
 
 
 
 

 
1. SKOOLURE 
 Maandag tot Vrydae: 07:15 tot 14:1
 
2. STIPTELIKHEID 

2.1 Leerders wat nie reeds 07:2
2.2 Leerders wat, terwyl ‘n saal

nogtans daarheen gaan.
 
3. OPENING IN DIE VIERKANT
 3.1 Die eerste klok sal op Donderdae om 07:25
  aantreeblad, in voogverband, aantree.  
 3.2 Die Seniorraad en klas VRL
  ordelikheid voor en tydens opening.
 3.3 Die Seniorraad is verantwoordelik vir die ordelike verdaging van die leerders.
 3.4 ‘n Personeellid of predikant
  dag word hier afgehandel
  
4. KLASWISSELING 
 4.1 Klaswisseling geskied vinnig en ordelik.  Leerders hou links en loop agter mekaar.

4.2 Gr.8- en 9-leerders tree in rye voor die klas 
 4.3 Indien die leerders nie betyds is vir klas nie, sal so leerder gestraf word.
 4.4 Onderwysers dui laatkommers op die perioderegister aan.
  na ander personeel of badkamers toe gaan nie.
 4.5 Geen leerder mag by die kafeteria, fietsloods of tussen die personeel se voertuie 
  wisseling wees nie. 
 
5. DIE KLASKAMER 

5.1 Klasdissipline weerspieël die gees v
 -  Netheid   -  Pligsgetrouheid        

5.2 Gr. 8- en 9-leerders staan op as onderwysers by die klas instap.
5.3 Daar word van die leerders verwag om die lokaal stil en ordelik binne te gaan.
5.4 Geen leerder mag sonder toesig van ‘n onderwyser in ‘n

  Dit geld ook vir pouses. 
5.5 Leerders se gedrag moet te alle tye onberispelik wees.
5.6 Daar mag nie op die banke, mure, vensters of enige item van die skool gekrap word 
 Sodanige items mag nie
5.7 Klaskamers moet netjies en skoon gehou word.
5.8 Leerders is aanspreeklik vir die koste verbonde aan die beskadiging van 

  en buite die klaskamer. Rapporteer gebreekte ruite by die
5.9 Geen etery word in die klaskamer toegelaat nie, ook geen kougom nie. 
5.10 Geen leerder mag die klaskamer sonder toestemming verlaat nie. 

  voogperiodes.  
5.11 Huiswerk moet stiptelik gedoen word en geen afskrywery word toe
 

6. SKOOLTERREIN 
 6.1 Die terrein voor en na skool
  6.1.1 Sodra die terrein deur ‘n leerder betree word, tree alle reëls in werking.
  6.1.2 Die fietsloods en parkeerplek vir motorfietse en motors is nie ‘n saamdromplek nie.  
   Leerders mag 
   mag ook nie op die stoepe wees nie.
  6.1.3 Klaskamers is nie oop nie, behalwe vir die leerders wat die lokaal skoonmaak.
  6.1.4 Dieselfde reëls geld verder soos vir pouses.
  6.1.5 Leerders wat na
  6.1.6 Indien daar op busse gewag word, moet dit binne die terrein wees.
  6.1.7 Die skoolterrein en skoolgebou moet netjies en skoon gehou word.
  6.1.8 Rommelstrooiing is ‘n ernstige oo
; 
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tot 14:15. 

Leerders wat nie reeds 07:25 in die  vierkant  in hul rye is nie, is laat en sal opgeteken word.
Leerders wat, terwyl ‘n saal- / vierkantopening aan die gang is by die skool aankom, moet 
nogtans daarheen gaan. 

OPENING IN DIE VIERKANT 
klok sal op Donderdae om 07:25 lui, waarna die leerders op die  

aantreeblad, in voogverband, aantree.   
klas VRL, onder leiding van die departementshoof aan diens, handhaaf 

ordelikheid voor en tydens opening. 
Die Seniorraad is verantwoordelik vir die ordelike verdaging van die leerders.
‘n Personeellid of predikant sal die Godsdiensopening behartig en alle afkondigings vir die 
dag word hier afgehandel.    

