
SKOOLREËLS 

GEDRAGSKODE EN DISSIPLINESTRUKTUUR 

In ooreenstemming met die gees van die skool se Erekode en ten einde die trotse tradisie van die skool 

met jaloesie te handhaaf en te beskerm, word daar van elke leerder verwag om die skoolrëels te ken en 

na te kom.  Indien 'n leerder die skoolrëels verbreek of die gesagstrukture van die skool (Dienskomitee, 

VSR-lede en personeel) nie erken en eerbiedig nie, of enigsins so optree dat die goeie naam van die 

skool in gedrang kom, sal hy/sy aan tug onderwerp word.  Tug word beskou as opvoedkundige 

hulpverlening en het altyd die voordeel en welsyn van die leerder, die skool en die gemeenskap ten 

doel. 

Die volgende riglyne word neergelê: 

REëLS BINNE DIE KLASKAMER: 

Leerders moet te alle tye teenoor almal beleefd wees 

Leerders mag geen speelgoed, bandopnemers, “Walkman’s”, i-pods, MP3-players, aanstekers, 

vuurhoutjies, sigarette, messe, vuurwapens of ander gevaarlike handwapens skool to bring nie. 

Klaskamers moet netjies en skoon gehou word. 

Alle afval moet in die asblikke gegooi word. 

Geen geskryf of gekrap word op meubels of teen mure toegelaat nie. 

Leerders mag nie in die klaskamer eet of koeldrank drink nie. 

Elke leerder moet die lesrooster getrou navolg en mag nie sonder 'n toestemmingsnota van die betrokke 

onderwyser buite die klas wees nie. 

Ontwrigting van klasroetine word nie toegelaat nie. 

Huiswerkopdragte moet te alle tye volgens die instruksies van die vakonderwyser nagekom word. 

Alle skeurbriefies van omsendbriewe moet soos versoek aan die klasvoog terugbesorg word. 

 

Moontlike strafmaatreëls 

Oortredings in klasverband (voogklas en akademiese klas) word deur die betrokke personeellid hanteer 

en strafpunte kan toegestaan word.  Herhaaldelike oortredings word, na skakeling met die ouer/voog, 

na die graadvoog verwys. 

 

 

 



HANTERING VAN SWAK KLASDISSIPLINE DEUR UITSLUITING VAN KLAS. 

1.  Wanneer ‘n leerder hom/haar skuldig maak aan klasontwrigting kan so ‘n leerder gevra word 

om die klas te  verlaat vir die periode. 

2.  Die leerder moet op die stoep voor die klas bly staan tot afhandeling van die periode. 

3.  Na afloop van die periode moet die onderwyser die leerder onmiddellik hanteer. 

4.  Die ouers van die leerder moet deur die betrokke personeellid geskakel word om hul van die 

probleem te verwittig. 

5. Met herhaling van die probleem moet die leerder aan die kantoor gerapporteer word, waarna 

die hoof of adjunkhoof die leerder sal hanteer. 

6.  Geen leerder mag vir meer as een periode uit die klas gestuur word nie. 

7.  Geen leerder mag uit die klas gestuur word omdat hy/sy se huiswerk nie voltooi is nie. 

 

REëLS BUITE DIE KLASKAMER EN IN DIE ALGEMEEN: 

Geen leerder mag: 

Hom/haar skuldig maak aan rommelstrooi nie 

Kru- of vloektaal gebruik nie 

Gedurende pouse sonder toestemming in die klaskamer, saal of op die stoepe wees nie 

Laat wees vir klas, skool of afsprake met onderwysers nie 

Hom/haar skuldig maak aan swak gedrag tydens saal- of vierkant opening nie 

Die skoolterrein, skoolgebou en apparaat beskadig  nie 

'n Medeleerder se eiendom wegsteek of wederregtelik neem nie 

Die swembad sonder toesig van 'n gemagtigde personeellid gebruik nie 

Voor/tydens pouse op/of anderkant die busparkeerterrein kuier of sit nie 

Die kafeteria in klastyd besoek, indien sy eie dagboek met 'n rekenaargedrukte rooster, nie getoon kan 

word nie. (met die afwesigheid van ‘n vakonderwyser) 

Die kafeteria in klastyd of tydens klaswisseling besoek nie 

 

 



STRAFKLAS 

Die strafklas duur Woensdagmiddag vanaf 14:00 tot 17:00 in 'n lokaal soos afgekondig. 

