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DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM 
GEDRAGSKODE VIR LEERDERS 

1. Inleidend 

 Hierdie gedragskode vir leerders is bedoel om die nodige ruimte te skep vir leerders 
om hulself uit te leef sonder dat die volgende persoon daardeur benadeel word.  
Die volgende beginsels vorm die agtergrond waarteen hierdie gedragskode 
funksioneer: 

1.1 Opvoedingsdoelwitte en prestasie word slegs bereik in ‘n atmosfeer waar 
dissipline heers. 

1.2 Leerders ervaar sekuriteit en veiligheid in omstandighede waar dissipline en 
gesag heers.  Alleen in hierdie omstandighede is leerders bereid om te 
waag, inisiatief en kreatiwiteit aan die dag te lê, en om te leer. 

1.3 Alleen wanneer orde bestaan en elke leerder oor selfrespek beskik en 
respek teenoor ander openbaar, kan daar ‘n gelukkige skoolgemeenskap 
bestaan waarin elkeen sy/haar doel verwesenlik. 

1.4 Hierdie gedragskode gee verder erkenning aan die volgende: Die 
Onderwyswette, die Wet op Basiese Menseregte, die Grondwet en die 
Gedragskode vir Opvoeders. 

1.6 Om aan alle leerders die skool se waardes oor te dra, op so ’n manier dat 
elke leerder sy/haar burgerskap ten volle uitleef. 

2. Visie 

  ‘n Skool van uitnemendheid waar elke individu geleenthede het om ten volle te 

  ontwikkel. 

3. Missie 

 Die bied van Kwaliteit, innoverende en relevante onderrig, opvoeding en 

 afrigting. 

 Die daarstel van veilige en effektiewe infrastruktuur. 

 Die uitleef en uitbou van ‘n Christelike waardestelsel. 

 Die strewe na ‘n gelukkige en geborge saamleefgemeenskap. 

 Die volhou en uitbou van tradisies en die strewe na ‘n trotse Wonniekultuur. 

4. Voogstelsel 

‘n Geïntegreerde voogstelsel wat voorsiening maak vir die leerders se algemene en 
spesifieke welvaart word by hierdie skool bedryf.  Die volgende fasette is van 
toepassing: 
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 4.1 Die voogopvoeder: 

Verteenwoordig die eerste linie van ‘n kind se welsyn, gedrag en voorkoms 
by die skool.  Die klasvoog is daar om die kind in sy totaliteit te ondersteun. 

 4.2 Die vakopvoeder: 

Verantwoordelik vir goeie effektiewe onderrig sodat die kind geleentheid kry 
om self te ontdek wat sy/haar vermoëns is, asook om die inhoude van die 
bepaalde vak op ‘n sinvolle wyse sy/haar eie te maak.  Leerders wat 
sinvolheid en betekenis ervaar, is welaangepas en gelukkig. 

 4.3 Graadbestuur 

4.3.1 Die Graadhoof: 

Is in beheer van ‘n graad.  Die graadhoof is benewens die graadbestuur 
verantwoordelik vir die dissipline van die betrokke graadgroep. 

  4.3.2 Die Graadvoog 

Waak oor die opvoedingswelsyn van ‘n graadgroep.  Die graadvoog vorm 
saam met die ander graadvoogde ‘n leerder-hulpkomitee wat na die belange 
van leerders met probleme omsien. 

  4.3.3 Graadregistrateur 

Verantwoordelik vir alle administratiewe take, o.a. leerder-data, punte en 
verslae. 

 4.4 Spesialis Berader 

Vier dae van elke week beskikbaar by die skool tydens skoolure.  Sy skakel 
voorkomend en terapeuties by die voogprogram in.  Sy is daar vir ons 
leerders! 

4.5 Regs- en Opvoedkundige Konsultant 

Ondersteun ouers, leerders en opvoeders in die skep van ‘n gedissiplineerde 
skoolomgewing, en is ook betrokke by spesifieke individuele- en 
groepsintervensies. 

4.6 Die Dissiplinêre Komitee 

Waak oor die goeie orde by die skool in diens van elke leerder. 

4.7 Geestelike Werker 

Verskaf geestelike leiding aan leerders soos nodig. 

4.8 Buitemuurse aktiwiteite: 

Betrokkenheid by hierdie aktiwiteite het tot gevolg dat ‘n leerder se energie 
konstruktief aangewend en minder tyd vir kwaaddoen toegelaat word.  
Selfdissipline, respek en deursettingsvermoë is van die kwaliteite wat 
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ontwikkel word. 

4.9 Bemagtiging van personeel 

Die opvoeder beskik oor die legitieme gesag gegrond op die SA Skoolwet en 
die gedragskode om te dissiplineer en goeie orde te handhaaf. 

4.10 Tienersteungroep 

Dien as addisionele kontak vir leerders wat op ‘n informele basis met 
opgeleide senior leerders wil praat oor persoonlike probleme. 

DIE SKOOL- EN ORDEREËLS 

Leerders moet skooldrag dra as hulle in skoolure, óf tydens sportbyeenkomste, óf vir 
ekstra klasse die terrein betree. 

Indien ‘n leerder nie aan die voorkomsgedragsreëls voldoen nie, kan voorregte ontneem 
word. Daar kan ook van leerder verwag om huis toe te gaan en voorskoms te herstel. 
Herhaaldelike oortredings sal aan graadhoof gerapporteer word en tot Maandag detensie 
lei. 

Indien ‘n leerder op  enige manier moet afwyk van die gedragskode as gevolg van 
kulturele vereistes moet die ouers vooraf skriftelik toestemming daarvoor by die bestuur 
kry. 

 

1. Dogters - Verantwoordelike opvoeder: Me H Viljoen 

 Vir enige uitsondering by voorkomsreëls moet ‘n goedkeuringsbrief van die 
verantwoordelike opvoeder verkry word. 

 Ons poog om dogters as dames te laat ontwikkel.  Leerders dra uniform en 
hierdie reëls is dienooreenkomstig saamgestel. 

 Indien ‘n leerder nie aan voorkomsgedragsreëls voldoen nie, kan voorregte 
ontneem word. 

 Die netheid van ons dogters is vir ons prioriteit. 

