
Gedragskode 
 
Inleiding 
 
Hierdie gedragskode wil  doeltreffende  opvoeding van  en 
onderrig aan die leerders van die Hoërskool Cradock ordelik en 
optimaal in ‘n gelukkige en vriendelike omgewing laat plaasvind.  
Hierdie gedragskode wil die gees, etos en amptelike tradisies van 
die skool behoue laat bly. 
Hierdie gedragskode is die eiendom van en in belang van 
leerders, oudleerders, opvoeders, oudopvoeders, ouers, 
werknemers en ondersteuners van die Hoërskool Cradock en 
word deur al hierdie partye aanvaar. Al hierdie partye mag dus 
deelneem aan die voortdurende aanpassing van hierdie 
gedragskode.  
 
Beginsels 
   
1. Ons glo dat elke leerder en opvoeder beskou moet word as 

‘n skepping van God wat sy/haar potensiaal moet realiseer.  
2. Ons glo dat die realisering van elke leerder en opvoeder se 

potensiaal  in ‘n gees van liefde en met die beste bedoelinge 
ondersteun moet word deur die bestuursliggaam, mede-
opvoeders en medeleerders. 

3. Ons glo dat opvoeding en onderrig gemik moet wees op die 
begeleiding van die totale mens tot die realisering van ‘n 
optimale mate van persoonsvolwassenheid met die oog op 
die totale lewe binne en buite die skool. 

4. Ons glo in die ontwikkeling van ‘n akademiese klimaat 
waarin die beste benutting van tyd en geleenthede sal 
meehelp tot die hoogste moontlike akademiese prestasie. 

5. Ons glo dat die effektiewe toepassing van 
onderwysbeginsels en onderwysmetodes waarin daar ruimte 
is vir ‘n eksperimentele en kreatiewe benadering kan 



meewerk tot voortdurende vernuwing en verbetering van die 
onderrigproses en leerproses. 

6. Ons glo in die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde ko-
kurrikulêre program waarin ‘n wye verskeidenheid van 
aktiwiteite die verskillende behoeftes van soveel as moontlik 
leerders en opvoeders so goed as moontlik akkommodeer 
sonder dat die fyn balans tussen die kurrikulêre en ko-
kurrikulêre programme versteur word. 

7. Ons glo dat gesonde dissipline gepaardgaan met duidelike 
dissiplinêre maatreëls waaroor leerders en opvoeders te alle 
tye so goed as moontlik ingelig behoort te wees. 

8. Ons glo dat in die geval van dissiplinêre optrede opvoeders, 
leerders, ouers en werknemers die reg het om billik 
aangehoor en behandel te word. 

9. Ons glo dat ‘n effektiewe en gladde administrasie van die 
hele skool noodsaaklik is vir die hoogs moontlike 
produktiwiteit van die hele skool. 

10. Ons glo dat ons die Grondwet van ons land moet respekteer 
en ons skool dienooreenkomstig moet inrig. 

 
 
 
Onderneming van Opvoeders 
 
1.  Ons erken die edel roeping van ons professie. 
2.  Ons onderneem om alles in ons vermoë te doen om in die 

uitvoering van ons pligte op te tree in ooreenstemming met 
die ideale van die onderwysroeping soos vervat in die 
gedragskode van die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders 
en onderskryf ook die dissiplinêre magte en prosedures van 
die Suid- Afrikaanse Raad vir Opvoeders. 

3.  Ons onderneem om te alle tye te let op wat ons vir leerders 
sê, hoe ons dit vir hulle sê, wanneer ons dit vir hulle sê, waar 
ons dit vir hulle sê en in die teenwoordigheid van wie ons dit 
vir hulle sê. 



4.  Ons onderneem om nie laks of nalatig te wees in die 
uitvoering van ons professionele pligte nie. (Sien: Die 
handleiding vir opvoeders van die Hoërskool Cradock) 

5.  Ons onderneem om nie ons posisie te misbruik vir finansiële, 
politieke of enige ander persoonlike gewin nie. 

6.  Ons erken ons leerders, hulle ouers en ons 
opvoederkollegas as vennote in die onderwys en strewe 
daarna om ‘n harmonieuse verhouding met hulle te bevorder. 

7.  Ons onderneem om alles prakties moontlik te doen om ouers 
van ons leerders genoegsaam en gereeld in te lig oor die 
vordering van ons leerders. 

8.  Ons onderneem om die onderskeie verantwoordelikhede van 
kollegas en die gesag wat daaruit voortspruit te respekteer 
en te bevorder en sodoende die gladde funksionering van 
ons skool te verseker. 

 
Dissiplinêre maatreëls t.o.v. hierdie onderneming 
 
Dit word van die skoolhoof verwag om opvoeders wat hierdie 
ondernemings en die gees daarvan nie eerbiedig nie, te vermaan 
en aan te spoor tot regstellende aksie. Indien ‘n opvoeder ten 
spyte van vorige vermanings by herhaling hierdie ondernemings 
en die gees daarvan nie eerbiedig nie, sal die betrokke opvoeder 
voor die dagbestuur van die Bestuursliggaam verskyn. Indien die 
dagbestuur van die Bestuursliggaam saamstem met die skoolhoof 
dat ‘n verskyning voor die dagbestuur nodig was, sal sodanige 
verskyning in die opvoeder se diensrekord aangeteken word. 
 