Tydens strafklas mag die toesighoudende onderwyser die leerders versoek om te help met die 

skoonmaak van klasse en die terrein. 

Leerders kan ook uitskryfwerk kry indien die onderwyser dit so vereis. 

Leerders wat strafklas sit verbeur die reg om ‘n sport-, kultuur- of enige ander aktiwiteit by te woon of 

aan deel te neem. 

Leerders wat die strafklas mis moet ‘n doktersbrief of ‘n brief van sy/haar ouers inhandig en moet die 

volgende strafklas bywoon Indien ‘n leerder die strafklas vir die tweede keer mis, moet die leerder saam 

met sy/haar ouers voor ‘n dissiplinêre komitee verskyn. 

Indien leerders vervoerprobleme het en die probleem met een van die hoofde bespreek word, kan die 

besluit geneem word dat ‘n leerder pouses moet strafklas sit. So ‘n leerder sal 8 pouses strafklas sit. 

TRIBUNALE 

Die tribunaalkomitee word deur die Beheerliggaam saamgestel.  

Die leerder se ouers moet skriftelik 7 dae voor die tribunaalsitting in kennis gestel word van die 

oortreding sowel as die datum en tyd van die tribunaalsitting. 

Tribunaalsittings vind plaas in ooreenkoms met Artikel 9 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, nr. 84 van 

1996. 

BESERINGS EN SIEKTE TYDENS SKOOLURE 

Indien 'n leerder gedurende skoolure beseer of siek word, moet dit onverwyld by die kantoor 

gerapporteer word. 

Die skool sal die ouers verwittig indien nodig 

So 'n leerder mag slegs met die ouer se toestemming by die skool gehaal word. 

Geen leerder mag 'n ander opsetlik beseer, afknou of intimideer nie. 

HUISWERK: 

Hier kry leerders die geleentheid om selfstandig te werk 

Dit is nie beperk tot skriftelike werk nie 

Studie -en leerwerk is net so belangrik 

'n Pligsgetroue leerder sal nooit kan beweer dat hy/sy geen huiswerk het nie 

 



Werk wat in die klas gedoen is, moet by die huis oorgegaan word om seker te maak dat die leerder dit 

verstaan en ken. 

Alle huiswerk moet in die huiswerkboek ingeskryf word 

Leerders word aangeraai om wyer te lees as hul handboeke.  Hier speel die mediasentrum 'n belangrike 

rol. 

VAKVERANDERINGS 

Vakveranderings kan slegs in graad 10 en 11 gedoen word in die eerste maand van die 1ste kwartaal by   

mnr A Gouws. Geen vakveranderings kan hierna volgens Departementele beleid toegelaat word nie. 

 

RAPPORTE: 

Daar word aan die einde van elke toetsreeks en/of eksamen ‘n vorderingsverslag aan die ouers gestuur. 

OUERAANDE: 

Na elke rapport word so gou moontlik 'n oueraand geskeduleer waar ouers die geleentheid gebied word 

om na die skool te kom en nader kennis te maak met die hoof en personeel. 

Ouers sal per brief in kennis gestel word en moet afsprake met betrokke onderwysers reël. 

Dit bly die leerder se verantwoordelikheid om afsprake met onderwysers te skeduleer.  

Sake rakende hulle kinders kan by hierdie geleenthede openhartig en vertroulik bespreek word. 

NETHEID VAN DIE TERREIN: 

Almal is verantwoordelik vir die terrein en behoort dit netjies te hou. 

Personeel mag leerders versoek om te help met die skoonmaak van klaskamers. 

Gedurende pouses mag leerders slegs van 2 areas op die terrein gebruik maak:    

1. Die vierkant 

2. Die area voor die kafeteria 

Geen leerder mag naby voertuie beweeg of sigbaar wees nie. 

 

MOTORFIETSE EN FIETSE: 

Leerders bly verantwoordelik vir hulle eie fietse en motorfietse. 

Fietse en motorfietse word in die fietsloods gebêre en toegesluit tydens skool-ure. 



Geen leerder mag met 'n ander leerder se fiets of motorfiets peuter nie. 

 

LISENSIESKYFIES: 

Leerders wat nie ‘n lisensieskyfie het nie, sal nie tot die skool- of sportterrein toegelaat word nie. 