 

1.1 Somersdrag 
Somer- en wintersdrag mag nie gemeng word nie. 

Gr 8 - 11 : ‘n Kortmou, geel bloesie met oopslaankraag.  Hempsmoue 
mag nie omgevou word nie.  Geen donker onderklere mag 
onder geel hemde gedra word nie.  Bottelgroen skoolromp (nie 
korter as 10cm bo die knie nie) of skoollangbroek, waarvan die 
pype nie nouer gestik of uitgerafel mag wees nie.  Broekspype 
mag nie aan die grond raak nie.  Kort, bottelgroen sokkies.  
Swart skoolskoene met ‘n bandjie oor die voet of gewone, 
standaard, dogterstoerygskoene.  Skoene met dik 
rubbersole is nie toelaatbaar nie, asook nie plat sagte leer 
skoene nie.  Skoene se hakke mag nie binnetoe getrap word 
nie.  Die onderhemp mag nie onder die hemp uitsteek nie.  
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Donker onderhemde mag nie gedra word nie.  Geen 
onderhemde van rekstof van watter kleur ookal mag gedra 
word indien dit sigbaar, deurskyn of onder voorgeskrewe bloes 
uitsteek nie.  Hemde moet ingesteek word indien onderhemp of 
kamisool uitsteek.   

Gr 12 : Dieselfde groen rompie (nie korter as 10cm bokant die knie nie) 
of langbroek en skoene as die Gr 8 - 11-dogters, maar met wit 
sokkies met kant some, ‘n wit bloes en ‘n seniordas.  
(Langbroeke se some moet netjies ingewerk wees, geen 
uitgerafelde some of stukkende nate nie).  Geen donker 
onderklere mag saam met die wit hemde gedra word nie.   

NB:  Wit hemde moet altyd ingesteek wees en met ‘n das gedra word. 

 1.2 Lengte van die rompie 

Die rompie mag nie korter as 10cm bo die knie wees nie (vanuit ’n kniel-
houding). ‘n Kort bottelgroen of swart “ski-pant” moet onder rompies gedra 
word.  Indien ‘n dogter se rompie korter as 10 cm bo die knie is, sal van haar 
verwag word om ‘n langbroek te dra. 

 1.3 Wintersdrag 

Gr 8 - 11 : Dieselfde groen rompie (nie korter as 10cm bo die knie nie), 
met die voorgeskrewe geel langmoubloes en skooldas.  
Bottelgroen skoolkuitkouse waaronder sykouse gedra mag 
word/of lang bottelgroen kouse/of die voorgeskrewe 
dogterslangbroek.  Geen donker onderklere nie. 

Gr 12 : Dieselfde groen rompie (nie korter as 10cm bo die knie nie), 
kouse en langbroek as die Gr 8-11-dogters met ‘n wit 
langmouhemp en ‘n seniordas.  Geen donker onderklere nie. 

 1.4 Truie en baadjies 

 Slegs skooltruie en amptelike skoolkleurbaadjies mag gedra word.  
Skoolbaadjies mag slegs saam met skoolklere gedra word.   

 Oortrektruie moet netjies pas en moenie te groot gekoop word of 
uitgerafelde moue hê nie. 

 Die moue mag onder geen omstandighede oor die hande hang nie en 
mag nie na die elmboë opgetrek word nie. 

 Geen lapelwapens, behalwe provinsiaal- of skoolverwant, word 
toegelaat nie. 

 Kleurbaadjies mag net saam met skoolklere gedra word indien die 
leerder ‘n DAS aan het. Dasse mag nie verander word en uitgeryg word 
om strepe op te hê nie. Dit sal nie meer as amptelike skooldas erken 
word nie. 

 Gr 12’s mag wit, matriek moulose truitjies dra en Gr 8 – 11 leerders die 
groen moulose truitjies wat by die verskaffer beskikbaar is. 
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 Geen name mag op truie of sportbaadjies geborduur word sonder dat 
toestemming ingevolge die voorgeskrewe skoolbeleid gegee is nie. 

 Die dra van KOMBERSE saam met skooldrag is verbode. 

1.5 Erkenningsbalkies 

 Slegs skoolbalkies en huis-wapentjies mag op skoolklere gedra word. 

 Erkenningsbalkies mag slegs op die kleurbaadjie gedra word en nie op 
die das, hemp of trui nie. 

 Slegs die huidige jaar se balkies mag gedra word. 

 ‘n Leerder mag net sy/haar eie balkies dra.  Vriende se balkies mag nie 
gedra word nie. 

 Geen juwele, lapelwapens, kentekens of ander versierings mag aan die 
ritssluiter of enige ander plek gedra word nie. 

 1.6 Skoene en kouse 

 Plat, swart dogterskoene met ‘n bandjie oor die voet word deur die jaar 
gedra.  Hakke mag nie binnetoe getrap word nie, ook nie saam met 
Wonniedrag nie. 

 Plat, voorgeskrewe, dogterstoerygskoene word wel toegelaat, maar 
geen sagte, leer, plat “BALLET”-skoentjies mag gedra word nie.  Vir 
mediese probleme moet daar spesiale toestemming met doktersbrief 
deur me Viljoen verkry word. 

 Kort, bottelgroen sokkies word in die somer gedra (Gr 8-11). 

 Gewone wit sokkies (of sokkies met kant some) word deur Gr 12-
leerders in die somer gedra. 

 In die winter word die voorgeskrewe groen kuitkouse gedra. NIE saam 
met somersdrag nie. 

 Lang, bottelgroen kouse mag ook in die winter gedra word. 

 Versoek vir ander skoene a.g.v. voetprobleme by aangewese opvoeder, 
per brief. 

 Leerders moet sporttekkies saam met sportdrag/Wonniedrag aantrek en 
nie enige ander plakkies nie.  Sagte leer, plat skoentjies sonder kouse 
word nie toegelaat nie.  Bont/helderkleurige veters word nie toegelaat 
nie. 

 Geen versierings mag aan skoene vasgesteek of vasgebind word nie. 

 Insteekskoene word nie toegelaat nie. 

 Lang groen kouse mag slegs met volledige wintersdrag gedra word. 

 Skoene moet te alle tye vasgemaak word. 
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1.7 Handskoene 

Slegs bottelgroen (Gr 8 - 11), wit (Gr 12) wolhandskoene. 

 1.8 Amptelike sportbaadjie en -broek 

Mag slegs na sportbyeenkomste gedra word. WONNIEDRAG WORD NIE 
MEER OP VRYDAE GEDRA NIE. 

 1.9 Serpe 

 Die voorgeskrewe skoolserp mag slegs in die winter by volledige 
wintersdrag gedra word en mag nie die afwesigheid van die skooldas 
kamoefleer nie. 

