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1. VOORWOORD 

 

Wanneer jy inskryf by hierdie skool, word jy deel van die SUIDIE-Alma Mater en 
verbind jy jou onlosmaaklik tot die skool se ETIESE KODE wat met die woord 

D.E.U.G.D.E. opgesom word.  D.E.U.G.D.E staan vir : 
 

D  :  Deugsaamheid  (dit behels betrokkenheid en werkywer) 

E  :  Empatie  (dit gaan oor medelye en beskeidenheid - ons werk en neem deel 

omdat ons ‘n passie vir werk/deelname het en nie om eer te soek nie) 

U  :  Uitnemendheid  (ons streef na kwaliteit en netheid in alles wat ons doen) 

G  :  Gehoorsaamheid  (dit sluit in ordentlikheid en onderdanigheid) 

D  :  Dissipline (dit omvat stiptelikheid en selfbeheersing) 

E  :  Eerlikheid  (ons kan dit net wees as ons opreg en openlik is) 

In SUIDIELAND  

 doen ons dinge volgens ons ETIESE KODE en dit maak ons skool 
ANDERS as ander skole.  ONS STREEF NA ANDERSHEID !! 

 word ‘n SUIDIE onthou vir wat hy GEBOU het, nie vir wat hy afgebreek 

het nie. 

MY SKOOL !   ONS SKOOL !   ONS TROTS ! 

 

2. DIE BESTUUR 

Skoolhoof         : Mev MC Botha  

Adjunkhoof    :  Mnr J Herbst 

Departementele hoofde:   

Hoofstroom    : Mev A Herbst 

      Mev S Nell 

OLSOB TO STROOM   : Mev C de Boer   

Graadhoofde : Hoofstroom    :   Gr 8   :  Mev A Herbst 

                                                 Gr 9   :  Mev D Klopper 

                                                 Gr 10 :  Mev T le Roux 

      Gr 11 :  Mej N Schütz 

                                                Gr 12 :  Mnr D Zietsman 

 Graadhoofde : OLSOB-Afdeling 

 Akademies     : Mev C de Boer 

 Prakties      Mev C Coetzee                                     

Skakelbeampte : Leerderwelstand : Mev S Nell 

   

3. ALGEMENE INLIGTING 

 

STRAATADRES :  Unityweg 12,  POSADRES : Privaatsak 828 

Port Shepstone, 4240       Port Shepstone, 4240 

E-pos:  suidnatal@telkomsa.net 

TELEFOON :  SKOOLKANTOOR  :   039-6822212/6821173 

FAKS    : 039-6822340 

KOSHUIS :  KANTOOR     : 039-6822127 (ook faks) 



Hoërskool Suid-Natal Prospektus 2019 
 

3 
 

4. SKOOLTYE 

   MAANDAG - VRYDAG 

Aanvang : 07:25       

Sluiting : 14:45      

  

5. TOELATING TOT DIE SKOOL 

5.1 AANSOEK OM TOELATING 

 Die skool se toelatingsvorm moet voltooi word. 
 Die volgende dokumente moet aan die aansoekvorm geheg word: 

 ‘n Afskrif van die leerder se ID-dokument/geboortesertifikaat asook ‘n afskrif 
van beide ouers / voogde se ID-dokument. 

 Die jongste skoolrapport of afskrif daarvan. 

 ‘n Oorplasingsertifikaat uitgereik deur die vorige skool. 
 Ouers moet hul asseblief deeglik vergewis van die skool se toelatingsvereistes, 

die skoolreëls/gedragskode soos uiteengesit op bl 8 van hierdie prospektus 

asook die onderneming aangegaan met die ondertekening van die aansoekvorm. 
 Voornemende Gr 8- en OLSOB leerders wat toelating aan die begin van die 

volgende skooljaar verlang, se aansoekvorms moet voor die einde van die 3de 
kwartaal van sy/haar Gr 7 jaar ingedien word. 

 Aansoek vir toelating moet jaarliks hernu word.  Leerlinge wat gedurende die 

jaar ‘n rekord van ongedissiplineerde optrede opgebou het, mag hertoelating 
geweier word.  

 Skoolgelddeposito van R500 per leerder is met inskrywing betaalbaar.  
[Beheerliggaamsbesluit 29/10/2014 en bekragtig by AJV 27/10/2015) & 
23/10/2018] 

 

5.2 TOELATINGSVEREISTES 

‘n Leerder kwalifiseer om by hierdie skool ingeskryf te word indien daar aan al 

ondergenoemde toelatingsvereistes voldoen word. 
[Beheerliggaambesluit 28/10/92 en wysigings 15/8/95;  7/10/98;  17/10/06] 

 

 
5.2.1 LEERDERS IN DIE HOOFSTROOM 

 
1. Die ouer/voog van die kind moet die aansoekvorm onderteken waardeur hy/sy 

tesame met sy kind(ers), onderneem om die etos sowel as die skoolreëls / 

gedragskode van hierdie skool te aanvaar en te onderskryf. 
2. Onderrigmedium :  Hoofstroom          :  Afrikaans 

                              OLSOB Afdeling  :  Afrikaans en Engels 
3. Toelating word gekoppel aan maksimum ouderdom met die volgende as riglyn 
 Gr 8  :  14 jr   Gr 10  :  16 jr  Gr 12  :  18 jr 

 Gr 9  :  15 jr   Gr 11  :  17 jr 

 

 Jr 1   :  14/15 jr   Jr 2     :  15/16 jr   

 Jr 3   :  16/17 jr   Jr 4     :  17/18 jr 
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4. Die Beheerliggaam het die reg om aansoeke op ‘n ad hoc-basis te hanteer 

5. ‘n Voornemende leerder moet kan baat vind by die onderwys in normale 

groepsverband sonder dat spesiale oorbruggingsklasse daargestel word. 

6. Toelating is onderworpe aan beskikbare onderwysvoorsiening (mannekrag, 

fasiliteite ens.) soos deur die beheerliggaam bepaal. 

7. Die ouer/voog sowel as die voornemende leerder moet kennis neem van die feit 

dat die onderrig in hierdie skool ‘n godsdienstige karakter het.  Onderrig word 

geskoei op die lees van erkenning van die Opperwese en daar word van die 

leerder verwag om mee te doen aan alle aktiwiteite wat binne die goedgekeurde 

kurrikulum van die skool val. 

8. Die skool funksioneer as ‘n opvoedkundige sentrum waar alle leerders die reg op 

steuringsvrye onderrig het.  Geen georganiseerde optogte of aksies wat tot die 

ontwrigting van onderrig lei, sal geduld word nie. 

5.2.2 LEERDERS IN DIE OLSOB AFDELING  

1. Al die vereistes, uitgesonder Afd. 7, is van toepassing. 

2. Die ouderdom van die leerder moet in klasverband inpas. 

3. Leerders wat uit Spesiale Klasse in Primêre Skole kom, doen aansoek en word 
voorwaardelik aanvaar tot tyd en wyl die skool se multi-dissiplinêre span 

permanente plasing aanbeveel. 

4. Leerders wat in Hoofstroomonderwys nie die mas opkom nie, kan na die Skool 

se Multi-dissiplinêre Span verwys word vir moontlike plasing in die Spesiale 

Afdeling. 

5. Leerders in die Hoofstroom sal vir plasing in die OLSOB-Afdeling oorweeg word 
indien: 

 die leerder nie die nodige vordering maak nie en die leerder al ten minste 
twee keer ‘n graad moes herhaal of indien ‘n leerder al twee of meer male op 

grond van ouderdom bevorder is; 
 die leerder nie jonger as 14 jr en nie ouer as 16 jr is nie; 

 die multidissiplinêre span van die skool voel dat vanweë verskeie redes, die 

leerder baat sal vind by plasing in die OLSOB -Afdeling. 
6. Die prosedure vir plasing van ‘n Hoofstroomleerder is soos volg : 

 Die plasing geskied in konsultasie met die skool se Multi-dissiplinêre 

span. 
 ‘n Evalueringsverslag deur ‘n sielkundige. 