Klaswisseling geskied vinnig en ordelik.  Leerders hou links en loop agter mekaar.
leerders tree in rye voor die klas aan – waar moontlik (sien klaskamerreëls).

n die leerders nie betyds is vir klas nie, sal so leerder gestraf word.                                                                                                                             
Onderwysers dui laatkommers op die perioderegister aan. Leerders mag nie tussen 
na ander personeel of badkamers toe gaan nie. 
Geen leerder mag by die kafeteria, fietsloods of tussen die personeel se voertuie 

Klasdissipline weerspieël die gees van die skool en sal die volgende aspekte reflekteer:
Pligsgetrouheid        -  Ordelikheid         - Respek 

leerders staan op as onderwysers by die klas instap. 
Daar word van die leerders verwag om die lokaal stil en ordelik binne te gaan.
Geen leerder mag sonder toesig van ‘n onderwyser in ‘n klaskamer,  LO-saal of saal 

 
Leerders se gedrag moet te alle tye onberispelik wees. 
Daar mag nie op die banke, mure, vensters of enige item van die skool gekrap word 
Sodanige items mag nie gebreek of beskadig word nie (sien Gedragskode). 
Klaskamers moet netjies en skoon gehou word. 
Leerders is aanspreeklik vir die koste verbonde aan die beskadiging van skooleiendom binne 
en buite die klaskamer. Rapporteer gebreekte ruite by die terreinbestuurder.
Geen etery word in die klaskamer toegelaat nie, ook geen kougom nie.  

ag die klaskamer sonder toestemming verlaat nie. Dit is ook van toepassing op 

Huiswerk moet stiptelik gedoen word en geen afskrywery word toegelaat nie.

Die terrein voor en na skool 
Sodra die terrein deur ‘n leerder betree word, tree alle reëls in werking.
Die fietsloods en parkeerplek vir motorfietse en motors is nie ‘n saamdromplek nie.  
Leerders mag nie by die hek of naby die palissadeheining saamdrom nie. Leerders 
mag ook nie op die stoepe wees nie. 
Klaskamers is nie oop nie, behalwe vir die leerders wat die lokaal skoonmaak.
Dieselfde reëls geld verder soos vir pouses. 

rders wat na-ure op hul ouers wag, moet binne die skoolterrein wag.
Indien daar op busse gewag word, moet dit binne die terrein wees.
Die skoolterrein en skoolgebou moet netjies en skoon gehou word.
Rommelstrooiing is ‘n ernstige oortreding. 
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in die  vierkant  in hul rye is nie, is laat en sal opgeteken word. 
vierkantopening aan die gang is by die skool aankom, moet 

   

, onder leiding van die departementshoof aan diens, handhaaf  

Die Seniorraad is verantwoordelik vir die ordelike verdaging van die leerders. 
afkondigings vir die  

Klaswisseling geskied vinnig en ordelik.  Leerders hou links en loop agter mekaar. 
klaskamerreëls). 

                                                                                                                             
Leerders mag nie tussen periodes 

Geen leerder mag by die kafeteria, fietsloods of tussen die personeel se voertuie tydens klas--

die volgende aspekte reflekteer: 

Daar word van die leerders verwag om die lokaal stil en ordelik binne te gaan. 
saal of saal wees nie.  

Daar mag nie op die banke, mure, vensters of enige item van die skool gekrap word  nie.   
 

skooleiendom binne 
. 

Dit is ook van toepassing op 

gelaat nie. 

Sodra die terrein deur ‘n leerder betree word, tree alle reëls in werking. 
Die fietsloods en parkeerplek vir motorfietse en motors is nie ‘n saamdromplek nie.  

heining saamdrom nie. Leerders 

Klaskamers is nie oop nie, behalwe vir die leerders wat die lokaal skoonmaak. 

ure op hul ouers wag, moet binne die skoolterrein wag. 
Indien daar op busse gewag word, moet dit binne die terrein wees. 
Die skoolterrein en skoolgebou moet netjies en skoon gehou word. 
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 6.2 Motors en motorfietse 
  6.2.1 Geen leerder wat nie in besit van ‘n rybewys is nie, mag die skool met ‘n motor of 
   motorfiets betree nie. Slegs matrikulante met 'n voertuigpermit sal toegelaat word 
om    hul voertuie of motorfietse op die aangeduide parkering te parkeer.  
  6.2.2 Die voertuigpermit moet by mnr. S. Earle verkry word, alvorens ‘n motor of  
   motorfiets op die terrein toegelaat sal word. 
  6.2.3 Motor- en motorfietsparkeerareas is nie 'n bymekaarkomplek tydens  
   pouses, voor- of naskool nie. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir die  
   beskadiging aan motors of motorfietse nie.  Leerders parkeer op parkeerareas soos 
   aangewys en mag glad nie onder die afdakke parkeer nie.  Afdakke is slegs vir  
   personeel bedoel. 
  6.2.4 Geen leerder word tydens skoolure by voertuie toegelaat nie.   
 