 Gr 12 dra  die voorgeskrewe wit matriekhemp met matriekserp en res 
van skool die Wonnieserp. 

 1.10 Juwele 

 Geen juwele mag by skooldrag en/of tydens skoolfunksies gedra word 
nie, behalwe klein, gladde, dun goue of silwer ringetjies of klein 
silwer/goue knoppies in die oor.  

 Matriekdogters mag die standaard, goedgekeurde pêreloorbelletjies dra. 

 Klein, ronde, kleurlose “cubic zirconias” mag ook gedra word. 

 Slegs een oorbel per oor word toegelaat en dit moet aan die onderpunt 
van die oorlel wees - nie hoër op in ‘n tweede of derde gaatjie nie.  Indien 
‘n dogter haar hieraan skuldig maak sal sy verplig wees om dit 
onmiddellik uit te haal.  Dit mag nie slegs toegeplak word nie. 

 Enige silwer of goue horlosie mag gedra word.  Geen breë gekleurde 
horlosiebandjies of horlosies met juwele word toegelaat nie en sal 
onmiddellik gekonfiskeer word. 

 SOS hangertjies en -bandjies mag wel gedra word. 

 Slegs skool- en provinsiaal verwante lapelwapens mag gedra word. 

 Geen neus-, tong-, lip- of wenkbrouringe mag gedra word nie, ook nie 
tydens gewone drag dae of skoolfunksies nie. 

 Juwele wat onwettig gedra word sal gekonfiskeer word en in veilige 
bewaring geplaas word tot die einde van die kwartaal.  ‘n Afkoopboete 
van R300 kan betaal word om dit vroeër terug te kry. 

 Geen tattoeërmerk van enige aard word toegelaat nie. Leerders sal 
summier uit sisteem verwyder word totdat dit nie meer sigbaar is nie.  Dit 
moet te allel tye bedek wees. 
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 1.11 Hare 

Haarstyle moet só gekies word dat, indien dit in lae gesny word, dit steeds 
netjies vasgemaak kan word. 

Hare moet NETJIES wees.  GEEN toegewings kan vir funksies, 
matriekafskeide, modelvertonings of troues gemaak word nie.  Moenie 
‘n styl kies wat nie met een van die volgende reëls hanteer kan word nie: 

 Hare wat op die kraag hang, moet vasgemaak word, op so ‘n manier dat 
geen klossies of stringetjies hare voor die ore of agter in die nek afhang 
nie. 

 Die kuif moet dan netjies, kort en vasgesteek word.  Dit mag nie oor die 
wenkbroue hang, langs die gesig hang of woes gekrul, of met jel of 
haarsproei platgevee wees nie. 

 As ‘n langerige “bob”-haarstyl gedra word, moet die voorste punte netjies 
weggesteek of agter die ore ingedruk wees, sodat dit nie in die gesig of 
oë hang nie, andersins moet dit netjies vasgemaak wees. 

 Geen lang stroke hare mag voor die ore afhang nie. 

 Geen dun “varkstertjies” (gekrulde haarstringetjies in die nek) nie!   

 Geen losserige skewe poniesterte, bollas of vlegsels nie. Hare moet 
netjies agter die kop weggebind wees, met geen slierte weerskante nie. 

 Hare wat gevleg is of in poniesterte vasgemaak is, mag nie slegs op die 
punte gevleg of vasgemaak word nie - poniesterte moet teen die kop 
vasgemaak word. 

 Twee stywe poniesterte of vlegsels of Franse vlegsels (wat nie losserig in 
nek hang nie) mag wel gedra word. 

 Hare mag nie “getease” of gejel word, of die sogenaamde “wetlook” hê 
nie. 

 Hare mag nie “gespike” of reg om die kop regop geborsel word nie.  
Kuiwe mag nie “gespike”, regop gejel of geborsel word nie.  GEEN 
“Mohawk” style nie, met ander woorde kort geskeer langs die kante met 
‘n maanhaar in die middel nie. Daar mag nie lyntjies in hare geskeer 
word nie. 

 Hare mag nie ‘n “bob”gesny word wat een kant kort is en by die ander 
oor langer is of aan die kraag raak nie. 

 Hare mag nie opvallend gekleur wees of enige ander kleur as die 
natuurlike blond, bruin, swart of rooi wees nie.  Indien die reël oortree 
word, sal van die ouers verwag word om onkostes aan te gaan om 
die hare weer reg te kleur. 

 Lang hare moet netjies vasgebind wees en mag nie in partytjiestyl in 
krulle op of om die kop, opgedoen wees nie. 
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 Geen los bolla bo-op die kop nie.  Bollas moet stewig agter teen die kop 
vasgemaak word. 

 Geen “comb-over” haarstyle wat aan die een- of beide kante of agter kort 
geskeer word, word toegelaat nie. 

 Geen “tabletop” haarstyle nie. 

 Toegelate linte: Handdoekrekkies, “scrunchies”, opgestopte en 
oorgetrekte “Alicebands”.  

 Kleur:  Gr 12-dogter :   wit of bottelgroen       Of dieselfde kleur as 
                                         Gr 8-11 dogter :  geel of bottelgroen   die hare (Bruin/Swart)  
                             

 Daar mag geen patrone op haarversierings wees nie. 

 Geen leergoed (van leer gemaak) word toegelaat nie. 

 Geen ander versierings mag gedra word nie. Kraletjies in geweefde hare 
word nie toegelaat nie. 

 Indien die hare geweef of ingevleg word moet die haarstukke dieselfde 
kleur as die dogter se natuurlike kleur wees en die leerder moet steeds 
die ander haarreëls in ag neem.  

 GEEN kopbande word toegelaat nie. 

 1.12 Naels 

 Naels moet netjies en kort geknip wees en mag nie oor die vingerpunte 
steek nie.  Kleurlose naellak mag wel gedra word. 

 Geen afwyking van die reël sal toegelaat word nie en lang naels moet 
sonder verwyl afgeknip word. 

 Geen versoeke vir langer of vals naels vir funksies, matriekafskeide, 
modelvertonings of troues sal toegelaat word nie.  Indien ‘n dogter haar 
hieraan skuldig maak, sal van haar verwag word om dit af te knip. 

 1.13 Grimering 

 Geen grimering mag gedra word nie. 

 Indien ‘n onderlaag om mediese redes gedra moet word, word ‘n brief 
van ‘n dermatoloog vereis.  Sodanige brief moet deur die aangewese 
opvoeder onderteken word en te alle tye by die leerling self gedra word. 

 Dogters wat oortree, sal dadelik die grimering moet verwyder. 