Onderneming van Leerders 
 
1. Ons erken dat ons as leerders ‘n aandeel het in die skep van 

‘n vriendelike en gelukkige omgewing waarbinne 
doeltreffende opvoeding van en onderrig aan leerders 
optimaal kan plaasvind en onderneem om ons positief te 
beywer vir die skep van sodanige klimaat tot voordeel van 
alle partye. 



2. Ons onderwerp onsself aan die gesag van die 
Beheerliggaam van die skool, ons opvoeders en 
leerderleiers en verbind ons daartoe om op ‘n ordelike wyse 
met gesagsfigure in gesprek te tree wanneer ons nie 
saamstem met hulle wyse van optrede of hulle bepaling 
en/of toepassing van ordereëls nie. 

3. Ons onderneem om entoesiasties, as deelnemers en 
toeskouers, deel te neem aan so veel as moontlik kurrikulêre 
en ko-kurrikulêre aktiwiteite van ons skool. 

4. Ons onderneem om lojaal te bly aan die gees, tradisies en 
etos van ons skool en mekaar as leerders daartoe aan te 
moedig. Indien ons met van hierdie tradisies verskil, sal ons 
op ‘n ordelike wyse ons mening daaroor bekend maak en 
ons op ‘n ordelike wyse beywer vir die nodige aanpassings. 

5. Ons onderneem om ons te alle tye só te gedra dat ons 
gedrag nie ‘n verleentheid vir ons skool sal veroorsaak nie. 

 
Dissiplinêre Maatreëls t.o.v. hierdie onderneming 
 
Indien ‘n leerder hierdie onderneming en/of die gees daarvan nie 
eerbiedig nie, sal dit as ‘n oortreding van die gedragskode beskou 
word en sal teen die leerder opgetree word met as uitgangspunt 
stappe 1 tot 4 van reëls 1 tot 6. 
 
Skoolreëls 
 
1.  Skoolreëls behoort tot die noodsaaklike minimum beperk te 

word. 
2.        Skoolreëls dien die beginsels waarop die skool se etos 

staan en moet bydra tot die bereiking van die doelstellings 
van die skool soos in die inleiding beskryf.  

3.   Skoolreëls mag nooit nét of in die eerste plek die belange 
van ‘n individu of ‘n kleiner groep binne die groter groep dien 
nie. 

4.   Skoolreëls moet toepasbaar en afdwingbaar wees. In die 
toepassing en afdwingbaarheid word die belangrike bydrae 



van ons leerders se ouers erken. Om hierdie rede wil ons 
graag ons ouers maksimaal betrek in die proses van 
dissiplinering. 

5.   In die dissiplinering van oortreders is ons primêre doel 
regstelling en langtermyn-rehabilitasie. Ons wil saam met CJ 
Langenhoven sê: “As die kortpad die beste pad was, sou die 
hoofpad daarlangs geloop het”. Tog erken ons dat by 
geleentheid, t.w.v. die groter groep, vinnige en radikale 
optrede nodig mag wees. 

6.  Die effektiewe toepassing van skoolreëls moet ‘n 
gesamentlike en konsekwente poging van alle opvoeders, 
leerderleiers en leerders wees. 

7. Skoolreëls geld vir alle leerlinge  
a. tydens skoolure; 
b. wanneer hulle in skooluniform geklee is; 
c. wanneer hulle die skool verteenwoordig; 
d. wanneer hulle ‘n amptelike funksie van die skool 
bywoon; 
e. wanneer hulle onder die toesig en beheer van die skool 

se opvoeder(s)  en/of gesekondeerde(s) (bv ouer-
afrigters) is. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Leerders se dissiplinêre rekord sal in twee gedeel word. ‘n 

Leerder sal ‘n lae- prioriteitoortredingsregister hê waarin 
oortredings waarop positiewe regstelling dadelik gevolg het, 
aangeteken word.  ‘n Leerder sal ‘n hoëprioriteit- 
oortredingsregister hê waarin oortredings waarop nie binne 
‘n redelike tyd regstelling gevolg het nie of wat herhaaldelik 
voorkom, aangeteken word. Die 



hoëprioriteitoortredingsregister sal wanneer die leerder die 
Hoërskool Cradock verlaat by sy/haar getuigskrif as bylaag 
aangevoeg word. In die getuigskrif sal na die bylaag verwys 
word as ‘n wesenlike deel van die getuigskrif.  

 
Die hoëprioriteitoortredingsregister verwoord eintlik die feit 
dat die leerder hom nie onderwerp aan die gesag van die 
skool nie of anders dat hy/sy sekere oortredings vinnig 
regstel sonder om dit af te lê. Ons glo dat leerders moet leer 
dat vandag se lewe die toekoms beïnvloed.  

 
Fisiese Voorkoms van Leerders 
 
1. Haarstyle 
 
 1.1 Seuns 
  1.1.1 Hare mag nie gekleur word of ligstrepies ingesit 

word nie. 
  1.1.2 Slegs gel wanneer hare kort is (Kort = raak nie 

aan die oor of die kraag nie.  Mag ook nie aan die 
wenkbroue raak nie).  Geen gel om lengte van 
hare weg te steek nie of om hare deurmekaar te 
laat lyk nie.  Geen gel vir “spikes”. 

