionering van die skool te 
verhoed. 
Ernstige ontwrigting van skoolroetine 
en skoolaktiwiteite 
Fisiese of emosionele geweld 
teenoor personeel 
Kuberboelie 
Oortreding van die sosiale media 
beleid 
Kriminele oortredings (skuldig be-
vind) 
Oneerlikheid tydens toetse en 
eksamens en enige ander 
ongerymd-hede 
Opsetlike saakbeskadiging en 
vernielsug 
Poging aanwend en/of verspreiding 
van virusprogrammatuur op 
rekenaars. 
Pornografie 
Rassisme 
Rekenaar “hacking” en/of poging tot 
“hacking” 
Seksuele teistering en wandade 
Skool se naam in openbaar skade 
aandoen 

Skoolhoof en/of 
graadhoof of 
Beheerliggaam tree 
op. 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
 

Ontneem erekleure/ 
toekennings/leiersposisies 
Detensie 
Reël afspraak met ouers 
Stel Skoolhoof in kennis vir 
verdere optrede. 
Skorsings 
Uitsetting 
Herstel van skade. 

 

Kategorie VIER oortredings (Hoogs ernstige oortredings of herhaling van kategorie DRIE 
oortredings) 

SOORT OORTREDING WIE TREE OP? MOONTLIKE TIPE OPTREDE 
* 
* 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
 
* 
 
* 
* 
* 
* 
* 

Brandstigting 
Drank- en dwelmgebruik/besit 
Enige optrede wat die veiligheid of 
regte van enige persoon in of buite 
die skool belemmer of in gevaar stel. 
Enige optrede wat die grondwet 
oortree. 
Enige Satanistiese gebruike en 
optredes 
Gevaarlike wapens 
Herhaal kategorie 3 oortreding en 
toon geen reaksie op vorige dissi-
plinêre optredes 
Handeldryf of verspreiding van 
toets/eksamenvraestelle. 
Molestering 
Moord 
Verkoop/voorsien van dwelms 
Verkragting 
Vervalsing van dokument/ hand-
tekening wat tot nadeel van die skool 
kan lei 

Skoolhoof en 
Beheerliggaam 

Hierdie optrede sal direk aange-
spreek word deur die landswette of 
bepaalde regulasies van die 
WKOD. 
 

Optrede sal ook die prosedure en 
bepalings soos neergelê deur die 
WKOD en bepaalde wetstoepas-
singsinstansies volg. 
 

Hierdie oortredings kan aan die 
Polisie oorhandig word vir verdere 
vervolging. 
 

NA skuldigbevinding kan die skool 
binne sy bepaalde vermoëns en 
onderhewig aan hof- of WKOD-
uitsprake toepaslik optree. 
 

Die optrede sal te alle tye die skul-
digbevinding van die leerder of per-
soon in ag neem; daarna sal dien-
ooreenkomstig opgetree word. Die 
belang van die skool, leerders, on-
derwysers en beskuldigde sal in 
aanmerking geneem word by 
betrokke optrede. 
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DIE WET 
 
ERNSTIGE WANGEDRAG WORD DEUR DIE WES-KAAPSE PROVINSIALE WET OP 
SKOOLONDERWYS AS VOLG OMSKRYF: 

 
Behoudens die bepalings van die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys, 1997 
(Wet 12 van 1997), is ‘n leerder by ‘n skool skuldig aan ernstige wangedrag indien hy of sy – 
 
1.1 deur ‘n hof skuldig bevind is aan ‘n misdryf en gevangenisstraf opgelê is, sonder die 

keuse van ‘n boete; of 
 
1.2 onder die invloed van sterk drank of bedwelmende middels is terwyl hy of sy op die 

skoolterrein is of tydens ‘n skoolaktiwiteit; of 
 
1.3 hom of haar skuldig gemaak het aan aanranding, diefstal of onsedelike gedrag; of 
 
1.4 herhaaldelik sonder verlof van die skool en/of klasse afwesig is; of 
 
1.5 hom of haar, na die mening van die beheerliggaam, op ‘n skandelike, onbehoorlike of 

onbetaamlike wyse gedra. 
 
‘n Leerder by ‘n skool kan dus indien hy of sy ná ‘n regverdige verhoor aan ernstige 
wangedrag soos bostaande subparagraaf bedoel skuldig bevind is, deur die beheerliggaam 
van die skool geskors word. 
 