Die skool reik ‘n lisensieskyfie uit nadat bewys gelewer is dat die leerder ‘n wettige bestuurderslisensie 

het. 

 

BUITEMUURSE BEDRYWIGHEDE: 

Dit word verwag dat leerders sport-. kultuur- en ander aktiwiteite in ‘n ondersteunende hoedanigheid 

sal bywoon. 

Leerders moet skooldrag dra wanneer hulle aktiwiteite in ‘n ondersteunende hoedanigheid bywoon. 

Leerders moet in oorleg met hulle ouers besluit aan watter bedrywighede hulle wil deelneem. 

Daar word verwag dat elke leerder aan een somer- en een wintersport sal deelneem. 

Inskrywingsinligting en reëls is verkrygbaar by die betrokke organiseerders van buitemuurse 

bedrywighede. 

Indien ‘n leerder tot ‘n span verkies is, word verwag dat die leerder die hele seisoen sal deelneem. 

Vrywaringsvorms is verpligtend. 

 

GETUIGSKRIFTE: 

Alle inligting in verband met oortredings sal op rekord gehou word om die personeel behulpsaam te 

wees by die finale samestelling van leerders se getuigskrifte. 

 

DIENSKOMITEE- VERKIESING: 

Uitsluiting van nominasielys: 

Indien ‘n leerder 200 of meer debietpunte deur die jaar versamel het; 

Indien ‘n leerder swanger is of die ma of pa van ‘n kind is, 

deur die beheerliggaam skuldig bevind is of ‘n opgeskorte vonnis het. 

 



ROOK: 

Hoërskool Brits is volgens wet ‘n rookvrye sone verklaar Rook in skooldrag, op die skoolterrein en by 

skoolfunksies word nie toegelaat nie. Oortreding van hierdie reël sal onmiddellik hanteer word. 

 

INLIGTING IN VERBAND MET SKOOLORGANISASIE: 

SKOOLURE: 

07:10 - 13:45 

Kloktye kan gewysig word met nodige kennisgewing 

 

OPENING VAN DIE SKOOL: 

Leerders moet in die oggende onmiddellik na die vierkant beweeg en nie voor die skool of by die 

bushalte versuim nie. 

Leerders moet om 07:10 in die vierkant wees vir Skriflesing en gebed. 

Leerders staan volgens graadgroepe seuns en meisies apart met DK en onderwysers tussenin. 

Dinsdae in saal vir saalopening. 

 

AANTREE EN WISSELING VAN KLASSE: 

Twee klokke lui aan die begin van die skooldag 

Wanneer die eerste klok om 07:10 lui, moet die leerders reeds in graadgroepe in die vierkant aantree. 

Seuns en dogters apart. 

Wanneer die tweede klok lui, begin die skooldag en word algehele stilte verwag. 

Leerders wissel vinnig en sorg dat hulle betyds is vir die volgende klas. 

 

SLUITING: 

Maandag tot Vrydag 13:45 word met gebed oor die interkom afgesluit. 

 

 

 



SAALBYEENKOMSTE: 

Dinsdagoggend (of soos afgekondig) vergader leerders in die saal. 

Dogters en seuns tree apart, stil, vir saal aan in graadverband met DK tussen rye. 

Personeel sit tussen leerders. 

 

LAATKOM: 

Leerders wat laat kom, moet by 'n DK-lid aanmeld.  'n Leerder se naam sal aangeteken word en 

herhaaldelike laat kom sal hanteer word. Leerders moet ook by hulle betrokke voogonderwysers 

aanmeld en 'n brief saambring wat die rede vir laatkom aandui en wat deur die ouer/voog onderteken 

is. 

DK-lid staan strafpunte toe vir laat kom 

 

TERREIN VERLAAT TYDENS SKOOLURE: 

Geen leerder mag die terrein tydens skoolure of pouse sonder toestemming verlaat nie. 

Leerders wat die terrein gedurende skooltyd wil verlaat, moet 'n brief van die ouers inhandig. 

Ouers of 'n gemagtigde persoon ontvang leerders in portaal, waar hulle uitgeteken sal word. 

Leerders meld aan in die kantoor en mag nie self ouers skakel om hulle te kom haal nie. 

Die skool aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige leerder wat die skoolterrein sonder toestemming 

verlaat nie. 