  1.1.3 Geen dreadlocks of braiding sal vir seuns 
toegelaat word nie. 

  1.1.4 Seuns se hare mag nie aan die oor of die kraag 
van die hemp raak nie. 

  1.1.5 Hare moet netjies wees. 
  1.1.6 Hare wat oor die voorkop hang mag nie aan die 

wenkbroue raak nie. 
  1.1.7 Wangbaarde mag nie laer as die middel van die 

oor wees nie. 
  1.1.8 Seuns moet te alle tye netjies geskeer wees. 
  1.1.9 Indien ‘n seun vanweë mediese redes nie skeer 

nie, moet hy ‘n brief van ‘n dokter verskaf ter 



bevestiging daarvan.  Hierdie brief MOET elke 
tweede maand hersien word. 

  1.1.10 Geen deurmekaar haarstyle sal toegelaat word 
nie. 

     
Alle haarreëls geld, ook wanneer leerders tydens vakansies 
die skool verteenwoordig. 

   
 
 
 
 
 
 
 1.2 Dogters 

 1.2.1 Hare moet netjies wees.  Lang kuiwe mag nie net agter 
ore ingedruk word nie, maar moet netjies 
vasgesteek word. 

1.2.2 Hare wat oor die voorkop hang mag nie aan die 
wenkbroue raak nie. 

1.2.3 Die volgende haarbykomstighede word toegelaat: 
   1.2.3.1 Rooi, wit of swart rekkies, lint, knippies, 

Alice bands en kopbande nie breër as 2 
cm nie. 

   1.2.3.2 4 medium silwer, swart, rooi of wit 
knippies 

1.2.4 Dogters se hare moet vasgemaak word wanneer 
dit aan die onderpunt van die kraag raak. 

  1.2.5 Dogters se hare kan in poniesterte of vlegsels 
gedra word. 

1.2.6 Geen hare mag gekleur word nie. 
1.2.7 Geen bollas mag gedra word nie. 
1.2.8 Geen dreadlocks mag gedra word nie. 

  1.2.9 Braiding mag wel gedra word, maar MOET lank 
genoeg wees om vasgemaak te word en dit moet 



dieselfde kleur as die leerder se natuurlike 
haarkleur wees. 

1.2.10 Geen deurmekaar haarstyle sal toegelaat word 
nie. 

 
 Alle haarreëls geld, ook wanneer leerders tydens vakansies 

die skool verteenwoordig. 
 
1. Juweliersware 
 2.1  Polshorlosies mag gedra word - geen “charms” mag 

gedra word nie. 
2.2  Dogters mag een knoppie of klein ring per oor dra. 

 
1. Naels 
 3.1  Naels mag nie oor ‘n vinger se punt steek nie. 

3.2  Naels moet skoon en netjies geknip wees. 
3.3  Kleurlose naelpolitoer word toegelaat. 

 
1. Grimering 
 4.1  Geen grimering word toegelaat nie. 

4.2  Vir die gebruik van medisinale velrome moet ‘n mediese 
dokter ‘n brief ter aanbeveling daarvan verskaf. 

 
1. Skooldrag 
 5.1 Skooldrag word gedra t.w.v. die volgende funksies: 

a.        Sigbare uitkenbaarheid. 
b.        Gesonde groepsgevoel. 
c.        Bekostigbaarheid. 

d.            Beskerming van kinders wie se ouers nie 
mededingende   

        kleredrag kan bekostig nie. Kleredrag speel ‘n 
groot rol in  

tieners se gevoel oor hulself.  
5.2  Algemene skooldrag 

  Somer - seuns  



Kleurbaadjie (Opsioneel) 
  Kortmou wit skoolhemp met wapen of wit hemp met 
das  
  Grys broek - kort of lank 
  Grys sokkies sonder strepe (Lang sokkies saam met 
kortbroek) 
  Eenvoudige bruin of swart toerygskoene 
  Skooltrui - slegs met skoolbaadjie 
  Swart “Pullover” (Opsioneel) 
  Dogters  

Kleurbaadjie (Opsioneel) 
  Kortmou wit hemp met skoolwapen 
  Skoolromp 
  Kort wit sokkies sonder strepe 
  Swart skoolskoene (enkel bandjie of toeryg) 
  Haarlinte of bolletjies - rooi of wit 
  Skooltrui - slegs met skoolbaadjie 

Swart “Pullover” (Opsioneel) 
     
  Winter - seuns  

Kleurbaadjie 
  Skooldas 
  Wit hemp 
  Grys langbroek 
  Grys sokkies sonder strepe 
  Eenvoudige bruin of swart toerygskoene 
  Skooltrui - slegs met skoolbaadjie 

Swart “Pullover” (Opsioneel) 
  Dogters  

Skoolbaadjie 
Skooldas 

  Wit skoolhemp  
  Skoolromp met lang swart kouse 

of 
Grys langbroek met grys sokkies 



  Haarlinte of bolletjies - rooi of wit 
  Skooltrui - slegs met skoolbaadjie 

Swart skoolskoene (enkel bandjie of toeryg) 
Swart “Pullover” (Opsioneel) 

 
5.3 NB :  Somerdrag geld vanaf 1 Oktober tot 30 April 

en winterdrag vanaf 1 Mei tot 30 September. 
5.4 Skoolklere is (sommige op bestelling) beskikbaar by 

LockeRoom. 
5.5 Kleurbaadjies is 'n verpligte deel van die 

winterdrag. 
 5.6 Die bostuk van sweetpakke mag nie in die skool gedra 

word nie. 
5.7 Geen ander wapentjies, behalwe dié wat deur die skool 

aan leerders gegee word, mag by skooldrag gedra word 
nie. 