 
2. SKORSING EN UITSETTING: 
 
2.1 Begripsverklaring 
 
2.1.1 “Skorsing” is die tydelike verbod deur die beheerliggaam op die bywoning van ‘n 

skool deur ‘n leerder. Die beheerliggaam van ‘n openbare skool is die enigste 
liggaam wat die bevoegdheid het om ‘n leerder te skors, na ‘n regverdige verhoor. 
Daar is twee vorme van skorsing – 

 
2.1.1.1 as ‘n korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk wat nie sewe skooldae oorskry nie. 
 
2.1.1.2 nadat die beheerliggaam uitsetting by die hoof van die WKOD aanbeveel  

het. 
 
2.1.2 “uitsetting” is die permanente verbod deur die hoof van die WKOD op ‘n leerder om 

‘n betrokke skool by te woon. 
 
2.2 Prosedure by Skorsing en Uitsetting: 
 
2.2.1 Wanneer dit onder die aandag van die beheerliggaam kom dat die gedrag van ‘n 

leerder sodanig is dat dit ingevolge subparagraaf 1 hierbo as ernstige wangedrag 
beskou kan word, welke gedrag afbreuk sal doen aan die belange van die skool 
indien daar nie dissiplinêre maatreëls toegepas word nie, moet die beheerliggaam: 

 
2.2.1.1 die leerder asook sy of haar ouer(s) skriftelik van die wangedrag en van die  

datum van die vergadering in kennis stel. 
2.2.1.2 tydens die vergadering die betrokke leerder en/of sy of haar ouer(s) of  

verteenwoordiger die geleentheid bied om mondeling of skriftelik vertoë te rig 
waarom die leerder nie geskors of uitgesit behoort te word nie, en 
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2.2.1.3 na die aanhoor van die vertoë besluit om by die Departementshoof aan te  

beveel dat die leerder uit die skool gesit word. 
 
2.2.2 Waar ‘n beheerliggaam by die Hoof van die WKOD aanbeveel dat ‘n leerder uit die 

skool gesit word, word sodanige leerder geag geskors te wees. Hierdie skorsing 
moet nie beskou word as ‘n skorsing as ‘n korrektiewe maatreël nie. Hierdie skorsing 
kan dus vir ‘n tydperk  langer as sewe skooldae wees in afwagting van ‘n beslissing 
deur die Hoof van die WKOD. 

 
2.2.3 Waar ‘n beheerliggaam besluit om by die Hoof van die WKOD aan te beveel dat ‘n 

leerder uit die skool gesit word, moet die ouer(s) van die leerder onmiddellik skriftelik 
dienooreenkomstig ingelig word. ‘n Opgaaf van redes vir die besluit moet verstrek 
word en die volgende dokumente moet binne 14 dae na die datum van die besluit 
aan die Hoof van die WKOD voorgelê word: 

 
2.2.3.1 ‘n volledige verslag van die voorval of beweerde wangedrag asook ‘n  

volledige motivering vir die beheerliggaam se besluit. 
 
2.2.3.2 die volledige en omvattende notule van die vergadering waartydens die  

besluit geneem is. 
 
2.2.3.3 enige skriftelike vertoë van die leerder/ouer(s) of hul verteenwoordiger. 
 
 
3. APPÈL 
 
Enige appèl deur die leerder of die ouer(s) van die leerder teen die besluit van die Hoof van 
die WKOD moet binne 10 dae van ontvangs van die skriftelike kennisgewing by die 
Provinsiale Minister van Onderwys aangeteken word. Die beslissing van die Provinsiale 
Minister van Onderwys is finaal. 
 
 
4. OORTREDING VAN KOSHUISREËLS 
 
Enige oortreding van koshuisreëls word vir die doeleindes van die toepassing van hierdie 
regulasie ook beskou as ‘n oortreding van skoolreëls. 
 

 

Oortredings is geldig vir een jaar vanaf oortredingsdatum. 
 
Alle beleide word gereeld hersien, so dit bly die ouer se verantwoordelikheid 
om op hoogte te bly van die skool se onderskeie beleide. 
 
 
 
 

Geteken: ____________________    Datum:    2021/04/12 
     Skoolbeheerliggaam voorsitter  

 
 
Geteken: ____________________    HERSIEN:  12 April 2021 
      Skoolhoof 

 