 Die ouers moet skriftelik daartoe instem dat sy/haar kind in Spesiale 
Onderwys geplaas word. 

 Die aanvanklike plasing is voorwaardelik. 

 
6. SKOOLGELD 

 
6.1 WAARVOOR WORD SKOOLGELD AANGEWEND 

 Skoolgeld word aangewend vir die aanbieding van ‘n SKOOLPROGRAM en dit 

sluit in ALLE kostes t.o.v. die bedryf van ‘n skool.  SKOOLGELD word 

aangewend ...  

 om die skool se BEDRYFS- en KAPITAALUITGAWES  te finansier, asook 
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 om LTSM (onderwysondersteuningsmateriaal) aan te koop 

 sonder skoolgeld kan die skool nie funksioneer nie. 

Deelname aan items wat buite die SKOOLPROGRAM val (bv. sport en kultuur) is 

vrywillig en die koste daaraan verbonde moet ten volle deur die OUER/VOOG of 

BORGE gedra word. 

 

 Skole is nie-winsgewende organisasies wat sonder winsbejag bedryf word.  

Skole werk volgens ‘n BEGROTING wat jaarliks deur ouers goedgekeur word.  

Alle skoolgeld wat geïn word, MOET aangewend word vir die doel soos 

uiteengesit in die begroting.   

 WAT IS DIE STAAT SE BYDRAE?   

 BEDRYFSUITGAWES.  ‘n Bedrag wat min of meer die koste sal dek van 1 

maand se uitgawes ten opsigte van slegs elektrisiteit; dus nie eens alle 

lopende uitgawes nie. 

 LTSM (onderwysondersteuningsmateriaal bv. handboeke, skryfboeke, 

rekenaars, lessenaars en ander apparaat).  Ons skool se gradering (kwintiel 5) 

is van so ‘n aard dat die staat dit slegs gedeeltelik befonds.   Ouers moet dus 

nog steeds vir die res opdok.  

 

6.2 INBETALING VAN SKOOLGELD 
 

6.2.1 WANNEER EN WAAR WORD SKOOLGELD BETAAL ? 
 

 Alle gelde word by die Registrateur Finansies in kantoor 7 inbetaal. 

 ‘n Kwitansie moet vir alle inbetalings uitgereik word. 

 Tye : Leerders : 7:45 - 8:05 asook gedurende albei pouses 

         Ouers    : 7:45 – 14:00 

 Bankbesonderhede vir direkte inbetaling van skoolgeld 

BANK     :  ABSA BANK,  Port Shepstone 
REKENINGNOMMER :  2120144408 
TAKKODE   :  632005 

 

6.2.2  DIE HOE, WAT EN MOENIES VAN SKOOLGELDBETALING 

 Wyses van betaling:  

 Maandeliks oor 10 maande met die eerste en laaste betalings nie later as 
1 Februarie en 1 November onderskeidelik. 

 Maandeliks oor 10 maande per skooldebietorder  min  5% korting 
 Jaarliks vooruit met betaling nie later as 28 Februarie,  min  5% korting. 

 Daar sal aanvaar word dat betaling van skoolgeld maandeliks sal geskied 

tensy ‘n skriftelike ooreenkoms met die skoolhoof aangegaan is en dit só op 
die rekeningstaat gereflekteer word.  Ouers moet verder daarop let dat daar 

teen hul opgetree sal word, indien hul nie by bogenoemde skriftelike reëling 
hou nie. 

 Betaling van skoolgeld vir ‘n goedgekeurde SKOOLPROGRAM is verpligtend 

vir alle leerders wie se ouers dit gedeeltelik of ten volle kan bekostig. 
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 Diegene wat nie die volle skoolgeld kan betaal nie moet onverwyld vir 'n 
subsidie aansoek doen.  Die vorms is van die finansiële Registrateur 

verkrygbaar.  Aansoekvorms moet voor of op 28 Februarie 2019 by die 
finansiële kantoor ingehandig word.  Aansoeke wat nie deur die nodige 
dokumentasie gestaaf word nie, sal nie verwerk kan word nie. 

Waar ouers nie die volle skoolgeld kan bybring nie, is dit gebiedend 
noodsaaklik dat ‘n aansoekvorm vir ‘n subsidie voltooi en ingehandig word. 

Indien ‘n ouer vir ‘n subsidie kwalifiseer, sal ‘n subsidie slegs toegestaan 
word indien ‘n skooldebietorder vir die restant van die maandelikse betaling 
onderteken word. Ouers is gesamentlik aanspreeklik vir die betaling van die 

leerder se skoolgeld.  Korrespondensie sal egter gevoer word met die ouer wat 
die leerder ingeskryf en sy ooreenkoms vir toelating tot die skool geteken het. 

 

 Wanneer wanbetaling van skoolgeld plaasvind ... 

(1) sal die skool, of die gemagtigde persoon namens die skool, telefonies 

met die ouer in verbinding tree en op ‘n betaling of ‘n reëling ten 
opsigte van die betaling van skoolgeld aandring. 

(2) Indien ‘n ouer nie die ooreenkoms soos gemeld in (1) nakom nie, sal 

die nodige stappe geneem word om die invordering van agterstallige 
skoolfonds te verseker. 

 

6.3 TOTALE FINANSIËLE VERPLIGTINGE VIR DIE JAAR 

‘n Volledige lys van finansiële verpligtinge vir die jaar ten opsigte van ITEMS wat 

BINNE sowel as BUITE die SKOOLPROGRAM val,  word jaarliks aan ouers 
gepos.  Dié lys is ook by die kantoor verkrygbaar. 

 

7. HANDBOEKE EN SKRYFBEHOEFTES 

Skryfbehoeftes word deur leerders self voorsien. 

Meeste handboeke word aan alle leerders verskaf. Sommige handboeke  
(Gr8 & 9) sowel die keusevakke se handboeke (graad 10 – 12) moet self 
aangekoop word. 

‘n Handboekdeposito, van R500 (minder as die kosprys van die boek), is vir 
boeke wat deur die skool verskaf word, betaalbaar. 

Wanneer ‘n leerder die skool verlaat, sal hierdie handboekdeposito van R150 op 
‘n pro rata basis minus die verbruikersfooi aan ‘n leerder terugbetaal word 
indien die boek(e) in ‘n goeie toestand ingehandig word. 

‘n Leerder verbeur die handboekdeposito indien die boek nie ingehandig word of 
indien die boek onbruikbaar beskadig is. 

‘n Volledige lys van handboeke en skryfbehoeftes wat in elke graad benodig 
word, is by die kantoor verkrygbaar. 
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8. SKOOLKOSHUISE 

Die skool beskik oor twee koshuise waarin daar voorsiening gemaak word vir die 

verblyf van slegs hoërskoolseuns en -dogters. 

8.1 AANSOEK OM TOELATING 

 Brosjures asook aansoekvorms is op aanvraag beskikbaar. 

 Aansoek vir koshuisverblyf moet jaarliks (voor die einde van Oktober) 
hernuwe word.   

Let wel   :  Leerders sal hertoelating tot die koshuis geweier word indien 

 hul ‘n rekord van ongedissiplineerde gedrag het  
 hul koshuisgelde agterstallig is  

 hul ouers ‘n rekord van ongereelde betaling opgebou het. 

8.2 LOSIESGELD 

 Losies is streng vooruit betaalbaar.  Losiesgeld moet kwartaalliks as ‘n 

enkelbedrag of in twee maandelikse paaiemente (1/2 + 1/2 ) vooruit betaal 
word. 

 Leerders wie se losies agterstallig raak, sal uitgesit word. 

 ‘n Deposito van R 1000 is by eerste aansoek betaalbaar.  Die deposito sal 
verbeurd verklaar word indien losies nie op die bestemde tyd opgeneem word 

nie. 