5.8 Sweetpakke kan by die meeste sportbyeenkomste 
gedra word. 

 5.9 ‘n Amptelike serp en/of “beanie” mag by wintersdrag 
gedra word en moet by die klerewinkel(LockeRoom) 
bestel word. 

5.10 Op sekere dae, kan informele skooldrag gedra word.  
Dit bestaan uit ‘n gholfhemp (met skoolwapen) en ‘n 
kortbroek. 

 5.11 Skooldrag moet te alle tye skoon en netjies vertoon. 
5.12 Geen ongemagtigde ander kledingstukke mag saam 

met skooldrag gedra word nie. 
 
6. Beleid van dra van gewone drag skool toe 
 

Seuns 
6.1 Geen slaapklere of “slippers” nie. 
6.2 Geen onderhemde (“vests”/laat-my-sterk-lyk-hemde) as 

hemde nie. 
6.3 Hoofbedekking/hoede nie in gebou gedra nie. 



6.4 Geen juweliersware anders as ‘n horlosie nie, m.a.w. 
geen ringe, “studs”, ens. 

6.5 Geen slagspreuke op T-hemde wat enigsins aanstoot 
kan gee nie (dit sluit politieke uitsprake in). 

6.6 Hare moet steeds voldoen aan skool se voorskrifte 
(m.a.w. bv. nie in ‘n spesifieke vorm gejel nie ens.). 

6.7 Gesigte mag nie besmeer of geverf word nie. 
 

Dogters 
6.1 Geen klere of lae halse wat “cleavage” wys nie. 
6.2 MOET nodige onderklere dra. 
6.3 Geen oop magies/mae nie. 
6.4 Geen slaapklere of “slippers” nie. 
6.5 Grimering wat keurig aangewend is, mag gedra word. 

Gesigte mag nie besmeer of geverf word nie. 
6.6 Geen slagspreuke op T-hemde wat enigsins aanstoot 

kan gee nie. 
6.7 Hare moet steeds voldoen aan skool se voorskrifte. 
6.8 Juweliersware mag gedra word, maar “studs”/ringe, 

ens. mag slegs aan die oorskulp gedra word. 
6.9 Broeke en rompies moet tot ten minste die helfte van 

die bobeen strek. 
6.10 Geen spanbroeke (“tights”/”leggings”) mag gedra word 

nie. 
 
6. Boeksakke 
 7.1  Slegs leer- en seilsakke sal toegelaat word. Geen 

vissakke nie. 
7.2   Die minimum mate moet wees: 40 x 25 cm. Sakke moet 

kompartemente aan die binnekant hê wat genoegsame 
ruimte skep sodat boeke en toerusting nie beskadig 
word nie. 

7.3 Die leerling se naam (nie bynaam) moet netjies en 
duidelik leesbaar op die buitekant van die tas 
aangebring wees. 

7.4  Geen graffiti of slagspreuke mag op die buitekant van 
die tas geskryf wees nie. 



7.5  Boektasse moet tydens wisseling van klaskamers 
verkieslik in die regterhand gedra word. 

Dissiplinêre Maatreëls vir reëls 1 tot 7 
 
Stap een. Die leerder word deur ‘n opvoeder of ‘n leerderleier 
daarop gewys dat hy/sy ‘n reël oortree het en word versoek om 
binne ‘n redelike tyd sy/haar voorkoms in ooreenstemming met 
die reël te bring. Die opvoeder wat die leerder op die oortreding 
gewys het of die opvoeder wat deur die leerderleier van sodanige 
teregwysing verwittig is, moet kontroleer dat die regstelling binne 
die redelik tyd gedoen is. ‘n Redelike tyd word as volg bepaal: 
Haarstyle (48 uur) ; Grimering en Juweliersware (onmiddellik) ; 
Naels en Skooldrag (24 uur): Die oortreding van die reël en die 
leerder se reaksie daarop word deur die betrokke opvoeder in die 
leerder se toepaslike oortredingsregister aangeteken. 
Stap twee: Indien die leerder nie binne die redelike tyd die 
regstelling gemaak het nie moet die betrokke opvoeder vir 
hom/haar die voorgeskrewe brief gee wat die leerder aan sy/haar 
ouer(s) moet besorg. In hierdie brief word die oortreding en die 
verwagte regstellende aksie duidelik uiteengesit. Die leerder moet 
op die eersvolgende skooldag die ouers se erkenning van 
ontvangs en kommentaar aan die opvoeder besorg. Die verloop 
van hierdie aksie word deur die opvoeder in die leerder se 
toepaslike oortredingsregister aangeteken. 
Stap drie: Indien die leerder steeds nie regstellend opgetree het 
nie, moet die betrokke opvoeder die saak na die skoolhoof of sy 
gevolmagtigde verwys wat ‘n tuggesprek met die leerder en 
indien moontlik sy ouers voer. Die skoolhoof mag die 
bestuursliggaamlede vir leerderbelange by hierdie gesprek 
betrek. Hierdie aksie en die afloop daarvan moet deur die 
skoolhoof of sy gevolmagtigde in die leerder se 
hoëprioriteitoortredingsregister aangeteken word. 
Stap vier: Indien al bogenoemde stappe nie die leerder tot 
regstellende aksie gebring het nie, word ‘n dissiplinêre verhoor 
wat voldoen aan die wetsvereistes gehou. Die aanloop, verloop 
en afloop daarvan word deur die skoolhoof of sy gevolmagtigde 
volledig in die leerder se hoëprioriteitoortredingsregister 
aangeteken. 