 GEEN tattoeëermerke van enige aard word toegelaat nie (sluit 
buitemuurse aktiwiteite in). 

1.14 A:  Wonniedrag 

Geen Wonniedrag mag gedurende die week gedra word nie.  Slegs 
SKOOLDRAG is toelaatbaar.  Geen ander sporthemde soos byvoorbeeld 



 

9 

 

die verskillende 1ste span hempies mag gedra word nie.  Die korrekte 
sporttekkies moet by Wonniedrag gedra word – geen plat balletskoentjies 
nie.  Slegs swart, wit of Wonniekouse mag gedra word. 

Wonniedrag en die skoolsweetpak mag SLEGS by sportbyeenkomste 
gedrag word. 

GEEN ander sporthemde of 1ste spandrag of 1ste spandasse MAG 
gedurende die skooldag gedra word nie, behalwe op die dag wat hul 
wedstryd speel of die Vrydag voor die Saterdag se wedstryd IN SEISOEN. 

 

B:  Eerstespan drag 

Slegs op wedstryd dae en die Vrydae vóór die Saterdag se IN SEISOEN 
wedstryde. 
Dogters:  Chino rompie / voorgeskrewe sykouse / beige “pumps” (Edgars)/ 
das en wit hemp. 

1.15 Algemeen 

Enige leerder wat nie aan die voorgeskrewe voorkomsvereistes voldoen nie, 
mag huis toe gestuur word om die saak reg te stel en moet dan na die skool 
terugkeer.  Ouers sal telefonies hieroor ingelig word en sal versoek word om 
die leerders by die skool af te haal.  Oortreding word per WB58 op die 
leerderrekord aangebring. 

2. Seuns - verantwoordelike opvoeder: Mnr B Deysel 

Leerders moet skooldrag dra as hulle in skoolure, óf tydens sportbyeenkomste, óf 
vir ekstra klasse die terrein betree. 
 

Indien ‘n leerder nie aan die voorkomsgedragsreëls voldoen nie, kan voorregte 
ontneem word. Daar kan ook van leerder verwag om huis toe te gaan en voorkoms 
te herstel. Herhaaldelike oortredings sal aan graadhoof gerapporteer word en tot 
Maandag detensie lei. 

2.1 Somersdrag 

Somers- en wintersdrag mag nie gemeng word nie.   

Gr 8 - 11: ‘n Kortmou, liggroen oopslaankraag-hemp of ‘n kortmou, 
liggroen hemp met ‘n das.  (Geen langmoue nie).  GEEN 
HEMDE mag uithang nie. Hemde moet te alle tye ingesteek 
wees.  Grys, kort- of langbroeke met swart/grys gordels, 
skoolkouse met swart veterskoene moet gedra word.  Die 
gespe van die gordel mag nie groter as 5 cm wees nie.  Daar 
mag geen motiewe of klinknael-knoppies op gordels wees nie.  
Gordels moet te alle tye saam met skoolbroek gedra word.  
Onderhemde mag nie onder die hemp  uitsteek nie.  Donker 
onderhemde mag nie gedra word nie.  Leerders sal versoek 
word om sodanige onderhemp onmiddellik uit te trek. 

   Geen T-hemde mag onder of bo die skoolhemp uitsteek nie. 
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   GEEN BROEKSPYPE MAG NOUER GEWERK WORD NIE! 
LEERDER SE OUER SAL ONMIDDELLIK GEKONTAK 
WORD OM DIE LEERDER TE KOM HAAL EN DIE REGTE 
BROEK AAN TE TREK. 

Gr 12:  ‘n Wit hemp met matriekdas. Res soos juniors. 

 2.2 Wintersdrag                                                                                                
Geen “beanies” of gebreide wolmusse mag gedra word nie! 

Gr 8 - 11: ‘n Langmou, groen hemp met skooldas.  Grys langbroek met 
swart/grys gordels.  Skoolkouse met swart toerygskoene.  
Dieselfde beginsel (somersdrag) geld vir die gordels.  Boonste 
hempsknoop mag nie sigbaar wees nie.   

Gr 12:  ‘n Wit langmouhemp met matriekdas, kruisbande en 
goedgekeurde groen Matriekpet. 

2.3 Truie en baadjies 

 Slegs skooltruie, en amptelike skoolkleurbaadjie mag gedra word.   

 Sportbaadjies mag slegs tydens sportbyeenkomste by Wonniedrag of 
sweetpakbroeke gedra word. 

 Oortrektruie moet netjies pas en moenie te groot gekoop word of 
uitgerafelde moue hê nie. 

 Die moue mag onder geen omstandighede oor die hande hang nie en 
mag nie na die elmboë opgetrek word nie. 

 Geen lapelwapens, behalwe provinsiaal- of skoolverwant, word 
toegelaat nie. 

 Kleurbaadjies mag net saam met skoolklere gedra word indien die 
leerder ‘n DAS aan het. Dasse mag nie verander word en uitgeryg word 
om strepe op te hê nie. Dit sal nie meer as amptelike skooldas erken 
word nie. 

 Geen name mag op truie of sportbaadjies geborduur word sonder dat 
toestemming ingevolge die voorgeskrewe skoolbeleid gegee is nie. 

 Die dra van KOMBERSE saam met skooldrag is verbode. 

2.4 Erkenningsbalkies 

 Slegs skoolbalkies en huiswapentjie mag op skoolklere gedra word. 

 Erkenningsbalkies mag slegs op die kleurbaadjie gedra word en nie op 
die das, hemp of trui nie. 

 Slegs die huidige jaar se balkies mag gedra word. 

 ‘n Leerder mag net sy/haar eie balkies dra.  Vriende se balkies mag nie 
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gedra word nie. 

 Geen juwele, lapelwapens, kentekens of ander versierings mag aan die 
ritssluiter of enige ander plek gedra word nie. 

 2.5 Skoene en kouse 

 Geen ander swart skoene behalwe die standaard swart toeryg 
skoolskoene mag gedra word nie, m.a.w. gewone toe skoene met 
normale dikte sole en veters. 

 Geen gespeskoene, inglipskoene (“slip-ons”) of “moccasins” mag 
gedra word nie.   

 Geen stewels of dwergie-punt skoene mag gedra word nie. 

 Geen gekleurde skoenveters mag gedra word nie. 

 Slegs grys kouse mag gedra word.   

 Die kouse moet te alle tye opgetrek en veters moet vasgemaak wees. 