9 VERVOER NA EN VAN DIE SKOOL 

 Alle vervoer na en van die skool word deur ouers, saamryklubs en privaat 
vervoerkontrakteurs gedoen. 

 Inligting oor privaat vervoerkontrakteurs wat op die suidelike R61-roete tot 

by Port Edward, asook op die noordelike N2-roete tot by Ifafa in bedryf is, 
kan van die kantoor verkry word. 

 

10. GR 8 LEERDERS  

Alle nuwe Gr 8 leerders moet gedurende die eerste week van die skooljaar ‘n 
wysword-program onder leiding van die Graadhoof en Prefekte meemaak.  

Gedurende hierdie week word leerders meer geleer oor die etos, tradisies en 
gebruike van die skool.  “Kenmekaar-” en “saamgom-sessies” maak ook deel uit 
van die program.  Amptelike inburgering as “WARE SUIDIES”, sal met ‘n 

“PLEGTIGHEID” tydens die groentjiekonsert geskied. 

11. AFWESIGHEDE  

 Leerders wat voor 1ste pouse uitgeteken word, sal afwesig gemerk word. 

 Die ouer/voog moet op die dag wat leerder afwesig is die skool telefonies in 

kennis stel. 

 ‘n Afwesigheidsbrief waarin die ouer/voog die rede vir afwesigheid gee, moet 
op die eerste dag wat die leerder terugkeer skool toe, aan die register-

onderwyser oorhandig word.   
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 Ongehoorsaamheid in dié verband is ‘n verbreking van die gedragskode en is 
strafbaar.(Afd. 14.8, skoolreël 1.1).  

 Dit bly die leerder se verantwoordelikheid om verlore werk in te haal.  
Onderwysers mag vir hulp genader word. 

 Let wel.  Vergewis u asseblief ook deeglik van skoolreël 6.1 in afd. 14.8 wat 

oor afwesighede tydens eksamens/toetse handel.  

 Leerders wat vir langer as 10 dae aaneenlopend afwesig is, sonder om die 

skool in kennis te stel, sal van die register verwyder word. 

12. VERLATING VAN DIE SKOOLTERREIN GEDURENDE SKOOLURE 

‘n Leerder sal toegelaat word om die skoolterrein te verlaat slegs indien 

 die ouer skriftelik, of in persoon daarvoor vra; 

 die rede vir verlating van die terrein genoem word; 

 die naam van die persoon wat die leerder kom uitteken, verstrek word; 

 die leerder ‘n skoolterreinverlatingsvorm by die graadhoof (vir toestemming) 
kry, dit invul en daarna deur al die vak-onderwysers laat teken. 

 reëlings reeds gedurende registerperiode afgehandel is. 

 die leerder by vertrek die skoolverlatingsvorm by die ontvangskantoor 
inhandig en behoorlik deur die persoon wat hom/haar wegneem uitgeteken 

word. 

13. GETUIGSKRIFTE 

 Getuigskrifte is nie ‘n REG nie;  dit moet VERDIEN word. 

 Getuigskrifte sal slegs aan skoolverlaters (nie skoolwisseling) gegee word mits 
aansoeke betyds by die graadhoof ingedien word. 

 Matrikulante & Jaar 4 Beroepsgerigte leerders 

 Aansoeke moet nie later as die 1ste week van die 3de kwartaal 
ingehandig word nie. 

 Voorlopige akademiese- en gedragsverslae sal wel in dringende gevalle vir 
studie en werksaansoeke uitgereik word. 

 Finale getuigskrifte sal na afloop van die Senior-sertifikaateksamen 
uitgereik word aan diegene wat 
- ‘n aansoek ingedien het en 

- wat al sy/haar verpligtinge teenoor die skool nagekom het (bv. geen 
uitstaande gelde het nie, mediaboeke en geborgde sportdrag ingehandig 

het ens.) 
 

14. GEDRAGSKODE VIR LEERDERS EN DISSIPLINÊRE OPTREDE 

Die skool se gedragskode is in medewerking met die leerders, die ouers, 
personeel en beheerliggaam van die skool saamgestel en is tydens ‘n 
ouervergadering (Oktober 1997 en daarna in 1998, 2004, 2006 en weer in 

November 2007, Oktober 2012, November 2016) goedgekeur.   
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Wysigings wat van tyd tot tyd nodig blyk te wees, word in medewerking met al 
die rolspelers aangebring en goedgekeur.  Die gedragskode het die volgende 

punte ten grondslag: 

14.1 ALGEMENE BEGINSELS 
14.1.1  ‘n Leerder 

 se gedrag moet te alle tye en onder alle omstandighede die etos en 

missie van die skool weerspieël en nastreef, selfs buite skoolverband;  

 moet hom/haar so gedra dat hy/sy nie die skool in diskrediet bring of 

die handhawing van orde en dissipline in die skool benadeel nie; 

 moet hom/haar weerhou van ongedissiplineerde optrede teenoor 
personeellede; 

 moet die menswaardigheid van elke medeleerder respekteer; 

 moet respek betoon teenoor alle persone wat in ‘n gesagsposisie 

teenoor die leerder staan en dit sluit in skoolbestuur, onderwysers, 

prefekte, lede van die verteenwoordigende leerlingraad, afrigters, 

skeidsregters, kapteins van sportspanne, ouers en besoekers. 

 moet die eiendom van ander asook dié van die skool respekteer 

 Leerders erken en is bewus van die feit : 

  dat orde en dissipline ‘n voorvereiste vir onderrig en die leerproses is. 

 selfdissipline en die nakoming van skoolreëls die gedragskode ten 

grondslag lê. 

 die nie-nakoming van die gedragskode, of die verbreking van 
Skoolreëls, toepaslike straf tot gevolg sal hê. 

 

14.2 RAPPORTERING VAN WANGEDRAG EN TUGBEVOEGDHEID 

Prefekte        :  Prefekte rapporteer wangedrag aan die Prefekvoog,        

                             Graadhoof, Adjunkhoof, of direk aan die Hoof.   
                     :  Prefekte het geen tugbevoegdheid nie.  

VLR     :  VLR rapporteer wangedrag aan die Voogonderwyser, Graadhoof, 
       Adjunkhoof, of direk aan die Hoof.  
       VLR het geen tugbevoegdheid nie. 

Onderwysers : ‘n Onderwyser mag ‘n leerder teregwys of straf met die gee van ‘n 
rekenaarstrokie / wangedragvorm plus enige van die volgende strafmaatreëls :  

 'n leerder uit die klas stuur vir ontwrigtende gedrag.  Die leerder moet 
dan voor die klas sit en sy/haar werk doen; 

 strafwerk gee wat as huiswerk gedoen moet word of wat gedurende 

pouse onder die toesig van die personeellid in die klas gedoen moet 
word; 

 'n leerder vir detensie, strafdetensie, Vrydagdetensie aanbeveel; 

 'n leerder aanbeveel vir gemeenskapsdiens wat in 'n spesiale oorpak 
gedoen word en wat enige aktiwiteit wat die hoof goedkeur kan insluit 

bv. skoonmaak van fasiliteite, terrein skoonmaak, tuindienste ens. 
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 'n leerder by die Graadhoof, Adjunkhoof of Hoof rapporteer. 

Graadhoof    :  Dieselfde bevoegdhede as onderwyser, maar mag ook ... 

 ‘n leerder vir 1 – 3 dae uit ‘n klas uitsluit; 
 gemeenskapsdiens oplê; 
 briewe aan ouers stuur sowel as ouers vir onderhoude na die skool 

ontbied  
 ‘n leerder vir detensie, strafdetensie, Vrydagdetensie aanbeveel. 

 

Adjunkhoof  :  Dieselfde as vir Graadhoofde asook die bevoegdheid om 
 detensie, strafdetensie, Vrydagdetensie op te lê of 

 in gevalle van ernstige wangedrag, ‘n leerder by die hoof te rapporteer 
vir verdere optrede. 