 
Teenwoordigheid en Afwesigheid 
 
8.  Teenwoordigheid tydens skoolure 
 8.1  Mediese afsprake moet sover as moontlik vir buite 

skoolure gemaak word. 
8.2 Leerders wat afwesig was, moet aan die begin van  die 

dag waarop hy of sy terugkeer skool toe, ‘n brief van 
sy/haar ouer(s) by die register-onderwyser inlewer 
waarin die rede vir die vorige dag (dae) se afwesigheid 
uiteengesit word. 

8.3 Leerders wat weens mediese redes 3 of meer dae 
aaneenlopend afwesig was, 
moet ‘n mediese sertifikaat 
van ‘n SAGTR-geregistreerde 
mediese praktisyn inhandig.  

8.4 Leerders wat weens mediese redes ‘n toets of eksamen 
mis, moet met hulle terugkeer ‘n mediese sertifikaat van 
‘n SAGTR-geregistreerde praktisyn inlewer of wanneer 
‘n leerder die skool verteenwoordig en daarom ‘n toets 
of eksamen mis, sal die betrokke opvoeder, die leerder 
en die skoolhoof besluit of, hoe en wanneer die 
agterstallige evaluasie ingehaal sal word. 

8.5 Wanneer ‘n leerder ‘n gedeelte van ‘n eksamen misloop 
sal ‘n “afwesig” vir daardie vak op die rapport verskyn 
en die leerder sal geen groottotaal ontvang nie. 

8.6 Alle ouers wat hulle kind(ers) uit die skool haal of laat 
haal tydens skoolure moet die skoolhoof of sy  
verteenwoordiger met opgaaf van rede(s) vooraf 
daarvan in kennis stel. Geen leerder mag sonder 
toestemming van ‘n opvoeder van die skool die 
skoolterrein tydens skoolure verlaat nie. 

8.7 ‘n Leerder wat op ‘n Vrydag voordat hy/sy die skool op 
die Saterdag verteenwoordig, weens mediese rede(s) 
afwesig is, moet die afrigter van die betrokke span voor 



08:00 op daardie Vrydag in kennis stel van sy/haar 
beskikbaarheid al dan nie en moet voor die wedstryd by 
die afrigter‘n mediese sertifikaat van ‘n SAGTR-
geregistreerde mediese praktisyn inlewer ter verskoning 
van die Vrydag en ter bevestiging dat die leerder 
daardie Saterdag sy of haar spesifieke sport mag 
beoefen. 

8.8 ‘n Leerder wat op enige dag weens ‘n mediese rede 
tydens skoolure afwesig was, mag nie op daardie dag 
aan enige verdere skoolaktiwiteite deelneem nie.  

8.9 Herhaalde patroonmatige afwesigheid sal van situasie 
tot situasie aangespreek word. 

8.10  Gereelde laatkommery by skool is onaanvaarbaar. 
  
Dissiplinêre maatreëls vir reël 8 
Reëls 8.2-8.3  Die vier stappe by reëls 1 tot 6 sal as grondslag vir 

optrede dien. 
Reël 8.4   Soos by stappe 1 tot 3 by reëls 1 tot 6 met dien 

verstande dat indien die leerder na stap 3 steeds 
nie die vereiste mediese sertifikaat inlewer nie, 
hy/sy ‘n nulpunt sal ontvang vir die betrokke 
evaluasie. Herhaalde sodanige afwesigheid met 
gevolglike herhaalde nulpunte kan lei tot stap 4 
soos by reëls 1 tot 6. 

Reël 8.6  Die vier stappe by reëls 1 tot 6 sal as grondslag vir 
optrede dien. 

Reël 8.7  In gebreke bly om die reël te gehoorsaam beteken 
dat die oortreder nie toegelaat sal word om aan die 
wedstryd deel te neem nie.  Herhaalde sodanige 
oortreding kan lei tot stap 4 soos by reëls 1 tot 6. 

Reël 8.8  Indien ‘n leerder wel ‘n skoolaktiwiteit in hierdie 
geval bywoon en/of daaraan probeer deelneem, 
sal sodanige leerder onmiddellik deur die 
verantwoordelike opvoeder(s) huis/koshuis toe 
gestuur word en sal die oortreding die 



eersvolgende skooldag in die leerder se toepaslike 
oortredingsregister aangeteken word.  By ‘n 
volgende sodanige oortreding word stap 2 soos by 
reëls 1 tot 6 gevolg en by ‘n derde en verdere 
oortreding van hierdie reël stappe 3 en 4 soos by 
reëls 1-6. 

Reëls 8.9 en 8.10 Die vier stappe by reëls 1 tot 6 sal as 
grondslag vir optrede dien. 