 Versoek vir ander skoene a.g.v. voetprobleme moet skriftelik by die hoof 
ingedien word. 

 Leerders moet sporttekkies of Wonnieplakkies saam met 
sportdrag/Wonniedrag aantrek en nie enige ander plakkies nie.  Sagte 
leer, plat skoene sonder kouse word ook nie toegelaat nie. 
Bont/helderkleurige veters word nie toegelaat nie. 

 Geen versierings mag aan skoene vasgesteek of -gebind word nie. 

 2.6 Huisdrag 

Huishempies mag slegs saam met die groen wonniebroek gedra word. Dit      
word ook slegs gedra op die dae soos bepaal deur die bestuur.  

2.7 Handskoene 

Slegs bottelgroen (Gr 8 - 11) , wit (Gr 12) wolhandskoene. 

2.8 Amptelike sportbaadjie en -broek 

Mag slegs na sportbyeenkomste gedra word. WONNIEDRAG WORD NIE 
MEER OP VRYDAE  GEDRA NIE. 

2.9 Serpe 

 Die voorgeskrewe skoolserp mag slegs in die winter by volledige 
wintersdrag gedra word en mag nie die afwesigheid van die skooldas 
kamoefleer nie. 

 Gr 12 dra  die voorgeskrewe wit matriekhemp met matriekserp en res 
van skool die Wonnieserp. 
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 2.10 Juwele 

 Geen armbande of ander juwele mag gedra word nie, ook nie tydens 
skoolfunksies nie. 

 ‘n SOS-hangertjie of bandjie mag wel gedra word. 

 Geen breë gekleurde horlosiebandjies of horlosies met juwele word 
toegelaat nie en sal onmiddellik gekonfiskeer word.. 

 Geen oor-, neus-, tong-, lip- of wenkbrouringe mag gedra word  nie, ook 
nie tydens skoolfunksies of gewone drag dae nie. 

 Geen tattoeërmerke van enige aard word toegelaat nie.  Leerders sal 
summier uit sisteem verwyder word totdat dit nie meer sigbaar is nie.  Dit 
moet te alle tye bedek wees. 

2.11 Hare 

Hare moet te alle tye netjies wees en moet aan die volgende voorskrifte 
voldoen: 

 Met die kop in ‘n regop houding mag die hare nie aan die kraag raak nie.  
Die kuif mag nie so lank wees dat dit oor die wenkbroue hang nadat dit 
vorentoe gekam is nie. 

 Hare mag nie weerskante van die kop weggeskeer word met rif in die 
middel nie. 

 Haarlengte bo-op die kop mag nie langer as 5cm nie! 

 Langs die slape mag die hare nie laer as die middel van die oor gedra 
word nie.  Hare mag geensins aan die ore raak nie. 

 Geen dun varkstertjies word toegelaat nie.  So ‘n dun repie hare agter in 
die nek moet dadelik afgesny word. 

 Geen “steps” in die hare word toegelaat nie. 

 Hare mag nie gekleur wees of enige ander kleur as die natuurlike blond, 
bruin, swart of rooi wees nie.  Indien die reël oortree word, sal van die 
ouers verwag word om onkostes aan te gaan om die hare weer reg 
te kleur. 

 Geen “punk” of “tabletop” haarstyle en geen jel in hare word toegelaat 
nie. 

 Geen “wetlook” haarstyle word toegelaat nie. 

 Hare mag nie rondom die kop vorentoe of agter regop geborsel word nie. 

 Kuiwe of hare mag nie regop “gespike” wees nie – geen klossies wat 
regopstaan nie! 

 Hare mag nie wild wegstaan of woes krul nie, 3 cm lengte is die 
maatstaf. 
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 Hare mag nie langs die kante kort geskeer word met ’n maanhaar 
(“mohawk”) in die middel nie, ook nie ‘n “mullet”, of ’n klossie-kuif nie. 

 GEEN “COMB-OVER”  haarstyle wat aan een of albei kante, of agter 
kort geskeer word, word TOEGELAAT nie. Die insny van ‘n lyn in die 
hare om ‘n duidelike skeiding te maak tussen die kort hare langs die kant 
en langer hare bo-op word ook nie toegelaat nie. 

 Hare moet die natuurlike vorm van die kop aanneem en eweredig van 
kort na lank gaan. 

 2.12 Naels 

Naels moet altyd netjies en kort geknip wees.  Al die genoemde reëls geld te 
alle tye wanneer skooldrag gedra word - ook na skoolure en tydens 
sportdae. 

 2.13 Wolwange en snorre 

 Geen wolwange en snorre word toegelaat nie. Wolwange mag nie laer as 
die oorgaatjie wees nie. 

 Daar moet gereeld geskeer word. 

 Stoppelbaarde word nie toegelaat nie. 

 Seuns kan versoek word om onmiddellik te gaan skeer. 

2.14 Wonniedrag 

Geen Wonniedrag mag gedurende die week gedra word nie.  Slegs 
skooldrag is toelaatbaar.  Wonniedrag en die skoolsweetpak mag slegs by 
sportbyeenkomste gedra word.  Die korrekte sporttekkies moet by 
Wonniedrag gedra word. 

Geen ander sporthemde of 1ste span drag of 1ste span dasse mag 
gedurende die skooldag gedra word nie, behalwe op die dag wat hul 
wedstryd speel of op die Vrydae voor die Saterdag wedstryd in seisoen. 

Eerstespandrag: 
Seuns: Chino / das/ blazer / Bruin of beige skoene / wit hemp. 

Meisies:  Chino rompie / voorgeskrewe sykouse / beige “pumps” (Edgars) 
das en wit hemp 

2.15 Algemeen 

Enige leerder wat nie aan die voorgeskrewe voorkomsvereistes voldoen nie, 
mag huis toe gestuur word om die saak reg te stel en moet dan na die skool 
toe terugkeer.  Ouers sal telefonies hieroor ingelig word en versoek word om 
die leerder by die skool af te haal.   