 

AFWESIGHEID: 

Leerders mag slegs a.g.v. siekte of om 'n grondige rede afwesig wees. Ouers moet die kantoor skakel 

indien 'n leerder afwesig is. 

Afwesighede moet gestaaf word met 'n doktersbrief of brief van die ouers wat getoon moet word op die 

eerste dag wat die leerder weer die skool besoek. 

Indien 'n leerder afwesig is tydens 'n geskeduleerde toets en eksamen, moet 'n doktersbrief ingehandig 

word anders verbeur hy/sy die punte. 

 

Indien 'n personeellid afwesig is, sal leerders die periode onder toesig deurbring. 



Gr 12-leerders wat 10 dae en meer, of 10 klasperiodes en meer deur die jaar afwesig was, sonder 'n 

doktersbrief of 'n formele toestemmings- of verskoningsbrief, sal nie die Matriekafskeid mag bywoon 

nie. 

 

SKOOLVERLATING: 

Indien 'n leerder die skool verlaat, moet die volgende gedoen word: 

1. 'n Brief van die ouer/voog moet die verlating bevestig 

2. 'n Oorplasingskaart moet aangevra word. 

3. ‘n Verlatingsvorm sal dan oorhandig word aan die leerder, waarop die onderwysers vir al die  

 hand-boeke en ander skooleiendom wat ingehandig moet word, sal teken. 

4. In ruil vir die verlatingsvorm sal ‘n oorplasingskaart dan aan die leerder oorhandig word. 

5. By die nuwe skool gaan die volgende dokumentasie dan aan die leerder oorhandig word. 

6. Die leerder moet self al sy/haar leerderportfolio’s by al die onderwysers kry, en dit saam neem 

na die nuwe skool. Dit is baie belangrik!! 

7. Indien die leerder die skool verlaat sonder bogenoemde, moet die ouer/voog Hoërskool Brits  

 dadelik skakel en die nodige reëlings i.v.m. oorplasingskaart en handboeke tref. 

8. Geen inligting sal aan die nuwe skool gegee word, alvorens die skooleiendom (handboeke ens.)  

 nie eers aan Hoërskool Brits terug besorg is nie!! 

 

NUWE INSKRYWINGS: 

Nuwe leerders moet daarop let dat hulle hulle leerder-portfolio’s van die vorige skool aan die betrokke 

onder-wysers moet oorhandig! 

 

Nuwe leerders is ook self verantwoordelik om hulle oorplasingskaart sowel as die punte van die vorige 

skool in te handig. Dit is BAIE belangrik! 

 

KOMMUNIKASIE 

Kommunikasie met die ouerhuis geskied deur middel van nuusbriewe en inligtingstukke en SMS’e.   

Leerders moet ook die kennisgewingborde dophou  



Reëlings, regulasies en reëls vir byeenkomste, danse, sport- en kultuurverrigtinge, verkope ens. sal deur 

die betrokke komitee aan ouers en leerders mondelings en/of skrtiftelik deurgegee word 

Vakinligting en reëls word deur die betrokke vakonderwysers aan ouers en leerders soos nodig 

deurgegee 

Sportinligting en reëls word deur die betrokke afrigters en organiseerders aan ouers en leerders soos 

nodig deurgegee 

Koshuisinligting en reëls word deur die betrokke hoofde en onderwysers aan ouers en leerders soos 

nodig deurgegee 

Skoolreëls is in die dagboek saamgevat vir verwysings of riglyn 

 

AFKONDIGINGS: 

Dit word soggens in die klas, voor pouse en aan die einde van die dag oor die interkom gedoen 

 

SELFOONBELEID: 

REËLINGS T.O.V. DIE GEBRUIK VAN SELFONE DEUR LEERDERS: 

1. GEEN selfone mag gedurende skoolure (07h:10 tot 13h45) aangeskakel of sigbaar wees nie. 

2. GEEN oproep, SMS, radio, kamera, speletjies, “chat rooms” – of enige ander funksie mag gebruik 

nie. 

3. GEEN kontak mag gemaak word met ouers, familie, of vriende of enige ander persone d.m.v. 

selfone nie. 

4. Indien ‘n leerder kontak maak met enige iemand om hom/haar by die skool te kom haal, sonder 

dat die kantoor daarvan kennis neem, tree dieselfde strafmaatreëls in werking. 