 

14.3 DISSIPLINÊRE VERHOOR 

 ‘n Dissiplinêre verhoor word gereël ... 

 vir ernstige vorme van wangedrag  of 
 vir 'n leerder wat vir 'n oortreding aangekla word en skuld ontken. 

 ‘n Skriftelike kennisgewing word per handpos 5 dae voor die verhoor aan 

die ouers/voogde gestuur.  In die kennisgewing word die ouer/voog genooi 
om die verhoor by te woon en word die plek, tyd en datum ook aangedui. 

 

14.4 TRIBUNAAL VIR HANTERING VAN ERNSTIGE VORME VAN WANGEDRAG 

Die tribunaal word deur die beheerliggaam aangestel en bestaan uit minstens 
twee lede.   

Vir minder ernstige gevalle waar die tug hoogstens tydelike uitsetting tot gevolg 
kan hê sal die tribunaal bestaan uit 2 lede van die beheerliggaam waarvan een 

ten minste ‘n nie-onderwyslid sal wees.  Die nie-onderwyslid sal as voorsitter 
optree,  terwyl die tweede lid ‘n onbetrokke onderwys- of nie-onderwyslid kan 

wees.  Die voorafondersoek sal deur die hoof/sy gemagtigde behartig word. 

In gevalle van ernstige wangedrag wat moontlike uitsetting uit die skool tot 
gevolg kan hê, sal die beheerliggaam ten minste een maar verkieslik twee 
onafhanklike lede tot die tribunaal verkies en sal indien die erns van die saak 
dit noodsaak, ook ‘n onafhanklike persoon gevra word om die voorafondersoek te 

doen. 

14.5 TUGMAATREËLS  

Afhangende van die oortreding of frekwensie van oortreding, kan enige van die 
volgende tugmaatreëls toegepas word: 

 Inskrywing en waarskuwing 

 Inskrywing en brief aan ouers/voogde 

 Inskrywing en brief waarin ouers/voogde na die skool ontbied word. 

 Skoonmaak van bemorste fasiliteite 

 Uitsluiting uit 'n klas vir 'n periode van 1-3 dae 

 Uitsetting vir periodes wat wissel van 1-5 dae 
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 Verbod op die bywoning of deelname aan skoolaktiwiteite 
(Gazette 18900 en KZN CIRCULAR 33/2007) 

 Betaling van skadevergoeding of boete 

 Gemeenskapsdiens of addisionele werkopdrag 

 *Detensie  

 **Uitsetting uit die skool. 

*   Kennisgewing geskied skriftelik met ‘n 4 dag kennisgewingtydperk. 

**  Uitsetting is ‘n tugmaatreël wat slegs deur ‘n Tribunaal opgelê word. 

Alhoewel daar riglyne vir die toepassing van genoemde tugmaatreëls in die skool 
se Tugkode en Dissiplinêre Optrede beskryf is, sal die tugmaatreël wat toegepas 

word afhang van die leerder se rekord ten opsigte van wangedrag. 

 

14.6 OORTREDINGS 

14.6.1  Leerder begaan ‘n oortreding indien hy/sy enige van die Skoolreëls of 
Reglemente van die Skool se gedragskode oortree. 

14.6.2  Daar word onderskeid gemaak tussen ernstige wangedrag en minder 
ernstige wangedrag. 

Minder ernstige vorme van wangedrag sluit in oortredings van die Skool se 
Gedragskode asook skoolreëls wat nie onder 14.8 hieronder gelys is nie, 
terwyl ernstige vorme van wangedrag onder 14.8 hieronder gelys word. 

14.6.3 WAARSKUWING.  Oortreding van skoolreëls 1.5 – 1.18 asook reël 3 
soos vervat in afdeling 14.8, word as ernstige vorme van wangedrag 
beskou en kan tydelike uitsetting of permanente uitsetting uit die 

skool tot gevolg hê. 

14.7 REG TOT APPÈL 

Die onderwyswetgewing maak nie voorsiening vir appèl teen ‘n beslissing van ‘n 
beheerliggaam in gevalle waar ‘n beheerliggaam  

 tydelike uitsetting van nie meer as ‘n week as korrektiewe maatreël oplê of  

 enige tug oplê soos vervat in die SKOOL SE TUGKODE.   

‘n Ouer sal slegs die reg tot appèl hê in gevalle waar sy/haar kind 

permanente uitsetting in die gesig staar. 

14.8 SKOOLREëLS 
 Die skool se reëls is in samewerking met die leerders, die ouers, personeel en 

beheerliggaam van die skool saamgestel en is tydens ‘n ouervergadering 
(Oktober 1997/Oktober 98/Oktober 2004/2006/2007/2008/2012/ 
November 2016) goedgekeur.   

 Wysigings wat van tyd tot tyd nodig blyk te wees, word in medewerking met al 
die rolspelers aangebring en goedgekeur. 

 Daar sal met oortreders van skoolreëls gehandel word soos uiteengesit in die 
skool se TUGKODE. 

 Skoolreëls is van toepassing op ‘n leerder terwyl hy/sy op die skoolterrein is, 

by ‘n sportbyeenkoms is, in skooldrag is, op pad ná of van die skool of onder 
toesig van die skool op ‘n uitstappie is. 
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REËL 1 GEDRAG : Onberispelike gedrag word te alle tye van ‘n Suid-Nataller 
verwag 

1.1 Prospektusinhoud.  Die gebruike, voorskrifte en reëls soos vervat in die 
Prospektus van die skool vorm alles deel van die Gedragskode vir Leerders en 
moet te alle tye deur leerders, sowel as ouers gerespekteer word. 

1.2 Ongehoorsaamheid.  Ongehoorsaamheid sal nie geduld word nie. 
1.3 Taalgebruik.  Geen onwelvoeglike taalgebruik sal geduld word nie. (Sien ook 

Skoolreëls 1.10 en 1.12 asook 1.18) 
1.4 Oneerlikheid.  Alle vorme van oneerlikheid, bv leuens, afskryf van werk ens., 

word ten sterkste verbied.  (Sien ook Skoolreëls 1.6 en 1.7) 

 

WAARSKUWING  :  Die lelike veertien.  Oortreding van REËLS 1.5 – 1.18 word as 
ernstige vorme van wangedrag beskou en leerders wat hul aan hierdie vorme van 

wangedrag skuldig maak, stel hulself bloot aan tydelike uitsetting en selfs 
skorsing uit die skool. 

1.5 Herhaalde oortredings.  Herhaalde oortreding van Skoolreëls of van die Skool se 
Gedragskode is onaanvaarbare gedrag. 

1.6 Akademiese oneerlikheid.  Enige poging om ander te help of om plagiaat te pleeg 

– met selfone of elektroniese apparaat - of om self op ‘n oneerlike wyse beter 

punte vir ‘n werkstuk, projek, eksamen of 'n toets te behaal, word ten sterkste 

verbied. 

L.W.: Die besit van onregmatige materiaal in ‘n eksamen- of toetslokaal sal as ‘n 

poging tot oneerlikheid beskou word. 

1.7 Ongemagtigde besit van ander se eiendom.  Geen leerder mag neem wat nie aan 

hom/haar behoort nie of in besit wees van goedere wat hy/sy weet wat op 

onregmatige wyse van ‘n ander geneem is. 

1.8 Rook.  Geen leerder mag in skooldrag of onder skooltoesig rook of ver-

bandhoudende artikels by hom/haar hê of in die teenwoordigheid van leerders 

wat rook, wees nie.  

 In die lig van die Tabakwet is oortreding van dié reël ook ‘n oortreding van ‘n 

landswet en kan oortreders maar verwag om sonder ‘n verhoor tydelik uitgesit te 

word. 