3. Skooldrag kan aangekoop word van: 

 Totiusdal Handelshuis: Codonialaan, Waverley 
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 Overkruin Uitrusters: Braam Pretoriusstraat, Magalieskruinsentrum 

 Select Uitrusters :  Queens Corner, Soutpansbergweg, Queenswood 

4. Vernaamste skoolreëls: 

4.1 Stiptelikheid (Waarde:  Respek) 

Van leerders in die skool word verwag om stiptelik te wees wanneer die 
skoolklok lui. Daar moet dadelik gereageer word.  Alle saalopeninge en 
ander samekomste moet bygewoon word.  Indien ‘n leerder ná 7h40 by die 
skool opdaag sal van die ouer verwag word om saam met die leerder by die 
algmene kantoor aan te meld en in te teken, anders sal ‘n leerder die 
skoolterrein geweier word. Die rye moet vanaf verdaging ordelik na die 
klasse beweeg.  Verdaging moet vinnig en flink geskied.  Indien daar nie 
betyds by voogklasse opgedaag word nie, sal ‘n SMS i.v.m. ‘n afwesigheid 
na ouers gestuur word. Wanneer 'n leerder onwettig (sonder 'n geldige 
doktersbrIef) afwesig is vir meer as 10 (tien) dae sal die hoof 'n afspraak met 
ouers maak.  

4.2 Klaswisseling (Waarde:  Respek) 

Die wisseling van klasse moet stil en ordelik geskied.  Niemand mag tydens 
wisseling na die kafeteria of sluitkassies gaan nie.  Daar word 5 minute 
toegelaat vir wisseling.  Wanneer die tweede klok lui, moet leerders reeds in 
die klas wees.  Leerders wat dan nie in die klaslokaal is nie, sal gestraf word.  
Hou links in rye tydens wisseling. 

In Olienkroon is die trappe met op- en afpyle gemerk.  Leerders moet die 
pyle volg. 

 4.3 Pouses 

Leerders mag nie die terrein verlaat gedurende pouse nie.  Onthou ook dat 
almal moet help om die terrein skoon te hou en dat rommel in die 
vuilgoeddromme gegooi moet word.  Geen leerders word in lokale, op die 
stoepe, in Olienkroon, by die fietsloods of parkeerterrein toegelaat 
gedurende pouse nie.  Tennisbane en fietsloots is buite perke.  Daar mag 
wel balspele op die rugbyveld plaasvind, maar nêrens anders op die terrein 
nie.  Handjie-tennis mag in die vierkant gespeel word. 

4.4 Ernstige oortredings (Waarde:  Respek, Integriteit) 

Geen leerders mag op die skoolterrein of in enige gebou rook of drank 
gebruik nie. Rook sluit e- siggarette en "vapes" in. Geen Wonnie mag in 
skooldrag rook of drank gebruik nie:  Daar sal summier drasties opgetree 
word teen leerders wat sodanige oortredings begaan.  Al is ‘n leerder in 
privaatdrag, mag hy nie by skoolaktiwiteite rook of drank gebruik nie.  
Leerders mag nie Hubbly Bubbly gebruik nie.  Enige optrede, selfs in 
privaatdrag wat die aansien van die skool benadeel, is strafbaar. 

 4.5 Busse 

Geen rokery op busse, by bushaltes of by enige ander openbare plek nie.  
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Hoflikheid geld te alle tye.  Voorwerpe mag nie rondgeslinger word nie.  
Oortredings sal deur die Wonnieraadslede gerapporteer word.  Slegte 
taalgebruik en/of bakleiery sal nie geduld word nie. 

 4.6 Sportdrag (Waarde:  Respek en Integriteit) 

Voorgeskrewe sportdrag vir seuns en dogters is verpligtend by 
skoolbyeenkomste.  Toeskouers moet te alle tye in Wonniedrag of huisdrag 
geklee wees (soos toegelaat) en in die winter in die volledige sportbaadjie en 
-broek. 

 4.7 Lapelwapens 

Leerders mag slegs provinsiale- of skoolverwante lapelwapens van die 
huidige jaar dra. 

 4.8 Tasse 

Handtassies mag net gedurende eksamentye gebruik word.  Geen seilsakke 
word toegelaat nie.  Geen plakkers of skrywery op tasse word toegelaat nie.  
Slegs voorgeskrewe tasse met versterkings en afskortings binne-in mag 
gebruik word. Die skool sal nie verantwoordelikheid neem vir verlore tasse 
nie- leerders moet ten alle tye hulle tasse en sakke by hulle dra en oppas. 

 4.9 Fietsloods 

Fietse moet in die betrokke loods geplaas word.  Gedurende pouse mag 
niemand by die fietse wees nie.  Indien ‘n leerder daar betrap word, sal geen 
verskonings aanvaar word nie.  Leerders mag nie met fietse op die terrein ry 
nie;  fietse word GESTOOT tot by die hek of fietsloods.  Bly aan die kant van 
die pad.  Motorfietsparkering is verbode terrein.  Valhelms moet by die 
hoofhek ingehandig word vir bewaring. 

 4.10 Lapa-ontspanningsterrein 

Hierdie terrein is afgekamp.  Geen leerder word daar toegelaat sonder toesig 
van ‘n diensdoenende opvoeder nie. 

 4.11 Kleedkamers 

 Flambojant: Slegs Gr 11- en 12-leerders mag hierdie kleedkamers 
gedurende pouses gebruik. 

 Olienkroon: Slegs Gr 8-, 9- en 10-leerders mag hierdie kleedkamers 
gedurende pouses gebruik. 

 Gedurende klastyd moet leerders die naaste kleedkamer besoek, mits 
hul in besit is van die nodige klasmagtiging. 

 Rook is in alle kleedkamers en op alle terreine van die skool (Waarde, 
Respek, Integriteit) verbode. 

 4.12 Ander verbode terreine 

  Leerders moet die terrein om die administratiewe deel van die gebou 
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sowel as die gang by die boekstoor as privaat beskou.  Die gang tussen 
die kantore is net bedoel vir die personeel en nie vir die leerders se 
gebruik nie.  Leerders word ook nie weerskante van die saal toegelaat 
nie.  Oortreders sal summier gestraf word.   

 Personeelkamer/teetafel/kombuis:  Leerders word onder geen 
omstandighede gedurende of na skool op die boonste vlak van die 
ontvangsarea in die algemene kantoor toegelaat nie. 

4.13 Skaatsplanke 

  Leerders word verbied om op die skoolterrein hierop te ry. 

 4.14 Reëls insake die skoolterrein (Waarde:  Respek, Erkenning) 

Hou alles netjies en skoon.  Oral op die terrein is vuilgoeddromme waarin 
rommel geplaas moet word, ook die rommel wat in die omgewing gelaat is 
deur ‘n ander onnadenkende.  Dit geld ook vir klaskamers, kleedkamers en 
die sportterrein.  Geen gekrap op mure, skoolbanke of geboue word 
toegelaat nie.  Skakel alle onnodige ligte af. 