 6.3   Kleedkamers 
  6.3.1 Kleedkamers word gebruik soos toegewys. 
  6.3.2 Kleedkamers moet te alle tye netjies gehou word. 
  6.3.3 Geen samedromming in of naby die kleedkamers nie, dit is nie ‘n kuierplek nie. 
  6.3.4 Toerusting in kleedkamers mag nie beskadig word nie.  
  6.3.5 Die badkamers sal tydens klastyd gesluit wees. Sleutels sal tydens skoolure by  
   aangewese personeel beskikbaar wees. 
 
 6.4 Algemeen 
 6.4.1 Geen leerder het toegang tot die saal of enige kantoor in die skool nie. Dit sluit die 
  administratiewe kantore in - gedurende en na skool. 
 6.4.2 Leerders mag nie gedurende pouses en voor skool op die volgende plekke wees 
nie: 
   6.4.2.1 die pawiljoene 
   6.4.2.2 die jukskeibane, krieketnette, netbalbane, tennisbane,    
    tennishuisie of A-rugbyveld. 
   6.4.2.3 an die straatkant van die LO-saal, op die stoepe of, sonder 
toestemming,     in klaskamers. 
   6.4.2.4 Indien leerders die badkamers gedurende skooltyd gebruik moet hul  
    dadelik van die stoepe af beweeg terug na hul klas toe. 
 6.4.3  Leerders mag nie voor die snoepie saamdrom nie. 
 6.4.4  Slegs die ontvangsdame mag ouers skakel om leerders wat siek is, te kom haal. 
 6.4.5 Die skoolterrein moet netjies en skoon gehou word.  Papiere en ander vullis moet in 
  die vullishouers gegooi word. 
 6.4.6 Geen afparing, handjies vashou ens. word in skooldrag toegelaat nie, met ander  
  woorde, geen fisiese kontak tussen leerders word toegelaat nie. 
 6.4.7 Enige beserings moet aan die personeellid op terreindiens, of by die kantoor aange-
  meld word. ‘n Insidenteverslag moet deur die personeellid op terreindiens  
  voltooi word. 
 6.4.8 Geen gevaarlike speletjies word toegelaat nie. 
 6.4.9 Geen wapens of gevaarlike toerusting van enige aard ookal word op die skoolterrein 
  toegelaat nie. 
 6.4.10 Rook, drank of enige ander dwelms is te alle tye vir alle leerders verbode.  
 6.4.11 Bakleiery en afdreiging is ontoelaatbaar, asook die gebruik van onwelvoeglike taal.  
 6.4.12 Video- en/of klankopnames van mede-leerders is ontoelaatbaar. 
 6.4.13 Video- en/of klankopnames van personeel word ten sterkste verbied. 
 6.4.14 Radio’s, CD-spelers, MP3-spelers, iPods, tablette en skootrekenaars mag nie saam 
  skool toe gebring word nie. Die skool neem geen verantwoordelikheid vir enige 
  sulke items wat op die skoolterrein beskadig word of wegraak nie. Dit bly die 
  leerder se verantwoordelikheid. 
 
7. SKOOLTASSE 
 7.1 Tydens saalbyeenkomste mag tasse slegs in die vierkant gelaat word. 
 7.2 Leerders is te alle tye verantwoordelik vir hul eie tasse, ongeag of die personeellid toestemming 
  gegee het dat 'n leerder sy tas in die klas mag toesluit. 
 7.3 Geen tasse mag gedurende pouses, voor en na skool op die stoepe, voor die trappe of  in  
  kleedkamers gebêre word nie.  Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir tasse of  
  inhoud van tasse wat verlore raak of beskadig mag word nie. 
 7.4     Geen onderwyser mag van die leerders verwag om hul tasse tydens klastyd buite of voor die 
  klas op die stoepe te laat nie. 
 7.5 Leerders tree voor skool in die vierkant aan met hulle skooltasse. Tasse wat rondlê, skep  
  geleentheid tot diefstal. 
 7.6 Slegs versterkte skooltasse/rugsakke is aanvaarbaar. 
 7.7 Skooltasse moet netjies wees. Slegs naam en graad word daarop aanvaar. 