1.9 Gewoontevormende middels.  Dwelms, ongemagtigde middels, sigarette, 

elektroniese sigarette ingesluit.  Alkohol of gewoontevormende- en bedwelmende 

middels van enige aard, is verbode.  Geen leerder mag in skooldrag of terwyl 

onder skooltoesig enige van hierdie middels besit, gebruik, oorhandig of onder 

invloed daarvan wees nie.  Geen leerder mag  in die teenwoordigheid van 

persone wat gewoontevormende middels gebruik/of in hul besit het, wees nie. 

Dit sal hulle ook skuldig maak aan dié oortreding. 

1.10 Ondermyning van gesag.  Enige vorm van oneerbiedwaardige gedrag of 

beledigende taal teenoor opvoeders, enige ander werknemer van die skool of 'n 

besoeker, sal nie geduld word nie. 

1.11 Fisiese geweld.  Bakleiery, aanhitsing tot bakleiery, afknouery of die gebruik van 

enige vorm van fisiese geweld word ten strengste verbied. 

1.12 Teistering.  Enige vorm van karakterskending, intimidering of 

 emosionele teistering is ontoelaatbaar. 

1.13 Vandalisme.  Alle vorme van vandalisme, hetsy skool- of privaateiendom, word 

ten sterkste verbied. 
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1.14 Onvanpaste fisiese kontak.  Onvanpaste fisiese kontak, insluitend ‘n 

 gesoen en gevattery gedurende skoolure òf terwyl in skooldrag òf onder 

 skooltoesig, is onvanpas en sal nie geduld word nie. 

1.15 Pornografie.  Die verspreiding of in besit wees van enige pornografiese materiaal 

word ten sterkste verbied.  Die doelbewuste kyk na pornografiese materiaal of 

die skep daarvan in watter vorm of media ook al, is ook totaal ontoelaatbaar. 

1.16 Wapens en ander gevaarlike items.  Geen gevaarlike voorwerpe (messe, skêre, 

vuurwapens en tradisionele wapens ens.) of items (vuurwerk, vuurhoutjies ens.) 

waarmee ernstige liggaamlike beserings of skade aan eiendom aangerig kan 

word, mag skool toe gebring of aan die lyf gedra word nie.  Andersins onskuldige 

voorwerpe (bv. pen, klip ens.) mag ook nie op so ‘n manier gebruik word dat dit 

beserings of skade aan eiendom tot gevolg het nie. 

1.17 Kultus- of bendeaktiwiteite.  Betrokkenheid of bevordering van kultus- of bende-

aktiwiteite (bv. satanisme, bendeverwante aktiwiteite of soortgelyke aktiwiteite), 

is verbode terwyl onder skooltoesig. 

1.18 Ontering van die skool se goeie naam binne of buite die skool of deur middel van 
elektroniese media. 

 Enige vorm van skandelike of onsmaaklike gedrag (bv. suggestiewe tekens, 

onwelvoeglike taal ens.) of gedrag wat bewustelik daarop gemik is om die skool 
se goeie naam oneer aan te doen (bv. die verspreiding van valse inligting  

asook  onsmaaklike gerugte of foto’s op sosiale netwerke soos What’s app, Mxit, 
Facebook en Twitter ens.) en die skuldigbevinding in ‘n hof, is ontoelaatbare 
vorme van gedrag.   

 

REËL 2 KLASBEHEER.  Die goeie orde in klasse mag nie versteur word nie. 

 

2.1   Leerders mag nie laatkom vir klasse nie. 

2.2   Geen ontwrigtende gedrag sal geduld word nie. 

2.3  Die selfoon moet gedurende skooltyd afgeskakel wees en soggens tydens 

registerklas ingehandig word. Die selfoon moet ‘n beskermde omhulsel hê en 

kan dan aan die einde van die dag afgehaal word. Indien ‘n leerder in besit 

van ‘n selfoon gedurende skooltyd betrap word, sal die selfoon 

gekonfiskeer word.  ‘n Boete van R 200 wat deur die ouer/voog self betaal 

moet word, sal opgelê word vir alle oortredings in dié verband. Die selfoon sal 

vir ‘n minimum tydperk van een week by die ontvangskantoor gehou word en 

mag dan slegs op ‘n Vrydag by die ontvangskantoor afgehaal word. [Besluit 

geneem en bekragtig deur Beheerliggaam gedateer 30 Oktober 2013]. 

 
REËL 3 SKOOLBYWONING.  Skoolbywoning is verpligtend 
WAARSKUWING : Oortreding van skoolreëls 3.1-3.3 word deur die 

Onderwysdepartement as ernstige oortredings beskou en kan ook tydelike- of 
permanente uitsetting uit die skool tot gevolg hê. 

3.1 Stokkiesdraaiery (wegbly van skool) word verbied. 

3.2 Geen leerder mag gedurende skoolure sonder die nodige toestemming van die 
Graadhoof, Adjunkhoof, of Hoof, die skoolterrein verlaat nie. 

3.3 Klassluipery (“class bunking”) is verbode.  Geen leerder mag hom-/haarself uit 
‘n klas uitsluit nie. 
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REËL 4 VERBODE TERREINE.  Sekere terreine is verbode of mag slegs in die 
teenwoordigheid van ‘n personeellid betree word. 

4.1 Koshuisgeboue.  Dagskoliere mag nooit enige koshuisgeboue betree nie.  
Koshuisleerlinge mag gedurende skoolure slegs tydens etenspouse met 
toestemming in die geboue ingaan. 

4.2 Koshuisterrein.  Geen skoliere (met die uitsondering van koshuiskinders wat 
gedurende pouses mag gaan eet) mag gedurende skoolure op die koshuisterrein 

kom nie. 
4.3 Skoolterrein.  Die skoolsaal, gimnastieksaal, of skool se voorportaal, klaskamers 

en gange voor klaskamers gedurende pouses asook die swembad- en 

telbordareas, hokkieterrein, voor houtwerklokale, Behuisingsgebiede Media- en 
CNST klasse, netbalbaan of hoofingang is verbode lokale/terreine 

4.4 Skoolterrein soggens voor 8:00.  Geen leerder mag soggens voor skool die area 

oorkant die inrit (houtwerklokaal se kant) betree nie. 
 

 
REËL 5 PERSOONLIKE EIENDOM.  Persoonlike eiendom moet opgepas word. 
5.1 Merk van artikels.  Alle artikels moet op ‘n permanente wyse gemerk word. 

Let wel:  Boeke en tasse mag nie met allerhande slagspreuke/tekens ens. 
bekrap word nie. Selfone / enige elektroniese toerusting word op eie risiko na 

die skool gebring. 
 

REËL 6 EKSAMENS/TOETSE.  Leerders mag nie sonder ‘n geldige rede ‘n 

eksamen/toets misloop nie. 
 
Eksamen : ‘n Leerder sal NUL kry vir ‘n vraestel indien hy/sy sonder ‘n geldige rede  

wegbly.  ‘n Geldige rede vir die misloop van ‘n eksamen sal wees 
 

 waar die ouer vooraf met die hoof gereël het of  

 weens siekte, in welke geval die ouer voordat die eksamen ‘n aanvang 
neem, die skool moet laat weet.  ‘n Doktersertifikaat of ‘n brief van ‘n 
kliniek moet so gou moontlik op eerste dag van terugkeer ingehandig 

word. 

Toetse  : ‘n Leerder sal NUL kry vir ‘n toets wat nie geskryf is nie tensy die  
  leerder op die 1 ste dag terug by die skool die toets skryf of indien  

die onderwyser daartoe instem, ‘n reëling tref om die toets op ‘n ander dag 
te skryf.  Die onderwyser mag ook besluit om die leerder afwesig te merk.  

Die keuse of die toets geskryf moet word al dan nie, berus by die 
onderwyser. 

Punte :  ‘n Leerder wat weens afwesigheid in onvoldoende afdelings/take in ‘n vak 

geassesseer kon word, sal nie ‘n kwartaalpunt kry nie. 