 4.15 Terreine en grasperke (Waarde:  Respek, Verantwoordelikheid) 

Die tuin voor die Olienkroonsaal en die teerblad onder die finansiële kantoor 
is nie ‘n speelplek nie.  Loop op die plaveisel.  Moenie die grasperke, struike 
en blomme van die terrein beskadig nie.  Gedurende die klaswisseling mag 
niemand oor grasperke loop nie. 

 4.16 Breek van ruite en toerusting of beskadiging van enige eiendom 
(Waarde:  Respek, Verantwoordelikheid) 

Beskadiging van die gebou of meubels moet onmiddellik by die betrokke 
departementshoofde gerapporteer word.  Leerders verantwoordelik vir die 
breek van ‘n ruit moet die vervangingskoste betaal. 

4.17 Toestemming om skoolterrein vroeër te verlaat met verskaffing van 
 rede 

Die SA Skolewet vereis dat leerders konsekwent skool bywoon tydens 
skoolure, dat ouers ‘n verpligting het om toe te sien dat leerders wel skool 
bywoon en dat die skool prosedures moet instel om die vrystelling van 
leerders tydens skooltyd te reguleer. 
 
Die prosedure is soos volg: 
 

1. Leerders mag nie gedurende skoolure uitgeteken word nie. 

2. Spesiale toestemming vir uitsonderlike gevalle moet slegs by die 
Hoof gekry word en wel skriftelik 2 dae voor die tyd. 

 4.18 Telefoonoproepe/Afwesighede (Waarde : Verantwoordelikheid) 

Geen leerder mag self sy/haar ouers gedurende skoolure skakel nie.  In 
noodgevalle sal die kantoor die ouers skakel.  Indien ‘n leerder moet tuisbly 
as gevolg van siekte of andersins, MOET ouers die skool die oggend skakel 
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en dit aanmeld.  Dit moet bevestig word met ‘n brief wat die leerder by 
sy/haar voogopvoeder inhandig wanneer hy/sy weer skool bywoon.  Indien ‘n 
leerder ‘n toets of eksamenvraestel nie geskryf het nie weens siekte  word ‘n 
mediese sertifikaat vereis. 

 4.19 Stokkiesdraai (Waarde:  Selfrespek, Verantwoordelikheid) 

Dit is elke ouer/voog se verantwoordelikheid om toe te sien dat leerders elke 
dag skool bywoon en dit is leerders se plig om alle klasse pligsgetrou by te 
woon.  Gevolglik word stokkiesdraai in ‘n baie ernstige lig beskou.  Waar ‘n 
leerder gevolglik sonder vooraf toestemming twee of meer periodes op ‘n 
skooldag misloop, word dit geag dat die leerder stokkiesdraai en gevolglik 
nie meer in die skool wil wees nie.  Ouers word gekontak en toepaslike 
tugmaatreëls word dan ingestel. 

4.20 Aansteeklike siektes 

‘n Leerder met ‘n aansteeklike siekte word nêrens op die skoolterrein 
toegelaat nie weens die ernstige gevolge wat uit die aard van die siekte kan 
spruit. 

 4.21 Skoolfunksies (Waarde:  Respek, Verantwoordelikheid) 

Skooldrag, hetsy by sport- of kulturele geleenthede, is verpligtend, behalwe 
by geleenthede waar dit nie verwag word nie.  Dan moet netjiese en 
betaamlike drag aangetrek word. 

 4.22 Verlore artikels (Waarde:  Diensbaarheid, Respek) 

Wanneer verlore artikels op die terrein opgetel word, word verwag dat dit 
ingehandig sal word by die ontvangsdame.  Indien jy self artikels verloor het, 
kan by die ontvangstoonbank navraag gedoen word.  Die skool aanvaar 
GEEN aanspreeklikheid vir verlore goedere nie. 

 4.23 Gooiery of skietery (Waarde:  Respek) 

Geen klappers mag na die skool gebring word of op die skoolterrein geskiet 
word nie.  Geen voorwerpe soos klippe, klonte of kryt mag rondgegooi word 
nie.  Daar mag ook nie met rekkers of rekkies geskiet word nie.  Water- en 
stinkbomme mag onder geen omstandighede tussen leerders ingegooi word 
nie.  Geen vuurwapens of ander gevaarlike voorwerpe word op die terrein 
toegelaat nie, ook nie pepersproei of laggas nie. Enige leerder in besit van ‘n 
gevaarlike voorwerp sal verwys word na ‘n Beheerliggaam Tugverhoor waar 
uitsetting aangevra kan word. 

4.24 Selfone 

Die skool aanvaar dat selfone in die moderne samelewing onontbeerlik is en 
dat ouers en leerders met mekaar in verbinding wil bly.  Dit is egter 
onaanvaarbaar dat die gebruik van selfone tot ontwrigting van die 
onderrigproses sal lei.  Gevolglik word selfone soos volg hanteer: 

 Leerders word toegelaat om selfone na die skool te bring. 
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 Die skool aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die veilige 
bewaring van selfone nie en sal voorts ook geensins die diefstal of 
wegraak van selfone ondersoek nie. 

 Tydens onderrigtyd en wisseling  mag selfone op geen manier gebruik 
word nie (klas- detensie- of saalperiodes), en moet selfone afgeskakel en 
onopsigtelik gebêre wees.  Selfone mag voor skool, pouses en na skool 
gebruik word. 

 Leerders mag nie selfone by hul hê wanneer toetse of eksamens geskryf 
word nie. 

 Leerders mag nie hul ouers of enigiemand anders tydens skooltyd bel 
nie, of op enige manier (Whatsapp/SMS) kommunikeer nie, tensy vooraf 
toestemming verleen is. 

 Geen kommentaar of opmerking (soos “status updates”) mag oor enige 
leerder of personeellid op enige sosiale netwerk gemaak word nie(sien 
die sosiale media beleid). 

 4.25 Rook, drank of enige verbode middels. Straftoekenning word deur               die 
    die Opvoedkundige Konsultant in samewerking met die graadhoof   
           hanteer. 

 Rook (ook Hubbly Bubbly) word ten sterkste verbied op die skoolterrein, 
of buite die terrein in skoolklere of by enige skoolaktiwiteit elders.  (Dit 
sluit elektroniese sigarette, "Vapes" snuif en pruimtabak in.) 

 Sien toekenning van debietpunte elders.  

 Geen ROOKGOED word hoegenaamd op die skoolterrein toegelaat nie.  
Rookgoed word summier gekonfiskeer en VP’s word toegeken. 