 
 
 
9. Besering of siekte gedurende ‘n skoolaktiwiteit 
 
 As ‘n leerder ernstig beseer word of ernstig siek raak tydens 

‘n amptelike skoolaktiwiteit moet die siekte en/of besering so 
gou moontlik deur die betrokke leerder en toesighouer wat 
die skool verteenwoordig by die kantoor aangemeld word en 
moet deur beide afsonderlik of gesamentlik in die ter sake 
register aangeteken word.  Die skool se verteenwoordiger 
moet ook die leerder se ouer(s) so gou as moontlik van die 
voorval in kennis stel. Sodanige leerder mag net deur 
iemand anders as sy ouers van die terrein geneem word met 
sy ouer(s)/wettige voog se toestemming behalwe in geval 
van nood waar die skool se verteenwoordiger ‘n besluit sal 
neem.  In die bepaling van of ‘n besering of siekte ernstig is, 
word van die skool se betrokke verteenwoordiger(s) verwag 
om eerder konserwatief op te tree en as hulle enigsins twyfel 
dit eerder as ernstig te beskou. 
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Vermaning deur die skoolhoof van opvoeder/verteenwoordiger 
van die skool en die maak van ‘n korrekte en volledige 
aantekening in die betrokke register.  By herhaalde versuim om 
hierdie reël na te kom mag die skoolhoof die betrokke opvoeder 



versoek om te verskyn voor die dagbestuur van die 
Beheerliggaam.  Indien die dagbestuur van die Beheerliggaam 
bevind dat die skoolhoof se optrede korrek was, mag die 
skoolhoof ‘n amptelike aantekening maak in die betrokke 
opvoeder se diensrekord. 
 
Algemene gedrag op skoolterrein 
 
9. Beperkte beweging op skoolterreine, toegang tot 

skoolterreine en gedrag t.o.v. skoolterreine 
10.1 Leerders word voor en na skoolure en tydens pouses 

slegs met toestemming van ‘n opvoeder of ‘n 
leerderleier in die skoolsale of klaskamers toegelaat. 

10.2 Leerders word voor en na skoolure en tydens pouses 
nie op die skoolterrein aan die Rocklandswegkant van 
die skool of in die skool se voortuin toegelaat nie.  

10.3 Nie-koshuisinwoners word in bg. tye onder geen 
omstandighede in die skoolkoshuise toegelaat nie. 

10.4 Leerders mag nie die skool se voordeur en 
ontvangslokaal tydens skoolure gebruik nie. Leerders 
gebruik die kantoordeur in die hoofgang. 

10.5 Sportvelde en -bane word net gebruik vir die 
beoefening van die sportsoort waarvoor dit ontwerp is.  

10.6  Leerders moet toepaslike sportdrag dra wanneer hulle 
sport beoefen.  

10.7  Leerders moet veral let op hulle skoeisel aangesien 
verkeerde skoeisel skade kan doen aan bv. tennisbane. 

10.8  Toegang tot die skoolterrein mag slegs deur oop hekke 
verkry word en leerders mag dus nie oor mure of oor en 
deur drade klim of openinge daarin maak nie.  

10.9  Niemand mag die skoolterrein na ure betree sonder 
toestemming van die beheerpersoneel nie. 

10.10  Geen besoekers word op die skoolterrein 
toegelaat sonder die vooraf-toestemming van die 
skoolhoof nie. 



10.11  Geen leerder mag oor die omheiningsdrade van 
die skoolterrein met persone aan die buitekant van 
die drade gesels nie. 

10.12  Geen balspele word onder enige dak, in enige 
gang of teen enige muur of in die nabyheid van 
geboue toegelaat nie. 

10.13  Skooltasse moet voor skoolure en tydens pouses 
in rye op die aantreeblad geplaas word. Leerders 
mag nie mekaar se skooltasse verskuif of 
wegsteek nie. Wanneer die eerste klok lui, moet 
leerlinge dadelik in hulle klaskamerrye aantree en 
wanneer die tweede klok lui, moet leerders reeds 
in hulle klaskamerrye wees en stilbly sodat hulle 
aandagtig na die afkondiginge kan luister. 
Wanneer die opvoeder aan diens opdrag gee, 
verdaag leerders op ordelike wyse na klaskamers. 

10.14  Leerders, opvoeders, ouers, afleweraars en enige 
ander persoon  wat voertuie (vierwiel, driewiel en 
tweewiel) op die skoolterrein bestuur, doen dit op 
eie risiko en die skool aanvaar geen 
aanspreeklikheid vir enige besering en gevolge 
wat daarmee gepaard mag gaan nie. Borde wat 
hierdie reël duidelik verwoord, is by alle ingange 
na die skoolterrein te sien. 

10.15  Badkamers moet netjies en skoon gehou word. 
10.16  Geen voedsel mag in die badkamer ingeneem 

word nie. 
10.17  Geen spelery of samedromming sal in die 

badkamers toegelaat word nie. 
10.18  Slegs een leerder mag op ‘n slag die klaskamer 

verlaat om badkamer toe te gaan. Sodanige 
leerder moet eers die toestemming van die 
toesighoudende personeellid verkry. 

10.19  Toilette moet gespoel word na gebruik. 



10.20  Toiletpapier mag slegs gebruik word vir die 
algemeen aanvaarde doel waarvoor dit daar 
geplaas is. 

10.21  Van leerders word verwag om saam met die 
skoonmaakpersoneel medeverantwoordelikheid te 
aanvaar vir die algemene netheid van die 
skoolgebou en skoolterrein. Dit impliseer dat 
leerders nie rommel sal strooi nie, rommel sal 
optel en dat leerders die aangewese vullishouers 
sal gebruik vir rommel. 