REËL 7 BESOEKERS.  Leerders mag nie gedurende skoolure besoekers op die 
skoolterrein ontvang nie 

 Alle besoekers, insluitend ouers, moet eers by die kantoor aanmeld en 
dan toestemming van die hoof/gemagtigde kry alvorens hy/sy ‘n leerder 

mag spreek. 
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REËL 8 DRAG.  Dit word van alle leerders verwag om deurgaans die  
  korrekte skooldrag te dra. 

 
8.1 Drag skool toe:  Slegs die korrekte voorgeskrewe drag mag skool toe gedra word. 

Geen ander kledingstukke word toegelaat nie.   

 
8.2 Saalbyeenkomste:  Alle leerders is verplig om hul skoolbaadjies te dra. 

Leerders wat vir die skool se 1ste span rugby-, hokkie-, netbal-,  
gholfspan speel asook dié wat provinsiale kleure verwerf het, mag hul 
kleur-/sportbaadjies slegs op Vrydae skool toe dra. 

 
8.3 Amptelike funksies:  Volledige wintersdrag word na alle amptelike skoolfunksies 

(bv prysuitdeling, uitstappies ens) gedra. 

 
8.4  Amptelike Sportbyeenkomste: 

  Deelnemers van die veld af -  Skooldrag 
  Toeskouers – skooldrag 

 

8.5  Sosiale funksies:  Na sokkiejolle en op “sivvie-dae” word netjiese en gepaste 
siviele drag gedra. Geen stukkende denims, geen spaghetti skouerbandjies, geen 

grimering, geen kortbroeke (10cm bokant knieë), geen noupassende broek 
sonder ‘n lang bostuk (onder heupe) en geen “help my sterkwees hempies” en 
noupasende broeke vir seuns nie. 

 
REËL 9 SIEKTE BY DIE SKOOL 
 

 Siekte by die skool word eerstens by die Graadhoof gerapporteer. Nadat 
toestemming verleen is dat die leerder huistoe mag gaan, sal die skool se 

sekretaresse die ouers telefonies kontak om hom/haar te kom haal. 
 ‘n Leerder mag slegs met toestemming vir 2 periodes in die siekekamer 

gaan lê.  

 Die uittekenregister by die ontvangsdame moet geteken word. 
 Geen kuiergaste word in die siekekamer toegelaat nie. 

 Doktors afsprake moet verkieslik na skool geskied.  
 Beserings by die skool moet onmiddellik aan die diensdoenende onderwysers 

gerapporteer word. ‘n Gebeurlikheidsverslag sal deur die betrokke onderwyser 

voltooi moet word. 
 Leerders wat tydens registerperiode of die eerste deel van die eerste periode kom 

vra om in die siekekamer te lê, sal toestemming geweier word. 

 
REËL 10 MOTORS EN MOTORFIETSE 

 Slegs leerders met ‘n geldige rybewys (motor/motorfiets) mag die skoolterrein 
met ‘n voertuig/motorfiets betree. 

REËL 11 SLUITKASTE 

 Kan by die Finansiële Kantoor teen ‘n tarief van R300 per jaar gehuur word. 
 mag nie gedeel word tussen twee of meer leerders nie. 
 boeke mag slegs gedurende pouses geruil word. 

 moet ontruim word aan die einde van elke kwartaal. 
 Elke leerder moet ‘n 6-8kode kombinasieslot aankoop vir die sluit van sy/haar  

sluitkas. 
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15.1 SKOOLDRAG : VOORKOMS EN SKOOLUNIFORM 
 

DOGTERS 

 Geen grimering. 

 Geen juwerliersware (eenvoudige horlosies uitgesluit), armband, ring of 

nekhangers mag gedra word nie, behalwe ‘n klein enkel oorring (1 cm deursnee) 

of knopie (“stud”) of kleurlose steentjies (maks 3 mm) in die onderste deel van 

die oorlel. Tongringe is verbode. Juwele in neus, oogbank en oorskulp is 

verbode. Geen gesigsjuwele is toelaatbaar nie. 

 Hare - Kuiwe mag nie in die oë hang nie.  Lang hare moet vasgemaak word met 

‘n blou/wit/swart haarband, lint of eenvoudige knip.  Geen onnatuurlike 

kleuring van hare, bv. 2 kleure of enige ander vreemde style of JEL of ander 

verwante produkte in die hare sal toegelaat word nie. 

 Naels moet netjies, skoon en kort wees en slegs kleurlose naellak mag gedra 

word. 

 Tatoeëermerke mag nie sigbaar wees nie. 

 BLOESE: 
SOMERSDRAG – wit, kortmou oorhang skoolbloes met die skoolwapen op die 

sak. 
WINTERSDRAG - wit, kortmou oorhang skoolbloes met die skoolwapen op die 

sak 

 ROMP: 
Blou met 4 panele.  Romplengte mag nie, as op die knieë gestaan word korter as 

10 cm bokant die grond wees nie.  Dit mag ook nie om by middel opgerol word 

nie en mag ook nie nouer gestik word nie.  Rompe mag nie laer as 3 cm onder 

die middel sit nie. 

 GRYS LANGBROEK: 

Slegs die voorgeskrewe grys langbroek (dogters snit) soos verskaf deur 

Schoolwear Centre (pypwydtes 42 – 45 cm) is toelaatbaar.  Die kruisnaat van die 

broek mag nie op die waaie van die bene hang nie en die broekspype mag ook 

nie aan die grond raak nie.  Uitgerafelde some en nate is ontoelaatbaar. 

 SKOOLDAS: 

Die dra van ‘n blou das met swart- en wit strepies is deel van wintersdrag. 

Matrieks mag die blou matriekdas met skoolwapen op dra.  Die punt van die 
skooldas moet tot op die naeltjie strek.  Die das mag nie ingekleur of die stiksel 

uitgetrek word nie. 
 BAADJIE: 

Swart baadjie met skool se sakwapen.  Vanaf graad 8 en Jaar 1 is die dra van 

die swart baadjie verpligtend.  Slegs HSN balkies is toelaatbaar. 

 TRUI: 

Swart V-nek trui met lang moue óf swart oortrektrui.  Moue mag nie opgetrek of 

opgerol word nie. Indien uitgerek of geskeur, moet dit vervang word. 

 SKOOLSERPE: 
Slegs as deel van WINTERSDRAG.  Mag nie saam met kortmouhemp gedra word 

nie. Mag nie sonder ‘n baadjie gedra word nie. 
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 KOUSE: 
SOMERSDRAG:  Wit skoolsokkies soos verskaf deur Schoolwear Centre. 

Moet omgevou word en nie oor die enkels opgerol word nie. 
WINTERSDRAG:   Blou kniekouse met wit strepies saam met romp en moet te 

alle tye opgetrek wees óf grys kouse saam met grys langbroek.  

Matriek- en LSEN dogters in finale jaar mag ook  “sheer 
blackmail” sykouse dra. 

SKOENE:   Swart skoolskoene met opgeboude brug. Geen sandale word  
toegelaat nie. Geen tippex, “studs” of strikke of versierings   
word op skoene toegelaat nie.  

ONDERKLERE: Blou of swart bypassende katoenbroekie / ski-pant (Ski-pant  
 mag nie onder die romp uitsteek nie.) Wit of vleeskleurige 

onderklere moet onder die bloes gedra word. 

 
SEUNS 

 Geen juweliersware (eenvoudige horlosies uitgesluit), armband, ring of 

nekhangers mag gedra word nie. Tongringe is verbode. Juwele in neus, oogbank 

en ore is verbode.  Geen gesigsjuwele is toelaatbaar nie. 

 Geen snor, bakkebaard of baard word toegelaat nie.  Diegene wat reeds begin 
skeer het, moet daagliks skoongeskeer skool toe kom. 