5. Geen selfone sal in eksamenlokale toegelaat word nie. 

6. Die skool aanvaar GEEN aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir enige diefstal van fone nie. 

WANNEER WORD DIE GEBRUIK VAN SELFONE BY DIE SKOOL WEL TOEGELAAT? 

1. Wanneer die onderwyser in die klas die leerder toestemming gee om vir kurrikulum doeleindes, 

of vir navorsing, of selfs om ‘n les of sekere aspek van die les op te neem of voor aan te wend.  

2. Tydens pouse. 

3. In die kafeteria waar die leerders onder die toesig van ‘n personeellid is. 

 



INDIEN DIE REËL OORTREE WORD: 

1. Met die oortreding sal die foon gekonfiskeer word en debiet-punte sal toegeken word. 

2. Die foon, sowel as die simkaart, sal by ontvangs ingehandig word. 

3. Dit sal aangeteken word op ‘n register en in die kluis geplaas word vir veilige bewaring.  

4. Met ‘n 1ste oortreding word die foon vir 5 skooldae gekonfiskeer en by ‘n 2de of meer 

oortredings vir 10 skooldae. 

5. Hierdie strafmaatreël sal konsekwent toegepas word SONDER ENIGE uitsondering ongeag die 

leerder se persoonlike omstandighede of probleme. 

6. Die ouer moet die foon by die skool kom afhaal of skriftelik toestemming gee dat die leerder aan 

die einde van die periode van inhandiging die foon self kan afhaal. 

 

KOMMUNIKASIE –MIDDELE TOT LEERDERS SE BESKIKKING: 

1. Indien dit wel nodig is dat ‘n leerder sy/haar ouers moet kontak, moet dit deur die kantoor 

geskied. 

2. ‘n Kaartfoon is ook beskikbaar (by die kantoor en koshuis) vir die nodige oproepe. 

 

KAFETERIA: 

Dit is ‘n voorreg nie ‘n reg nie. 

SKOOLDRAG 

DOGTERS 

SOMERSDRAG: 

• Voorgeskrewe maroen skoolromp (lengte:  5 vingers bokant die knie) 

• Wit kortmou toeknoophemp 

• Wit sokkies - verkieslik met skoolkleure 

• Onopsigtelike onderklere 

• Voorgeskrewe maroen skooltrui / Dri-mac baadjie / kleurbaadjie 

• Voorgeskrewe “pull-over” opsioneel 

• Swart skoolskoene met veters of bandjies - geen patrone nie / geen modeskoene nie 



• Wit, geel, bruin, maroen of swart haarlinte, haarrekkies en/of bruin, swart silwer of maroen 

haarknippies (geen diamant-, vorm- of patroonknippies) 

 

WINTERSDRAG: 

• Voorgeskrewe maroen skoolromp (lengte:  5 vingers bokant die knie) 

• Wit langmou toeknoophemp 

• Voorgeskrewe skooldas 

• Onopsigtelike onderklere 

• Voorgeskrewe maroen skooltrui / Dri-mac baadjie / kleurbaadjie 

• Voorgeskrewe "pull-over" opsioneel 

• Maroen sykouse 

• Swart skoolskoene met veters of bandjies - geen patrone nie / geen modeskoene nie 

• Wit, geel, bruin, maroen of swart haarlinte, haarrekkies en/of bruin, swart silwer of maroen 

haarknippies (geen diamant-, vorm- of patroonknippies) 

 

OPSIONEEL OP KOUE DAE: (Slegs vanaf Mei - Augustus) 

LANGBROEKE IS VERBODE TYDENS SOMERMAANDE 

• Voorgeskrewe grys langbroek 

• Wit langmou toeknoophemp 

• Onopsigtelike onderklere 

• Voorgeskrewe skooldas 

• Voorgeskrewe grys skoolkouse - geen wit kouse 

• Voorgeskrewe maroen skooltrui of baadjie (Verpligtend by langbroek) 

• Swart skoolskoene met veters of bandjies - geen patrone nie / geen modeskoene nie 

• Voorgeskrewe maroen skoolserp 

 

HARE: 

• Hare moet in so 'n styl gedra word dat dit te alle tye netjies is 



• Hare langer as skouerlengte moet vasgemaak word (sodra die hare die kraagrand raak) 

• Geen opsigtelike onnatuurlike haarkleurveranderings en ongewone of onnet haarstyle word 

toegelaat nie 

• Geen kuiwe mag in die oë hang nie en moet liefs vasgesteek word 

• Strikke mag nie breër as 4cm wees nie 

• Haarrekkies en haarlinte moet wit, geel, bruin, maroen of swart wees 

• Haarknippies moet bruin, swart, silwer of maroen wees (geen diamant-, vorm- of 

patroonknippies) 

 

Moontlike strafmaatreëls: 

Leerder word gewaarsku en 1 dag tyd gegee om hare / kleredrag reg te kry. Daarna word strafpunte 

toegeken totdat die probleem opgelos is. Wanneer ‘n dogter se rok te kort is, gaan sy die soom self 

onder toesig uittorring. 