 Herhaalde rookoortredings (Derde oortreding) sal lei tot dissiplinêre 
verhore. 

4.26 Bakleiery 

 Bakleiery word verbied.  Geen bakleiery of liggaamlike geweld soos    
stamp, klap of skop word op terrein toegelaat nie.  Sodanige oortreding 
sal in ‘n BAIE ERNSTIGE lig beskou word. 

4.27 Vloek/Skel/Beledig/Onderlinge rusies of struwelinge 

 Vloek/Skel/Beledig/Onderlinge rusies of struwelinge word NIE toegelaat 
nie , hetsy verbaal of op enige vorm van SOSIALE MEDIA nie. 

4.28 Onsedelike betasting/Pornografie 

 Onsedelike betasting/Pornografie (gebruik VAN of in BESIT) is verbode.  
Bogenoemde word as ‘n vlak 2 oortreding beskou en mag uitsetting tot 
gevolg hê. 
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4.29 Klasontwrigting (WAARDE:  Integriteit, Verantwoordelikheid) 

 Geen klasontwrigting van ENIGE AARD sal geduld word nie. 

4.30 Detensie (Waarde : Verantwoordelikheid) 

 Detensieklasse geskied op Maandae na skool vir oortredings soos 
voorgeskryf. 

 Die kontrole en beheer van bogenoemde stelsel sal deur een of twee 
personeellede verrig word. 

 Detensieklasse is ‘n uitbreiding van skoolbywoning en normale gedrags- 
en klasreëls is van toepassing.  Detensie is ‘n straf wat uitgedien moet 
word.  Ouers en leerders moet die belangrikheid hiervan besef en die 
saak met verantwoordelikheid hanteer. 

4.31 Kafeteria 

 Leerders mag onder geen omstandighede tydens onderrigtyd by die 
kafeteria wees nie, behalwe as daar ‘n spesifieke reëling vanaf die 
kantoor geld. 

 Die stoel- en tafelplasings mag nie versteur word nie. 

 Geen leerder word langsaan by die fietsloods toegelaat nie. 

 4.32 Basiese respekbetoning (Waarde : Respek, Integriteit) 

 Wanneer enige opvoeder ‘n klas binnegaan, moet alle leerders opstaan 
en die opvoeder teruggroet.  Indien ‘n opvoeder met enige leerder praat, 
sal die leerder staan, hande uit die sakke haal en beleefd antwoord. 

 Wanneer ‘n leerder ‘n vreemde persoon op die skoolterrein raakloop, sal 
die persoon beleefd gegroet word, en hulp sal aangebied word om die 
persoon by sy korrekte bestemming uit te bring. 

 4.33 Voorportaal 

 Hierdie is ‘n ontvangsarea vir besoekers aan ons skool en nie ‘n 
algemene rusplek vir leerders nie. 

 Van leerders word verwag om op die aangewese bankie buite vir die 
ouers of die hoof te wag. 

 4.34 Boelie en afknouery (WAARDE:  Integriteit, Respek) 

 Geen vorm van boelie en afknouery word geduld nie.  Alle vorme van 
boelie en afknouery wat aangemeld word, word ingevolge die skool se 
boeliebeleid ondersoek.  Daar sal teen oortreders ingevolge die 
gedragskode opgetree word. 

4.35 Toegangsbeheer 

Toegangsbeheermaatreëls moet streng nagekom word of deur die invul van 
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toegangsregisters of toon van skool ID kaarte of toegangspermitte. 

4.36 Matriek parkeerplekke 

 Matrieks met bestuurslisensies mag slegs met die nodige skriftelike 
toestemming (‘n parkeerkaartjie) op die toegelate parkeerplekke by die 
tennisbane parkeer. Enige wangedrag in dié verband sal die gevolg hê 
dat leerders se parkeerkaartjie gekonfiskeer word. 

 Geen leerder mag onder afdakke parkeer nie. 

 Geen motorfietse word op sportvelde toegelaat nie, ook nie na skool nie. 

 Motorfietse moet op die voorgeskrewe plekke parkeer word. 

5. Die leerderonderneming 

Hiermee onderneem ek om onder alle omstandighede: 

1) Die leerderskap van hierdie skool te aanvaar, en dat ek na die beste van my 
vermoë die pligte en verantwoordelikhede wat daarmee saamval, sal nakom. 

2) Die ere- en gedragskode van hierdie skool volkome uit te leef. 

3) My te onderwerp aan die skool- en ordereëls soos vervat in die gedragskode 
wat in die leerderdagboek uiteengesit is. 

4) Lojaal teenoor my skool en sy betrokkenes te wees, sodat die goeie naam 
en gees van my skool nie geskaad sal word nie, maar uitgebou sal word. 

5) Onberispelik op te tree in gedrag, taal en voorkoms. 

6) Om regverdig, billik, blymoedig en vriendelik teenoor my medeleerders te 
wees en respek te betoon teenoor elkeen se persoon en besittings. 

7) Mee te werk daartoe dat hierdie skool ‘n rook- en dwelmvrye gebied sal 
wees.  Ek sal nie dwelms gebruik nie, en ek sal alles in my vermoë doen om 
te verhoed dat leerders blootgestel word hieraan.  

8) My nie skuldig te maak aan stokkiesdraai of onwettige afwesighede uit die 
klasse nie. 

9) Die gesag van die skool, opvoeders en leerderleiers te aanvaar en te 
respekteer.  

10) My te onderwerp aan hierdie skool se dissiplinêre stelsel met die 
gepaardgaande strawwe. 

Leerders en ouers sal ‘n spesiale brief (WB 80) ontvang waarin hierdie 
onderneming onderteken sal word wat in die leerder se persoonlike lêer geplaas 
word om deel te vorm van die leerder se permanente persoonlike rekord. 
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GOEDKEURING  
 

AANBEVEEL DEUR 

SKOOLHOOF: 

(naam en van) 

MNR 

 MARIUS LEZAR 
HANDTEKENING: 

 

DATUM:  

GOEDGEKEUR DEUR 

BEHEERLIGGAAM-
VOORSITTER: 

(naam en van) 

MNR GM JANSEN 
VAN RENSBURG 

HANDTEKENING: 

 

DATUM:  

GEKONTROLEER 
DEUR GDO: 

(naam en van) 

 

HANDTEKENING: 

 

DATUM 
GEKONTROLEER: 

 

GESERTIFISEER 
DEUR: 

(naam en van) 

 

HANDTEKENING: 

 

DATUM:  

 
 