 Hare – Kuiwe, wanneer afgetrek, ten minste 1 cm bokant wenkbroue. 
Mag nie oor ore of kraag hang nie.  Geen kleuring of uitheemse style bv. 

“undercut” nie.  Geen JEL of verwante produkte mag aangewend 
word nie. 

 Naels moet netjies, skoon en kort wees. 

 Tatoeëermerke mag nie sigbaar wees nie. 

 SKOOLHEMP: 
SOMERSDRAG –  Wit kortmou oopnekhemp met sakwapen. Hemp moet in broek  

   gesteek wees. 
WINTERSDRAG –Wit toeknoophemp met boordjie vir dra met ‘n das. 

Hemp moet skoolwapen op hê. Hemp moet in broek gesteek 
wees. 
Geen T-hemde met motiewe wat deur die hemp sigbaar is, 

mag as onderhemp gedra word nie.  T-hemp mag nie by die 
hals sigbaar wees nie. 

 BROEK: 
SOMERSDRAG – Grys kortbroek óf grys langbroek.  Soos by wintersdrag. 

WINTERSDRAG –Grys langbroek. Slegs die voorgeskrewe grys langbroek, soos 

verskaf deur Schoolwear Centre, (pypwydtes 42 – 45 cm) is        
toelaatbaar.  Broekspype mag nie nouer afgewerk of opgerol 

word nie. 
Langbroeke mag nie sonder ‘n gordel gedra word nie.  Die 

kruisnaat van die broek mag nie op die waaie van die bene 
hang nie en die broekspype mag ook nie aan die grond raak 
nie. 

 GORDEL: 
Die gordel moet swart wees en moet ‘n eenvoudige gespe hê. Dit moet elke dag 

gedra word. 

 SKOOLDAS.   
Die dra van ‘n das is deel van WINTERSDRAG.  Die punt van die skooldas moet 
tot op die naeltjie strek. Matrieks mag die blou matriekdas met skoolwapen op 
dra. Die das mag nie ingekleur of die stiksel uitgetrek word nie.  
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 BAADJIE: 
Swart baadjie met skool se sakwapen.  Vanaf graad 8 en Jaar 1 is die dra van 
die swart baadjie verpligtend.  Slegs HSN balkies is toelaatbaar. 

 TRUI: 

Swart V-nek trui met lang moue óf swart oortrektrui, mag nie sonder ‘n baadjie 
gedra word nie.  Moue mag nie opgetrek of opgerol word nie. Indien uitgerek of 
geskeur, moet die vervang word. 

 SKOOLSERPE: 
Slegs as deel van WINTERSDRAG.  Mag nie saam met kortmouhemp gedra word 

nie. 
Mag nie sonder ‘n baadjie gedra word nie. 

 KOUSE: 
Lang blou skoolkouse wat saam met grys kortbroek gedra word. 
Slegs grys kouse moet saam met die grys langbroek gedra word. 

Kouse moet altyd opgetrek wees. 

 SKOENE: 
Slegs swart skoolskoene mag gedra word - geen stewels of hardloopskoene nie. 

15.2 SPORTDRAG 

Rugby – 
1 ste span        :  1 ste span trui en kouse met blou broek 
 Ander spanne      : Blou en wit trui met bypassende blou en wit kouse en ‘n    

donkerblou broek. 
 Krieket- 

 Ope & 0/15-spanne:  Wit langbroek;  wit hemp;  wit skoene 
 0/14-span   :  Wit langbroek; wit hemp; wit kouse en wit skoene 

Atletiek - Atletiekhemp van die skool en swart broek en skool- 

sweetpak. 
Swem  - Swart swembroek en swart "baggy" broek vir interskole 

galas en skoolsweetpak. 

Netbal -  
 1 ste span       :   Skoolkleure maar ontwerp soos bepaal deur    

     die borge of klerekomitee in samewerking met   
     afrigter. 

 Ander spanne  :  Swart skort en netbalhemp. 

Hokkie- 
1ste span   :  Skoolkleure maar ontwerp soos bepaal deur  

 die borge of klerekomitee in samewerking met afrigter. 
Ander spanne  :  Swart skort met hokkiehemp. 
Sokker -   Skool gholfhemp en swart "baggy" broek. 

Gholf -   Gholf blou hemp met swart langbroek. 
Vlugbal - Geborgde hemp en swart “baggy” broek 
Landloop  - Swart “baggy” en atletiekhemp en skoolsweetpak 

Skaak - Moet in skooldrag geklee wees 
LO Drag - Skool gholfhemp en swart "baggy" kortbroek. Dit is net 

beskikbaar by die skool. 

16. PRESTASIETOEKENNINGS 

 Leerders wat op akademiese-, kulturele- en sportgebied presteer, kan 
die volgende prestasietoekennings ontvang:  

  Merietesertifikate;  Halfkleure;  Volkleure en Erekleure. 
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 Vereistes vir bogenoemde toekennings word jaarliks ter insae vir die 

leerders op die kennisgewingborde van al die klasse aangebring. 
 

17. ASSESSERINGSTELSEL 
 Die skool gebruik ‘n stelsel van deurlopende assessering waar, afgesien 

van eksamens en toetse, alle ander werk (bv huiswerk, projekte ens.) 
ook op ‘n deurlopende basis bepunt word.   

 Leerders wat nie hul huiswerk doen nie of  nie 'n taak inhandig nie kry 
nul.  Diegene wat nie by die skool is nie, kan nie geassesseer word nie 

en verbeur sodoende die geleentheid om 'n slaagpunt op 'n maklike 
wyse te verdien. 

ASSESSERING 
LSEN Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 

K W A R T A A L 

CASS * 1  2  3  4 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 

Klastoetse/Kontroletoetse 
1 + 3 

1  2  3   4 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 

Eksamen 4 2   4 2   4 2   4 2   4 2   3   4 

*   CASS  :  Deurlopende assessering bv. huiswerk, take, mondeling ens. 

 Die skool behou hom die reg voor om eksamens/toetse tot op die heel 
laaste skooldag te laat skryf en geen leerder sal sonder ‘n grondige rede 

van die skryf van toetse/eksamens vrygestel word nie. 

 Leerders wat gedurende ‘n kwartaal ‘n eksamen in ‘n vak misloop of 
weens afwesigheid of ander rede nie in genoegsame opdragte 
geassesseer is nie, sal nie ‘n kwartaalpunt vir daardie betrokke vak kry 
nie. 

 

18 VAKPAKKETTE EN PROMOSIEVEREISTES  

18.1 GRAAD 8 & 9 VAKPAKKET 

Met die implementering van CAPS is daar nie meer vakkeuses nie en word al 
die vakke in die volgende verpligte leerareas geïnkorporeer : 

Tale (Afrikaans, Engels);     Wiskunde; 
Natuurwetenskap;      Tegnologie;   

Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe; Lewensoriëntering; 
Menslike- en Sosiale Wetenskappe;   Skeppende Kunste                                                                                                                         

SAMESTELLING VAN PROMOSIEPUNT 

Jaar 1, Jaar 2, Jaar 3 en Jaar 4 Beroepsgerigte leerders 
Skoolgebaseerde assesseringskomponent /  : 75% 
School-based Assessment component    
Eindjaareksamen / End Year exam   : 25%  

         100% 
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PROMOSIEVEREISTES 

Gr 8 – 9 (GET)  
50% Huistaal    40% Wiskunde 

40% Eerste Addisionele Taal  40% in 3 (drie) ander vakke 

30% in 2 (twee) ander vakke 

  

Gr 10 – 12 (FET)  
40% in Huistaal    40% in nog 2 (twee) vakke 

 30% in 3 (drie) vakke 

 
 

18.2 GRAAD 10 – 12 VAKPAKKETTE 

Vir die Nasionale Seniorsertifikaat (NSS) moet alle leerders 7 vakke aanbied wat 
bestaan uit vier verpligte vakke en 3 keusevakke.   