JUWELE: 

• Slegs een seëlring of een gewone goue/silwer pand mag saam met 'n horlosie gedra word 

• Slegs smal, klein goue/silwer oorringetjies(1cm in deursnee) sonder aanhangsels, of goue/silwer  

 oorknoppies mag gedra word  

• Slegs een oorbel per oor in die onderste gaatjie 

• Geen tong- en/of neusringe word toegelaat nie 

 

Moontlike strafreëls is konfiskering van klere/juwele wat strydig is met die skoolreëls en betaling van 

gepaardgaande skutgelde 

 

NAELS: 

• Naels mag nie meer as 3mm lank vanaf die naelbed wees nie 

• Naels moet te alle tye goed versorg wees en lyk 

• Kleurlose naellak is toelaatbaar, nie die pêreltipe nie 

GRIMERING: 



• Geen grimering word toegelaat nie (geen maskara, oogskadu, oogomlyner, blosser, lipstiffie of 

enige lipkleursel nie). Moontlike strafmaatreëls is dat die dogter sal voorsien word van 

grimering-verwyderaar, naelknipper, naellakverwyderaar om onmiddellik die nodige voorkoms 

te verseker. 

Seuns: 

SOMERSDRAG: 

• Voorgeskrewe grys kortbroek 

• Grys kortmouhemp 

• Voorgeskrewe grys skoolkouse 

• Swart/bruin skoolskoene met veters (geen modeskoene)  VETERS MOET VAS WEES 

 

WINTERSDRAG: 

• Voorgeskrewe grys langbroek 

• Swart/bruin gordel (belt) 

• Grys langmouhemp 

• Voorgeskrewe skooldas 

• Voorgeskrewe skooltrui / Dri-mac baadjie / kleurbaadjie 

• Swart skoolskoene met veters (geen modeskoene)  

• Voorgeskrewe “pull over” opsioneel 

• Grys skoolkouse 

• Swart/bruin skoolskoene met veters (geen modeskoene) 

 

HARE: 

• Hare moet altyd kort en in 'n netjiese snit wees 

• Geen vreemde haarstyle word toegelaat nie 

• Geen opsigtelike onnatuurlike haarkleurveranderings nie 

• Geen kuiwe mag aan die wenkbroue raak as dit afgetrek word nie 

• Hare mag nie walle vorm nie, mag nie aan die ore raak nie en nie die hempskraag agter raak nie 



• Lang wangbaarde word nie toegelaat nie.  BAARD - moet glad geskeer wees 

 

JUWELE: 

• Slegs 'n manshorlosie mag gedra word 

• Geen bandjies, kettings, oor-, tong-en of neusringe mag gedra word nie 

 

Moontlike strafmaatreëls: 

Konfiskering van kleredrag/juwele wat strydig is met die skoolreëls en betaling van gepaardgaande 

skutgelde 

NAELS: 

• Naels moet te alle tye kort en goed versorg wees en lyk 

Moontlike strafreëls is konfiskering van klere/juwele wat strydig is met die skoolreëls en 

betaling van gepaardgaande skutgelde 

 

SPORTDRAG: 

• Slegs amptelike sportdrag word na byeenkomste gedra 

• Geen vreemde klere of baadjies mag gedra word nie 

• Toeskouers trek amptelike skooldrag aan na byeenkomste en funksies 

 

 

TATOEERMERKE EN PIERCINGS: 

Geen Tatoeëermerke of “Piercings” mag sigbaar wees wanneer die leerder in skool- en 

sportdrag is nie. ‘n Leerder mag verbied word om deel te neem aan skoolaktiwiteite waar 

tatoeëermerke sigbaar is en nie toegemaak is nie. Tatoeëermerke moet ten alle tye bedek 

wees. 