10.22  Leerders mag nie skooleiendom of eiendom van 
opvoeders en mede-leerders doelbewus beskadig 
nie. 

10.23  Leerders mag nie met enige skooleiendom of 
eiendom van opvoeders en medeleerders peuter 
of veranderinge daaraan aanbring sonder 
toestemming van die skool se beheerpersoneel 
nie. 

10.24  Leerders mag nie eiendom (sluit elektriese 
installasies en apparaat in) van die skool 
gebruik/aanwend vir enige ander doel as die 
algemeen aanvaarde doel waarvoor dit daar gestel 
is nie. 

10.25  Geboue en eiendom moet met respek behandel 
word. 

Handboeke 
 
11.  Leerders moet al die handboeke in hulle besit goed 

oppas. 
11.1  Alle boeke moet met ‘n geskikte oortreksels oorgetrek 

wees. 
11.2   Handboeke is en bly die skool se eiendom en 

moet onbeskadig aan die skool teruggegee word op tye 
soos deur die skool se beheerpersoneel bepaal. 
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Stap een:  Die leerder word deur ‘n opvoeder of leerderleier 
daarop gewys dat hy/sy ‘n reël oortree het en word versoek om 
binne ‘n redelike tyd ‘n uitgespelde regstellende aksie te neem. 
Hierdie regstellende aksie sou in die konteks van die reël 
geïnterpreteer moet word en die verandering van gedrag kan dus 
beteken: die herstel van beskadigde eiendom, die vervanging van 
beskadigde eiendom, ens. Die opvoeder wat die leerder op die 
oortreding gewys het of deur die leerderleier daarvan verwittig is, 
moet kontroleer dat die regstelling binne die redelik tyd gedoen is. 
Die oortreding van die reël en die leerder se reaksie daarop word 
in die leerder se toepaslike oortredingsregister aangeteken. 
Stap twee:  Indien die leerder nie binne die redelike tyd die 
regstelling gemaak het nie, moet die betrokke opvoeder vir 
hom/haar die voorgeskrewe brief gee wat die leerder aan sy/haar 
ouer(s) moet besorg. In hierdie brief word die oortreding en die 
verwagte regstellende aksie duidelik uiteengesit. Die leerder moet 
op die eersvolgende skooldag die ouers se erkenning van 
ontvangs aan die opvoeder besorg. Die verloop van hierdie aksie 
word in die leerder se toepaslike oortredingsregister aangeteken. 
Stap drie:  Indien die leerder steeds nie regstellend opgetree het 
nie, moet die betrokke opvoeder die saak na die skoolhoof verwys 
wat ‘n tuggesprek met die leerder en indien moontlik sy ouers 
voer. Die skoolhoof mag die Beheerliggaamslede vir 
leerderbelange by hierdie gesprek betrek. Hierdie aksie en die 
afloop daarvan moet deur die skoolhoof in die leerder se 
hoëprioriteitoortredingsregister aangeteken word. 
Stap vier:  Indien al bogenoemde stappe nie die leerder tot 
regstellende aksie gebring het nie, word ‘n dissiplinêre verhoor 
wat voldoen aan die wetsvereistes, gehou. Die aanloop, verloop 
en afloop daarvan word deur die skoolhoof volledig in die leerder 
se hoëprioriteitoortredingsregister aangeteken. 
 
12. Alkohol en Dwelms en Rook 



Die besit, gebruik van en handel in alkohol, dwelms en tabak 
in watter vorm ookal is verbode. 
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‘n Dissiplinêre verhoor wat voldoen aan die wetsvereistes sal 
gehou word. Die aanloop, verloop en afloop daarvan word deur 
die skoolhoof volledig in die leerder se 
hoëprioriteitoortredingsregister aangeteken. 
 
13. Algemene onderlinge gedrag 
 13.1  Fisiese bakleiery en verbale en psigiese afkraking is 

verbode.  
13.2 Geen leerder mag ‘n potensieel gevaarlike voorwerp 

soos bv ‘n sakmes, ‘n speelgoedvuurwapen, ‘n 
vuurwapen, ‘n “knuckle-duster”, ens. in sy besit hê nie. 

13.3  Geen voorwerp van watter aard ookal mag na ‘n 
persoon gemik of gegooi word nie. 

13.4  Geen leerder mag in die besit wees van enige erotiese 
en/of pornografiese materiaal nie. 

13.5 Geen leerder mag besittings van die skool en sy 
personeellede of van ‘n ander leerder sonder daardie 
party se toestemming verskuif en/of in sy besit hê nie. 

13.6 Oriëntering van graag 8-leerders sal bestuur word deur 
alleenlik die opvoeders en Raad van Leerderleiers met 
dien verstande dat elke aktiwiteit/program aangebied 
van opbouende aard sal wees. 

13.7 Elke leerder se eerste prioriteit is om die skool in die 
sport van sy of haar keuse te verteenwoordig. Daarna 
mag die skoolhoof toestemming gee dat ‘n leerder in 
die kleure van ‘n spesifieke klub  aan ‘n sport  mag 
deelneem wat nie deur die skool aangebied word nie.  

13.8 Leerders sal aan die begin van elke sportsoortseisoen 
‘n kontrak onderteken waarin hulle hulle verbind om die 
hele seisoen vir al die wedstryde beskikbaar te wees. 



Die skoolhoof  mag wel toestemming gee in gevalle met 
meriete dat leerders mag onttrek. 