'n Leerder se VAKPAKKET sal dus bestaan uit : 
 

1 Vier verpligte vakke  nl.  

Afrikaans Huistaal  Engels 1ste Addisionele taal 
Lewensoriëntering  Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid 

 

 2 Drie keusevakke;  een vak gekies uit elk van die volgende lyne : 

Lyn 1 Fisiese Wetenskappe   (PHSC) 

Verbruikerstudies  (CNST) 
Besigheidstudies   (BSTD) 

Lyn 2 Rekeningkunde   (ACCN) 

Geografie   (GEOG) 
Ingenieursgrafika & Ontwerp   (GRDS) 

Lyn 3 Lewenswetenskappe   (LFSC) 
Toerisme   (TRSM) 
Computer Applications Technology    (CATN) 

[Let op : CATN word in Engels aangebied] 
 

 
PROMOSIEVEREISTES 
Jaarpunt (SBA : Termyn 1-3)     25% 

Eindjaareksamen       75%    
 
          100% 

SLAAGVEREISTES EN TOELATING TOT TERSIÊRE INSTELLINGS 

Let op Lewensoriëntering is ‘n vak wat in Gr 12 intern geëksamineer sal  

word en staan bekend as ‘n 10-krediet vak 
Al die ander vakke word in Gr 12 ekstern geëksamineer en staan 

bekend as 20-krediet vakke 
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‘n Leerder kan nou op 3 maniere slaag nl. 

1 NSS Basies [NSS : Nasionale Seniorsertifikaat) 

2 NSS met toelating tot Diploma-studies 
3 NSS met toelating tot Graad-studies 

 
 

VAKKE 
NSS NSS VIR VERDERE STUDIE 

BASIES DIPLOMA GRAAD 

Afrikaans 40% 40% 40% 

Engels 

LO 

Wiskunde 

Keusevak 1 

Keusevak 2  

Keusevak 3 

40% in nog 2 
vakke 

plus 

30% in die res 
van die vakke 

40% in nog 3  20-krediet 
vakke 

Let op : LIFE is ‘n 10-
kredietvak en is dus 
uitgesluit 

plus 

30% in res van die vakke 

50% in 4  20-kredietvakke wat 
universiteitstoelating gee.  Dit 
kan AFRHL insluit 

Let op :  LIFE is nie ‘n 
universiteitstoelatingsvak nie 

plus 
30% in die res van die vakke 

 

19. VAKVERANDERINGS 

Alhoewel vakveranderings in Gr 10-11 toelaatbaar is, moet daar op die volgende 
gelet word : 
 

Gr 10 & 11 ‘n Maksimum van twee vakveranderings in elk van die grade is 
toelaatbaar.   

Vakveranderings sal slegs toegelaat word tot en met die einde van die 3 
de kwartaal.   

Veranderings na MATH, ACCN, PHSC en GRDS is ontoelaatbaar. 
 

Gr 12  Geen vakveranderings word toegelaat nie.   

 

20. SPORT 

 Deelname aan minstens 1 winter- en 1 somersport word sterk aanbeveel. 

 Sou ‘n leerder nie Vrydae by die skool wees nie, mag hy/sy nie aan ‘n 
skool aktiwiteit in daardie betrokke naweek deelneem nie. 

 Alle leerders wat nie medies het nie en wat aan sport deelneem, is verplig 
om skoolversekering uit te neem. 

 
 
Die volgende sportsoorte word aangebied: 

 
Aksienetbal Atletiek Gholf Hokkie Krieket 

Landloop Netbal Rugby Skaak Sokker 

Swem Vlugbal    
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21. KULTURELE AKTIWITEITE 
 

Landsdiens Redenaars Spelling Bee CSV 
Kunsklasse Skoolkoerant Revue Snakfees 
Suidie Talentfees Mnr/Mej Suid-

Natal 

Algemene kennis 

vasvrae 

Dans 

Afrikaans 

Olimpiade 

Internal Speech 

Competition 

Debating Rotary Team Talk 

 
22. FASILITEITE 

 
Sport     :   1 rugbyveld    3 netbalbane 
                         1 hokkieveld                  1 swembad 

                         3 stelle krieketnette       1 gimnastieksaal 
    2 Vlugbalbane   Sokkerveld   

 
 
Snoepwinkel :   Die snoepwinkel, bekend as die Koskas, is geprivatiseer en 

bied ‘n verskeidenheid snoeperye gedurende pouses en op 
sportdae te koop aan. 

 
 
 

23. NOODHULP 
Vier graad 9 leerders word na ‘n keuringsproses vir opleiding gestuur. Hul   
kwalifikasie is vir 3 jaar geldig en hul doen diens by sport wedstryde. 

 
 

Blaai om vir  ELSEN/OLSOB AFDELING 
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24. LSEN/OLSOB AFDELING – (Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes) 
 Leerders sal ‘n Tegniese Beroepsonderrig-program volg 

Hierdie afdeling is op die behoeftes van leerders vanaf Spesiale Klasse in die 
Primêre Skole gerig, asook vir leerders met leerprobleme wat nie die hoofstroom 
kan baasraak nie. 

Die leerder se skoolopleiding duur ongeveer 4 jaar en neem gedurende die 
leerder se vyftiende jaar in aanvang.  Gedurende die eerste jaar kry die leerder 

die geleentheid om meer oor al die Praktiese vaardighede te wete te kom.  Dit 
stel hom in staat om 'n ingeligte keuse te kan maak oor watter Praktiese Vakke 
hy vir die res van sy skoolloopbaan wil neem.  Gedurende die Jr 1 ,  word die 

leerder aan hoërskoollewe blootgestel en bied dit aan hulle die geleentheid om 
die nodige selfvertroue te ontwikkel en om hulle vir die hoërskoolloopbaan voor 

te berei. 
 
Vanaf Jr 1 word vaardigheidsvakke aangebied. Leerders maak verder kennis met 

hulle vakpakkette.  Dit help om broodnodige konsepte te vestig wat noodsaaklik 
is vir die gemaklike oorgang van Spesiale Onderwys na Verdere Onderwys en 
Opleiding aan 'n Tegniese Kollege.   

 

VAKPAKKET  :                         Jr 1 - 4 

1. English Home Language 
2. Afrikaans First Additional Language 

 

1. Afrikaans Huistaal 
2. Engels Eerste Addisionele Taal 

 
3. Wiskunde 
4. Lewensvaardigheid 

5. Lewensvaardigheid : Skeppende Kunste 
6. Lewensvaardigheid : Liggaamsopvoeding 

 

Jr 2 – 4 
 

7. Lewensvaardigheid : Natuurwetenskappe 
 

PRAKTIES 

Landboustudies 

Gasvryheidstudies 

Kantoorbestuur 

Naaldwerk 

Sweiswerke 

Hout- en Skrynwerk 
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In die Praktiese Vakke word die leerders nie alleen onderrig in die toepassing van 

die basiese vaardighede nie, maar leer hul ook die terminologie wat dit vir hul 

moontlik maak om aan 'n VOO Tegniese Kollege hul studies voort te sit. 

Waar enigsins moontlik word daar dan ook op die skool se rooster, so veel as 

moontlik periodes aan die Prakties vaardighede toegeken. 

 

Die Praktiese Afdeling is relatief klein en huisves beide Afrikaans- en 

Engelssprekende leerders.  Onderrig geskied op 'n dubbelmedium grondslag wat 

beteken dat beide Afrikaans en Engels as onderrigtale gebruik word. 

Die relatief klein grootte van die eenheid hou vir die eenheid besondere voordele in 

nl. dat die kind goeie individuele aandag ontvang en dat elke opvoeder ook elke 

kind in die eenheid ken.   

‘n Onderwyser vir voorligting is ten alle tye beskikbaar. 

Akademies funksioneer die eenheid apart van die hoofstroom, maar op alle ander 

gebiede vorm hulle ‘n integrale deel van die skool, met dieselfde uniform. 