 13.9 Selfone word op eie risiko by die skool toegelaat.  
Selfone moet af wees gedurende lesure. 

13.10 Geen selfone word in enige toets- en 
eksamenlokaal toegelaat nie. 

13.11 Selfone kan aan die begin van die skooldag by die 
kantoor inlewer word vir veilige bewaring. 
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T.o.v. 13.1 en 13.3 en 13.5 en 13.7 en 13.8 
Tuggesprek met skoolhoof wat, afhangende van die oortreder se 
reaksie en die erns van die oortreding, kan lei tot ‘n dissiplinêre 
verhoor met dien verstande dat die ouers van die betrokke leerder 
van die begin af ingelig word oor die oortreding.  Die leerder/s kan 
tot ‘n maksimum van 5 dae verbied word om skool by te woon.  
Dit sal die ondersoekonderwyser geleentheid gee om die saak 
behoorlik te ondersoek. 
 
T.o.v. 13.2. en 13.4  Onmiddellike dissiplinêre verhoor. 
T.o.v. 13.6    Soos in stappe 1 tot 4 by reëls 1-6. 
T.o.v. 13.9 en 13.10 Indien selfone gesien of gehoor word, 

sal dit gekonfiskeer word en eers aan die 
einde van die kwartaal teruggegee word. 

 
 
 
13. Afkondiginge 

14.1 Alle afkondiginge moet in Engels en Afrikaans geskryf 
en gedoen word. 

14.2 Leerders moet stilbly en aandagtig luister na 
afkondiginge 
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T.o.v. 14.1  Vermaning en versoek tot regstelling. By 

herhaalde oortreding sal die skuldige opvoeder voor die 
dagbestuur van die beheerliggaam verskyn en, indien 
hy/sy skuldig bevind word, sal die skoolhoof ‘n 
aantekening maak in die betrokke opvoeder se 
diensregister. 

T.o.v. 14.2  Soos in stappe 1-4 by reëls 1-6. 
  
13. Dissipline in die klaskamer 

15.1 Elke opvoeder moet aan die begin van die jaar ‘n 
kontrak opstel met die klasgroepe aan wie hy/sy 
onderrig gee. Hierdie kontrak kan jaarliks hersien word. 
Hierdie kontrak moet die wedersydse verwagtinge van 
die opvoeder en leerders verwoord en moet duidelik 
sigbaar in die klaskamer aangebring word. Dit is die 
opvoeder se verantwoordelikheid om sorg te dra dat 
hierdie kontrak nagekom word.  

15.2 Ons erken dat elke opvoeder ‘n unieke klasatmosfeer 
mag skep solank as wat hy/sy self in die eerste plek 
verantwoordelikheid aanvaar vir die gevolge daarvan. 

 
Dissiplinêre maatreëls t.o.v. reël 15 
 
Tov 15.1  Indien die opvoeder nalaat om die kontrak op te stel sal 

die skoolhoof  die skuldige opvoeder vermaan en ‘n 
spertyd gee vir die afhandeling van die opstel van die 
kontrak. Indien die opvoeder steeds nie gehoor gee nie, 
sal hy/sy voor die dagbestuur van die Bestuursliggaam 
verskyn en indien hy/sy skuldg bevind word, sal die 
skoolhoof ‘n aantekening in die betrokke opvoeder se 
diensregister maak. 

Tov 15.1  Wanneer ‘n leerder die kontrak oortree, sal die betrokke 
opvoeder hom/haar tot regstellende aksie maan en 
indien nodig straf volgens die ooreengekome kontrak. 



Tov 15.1  Indien ‘n leerder herhaaldelik die klaskamerkontrak nie 
eerbiedig nie, word stappe 1 tot 4 soos by reëls 1 tot 6 
gevolg. Vir hierdie doel is dit belangrik dat opvoeders 
aantekeninge maak van die leerder se herhaalde 
oortredinge van die klaskamerkontrak.  

 
 
 
 
 
 
 
   
13. Onsuksesvolle akademiese jaar 

16.1 Elke leerder wat nie ‘n gegewe akademiese jaar slaag 
nie moet heraansoek doen om die akademiese jaar te 
herhaal. 
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Leerders wat nie meer skoolpligtig is nie, sal slegs weer toegelaat 
word, as dit deur die Beheerliggaam as in belang van die leerder 
beskou word.  Leerder wat gedurende die onsuksesvolle jaar 
geen erns met sy/haar skoolwerk getoon het nie en/of by 
herhaaldelike verbreking van gedragsreëls betrokke was en/of 
dissiplinêre probleme in die klaskamer veroorsaak het, kan 
afhangende van die aantal inskrywings in die klas waarvoor 
aansoek gedoen word, verdere betrokkenheid by CHS geweier 
word. 
 
13. Skoolfooie 

17.1 Leerders se ouers moet toesien dat alle finansiële 
verpligtinge teenoor die skool teen 30 November van 
elke jaar afgehandel is. 
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Leerders wat nie meer skoolpligting is en/of nie die naaste skool 
aan sy/haar ouerhuis bywoon nie, sal nie tot die skool toegelaat 
word tot die nuwe akademiese jaar, voordat ouers hulle finansiële 
verpligtinge ten opsigte van die vorige jaar teenoor die skool 
nagekom het nie. 
 
Indien enige leerder nie aan bogenoemde reëls voldoen nie, 
berus die finale besluit by die skoolhoof. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voltooi asseblief die onderstaande bewys en handig dit in 
saam met die voltooide aansoek. 
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