
 
 
 
 

 

 
 

Skooldrag, soos deur die skool voorgeskryf en hieronder uiteengesit, moet gedra word.
 
1. SKOOLDRAG VIR DOGTERS
 
1.1 Skoolbaadjie 
 1.1.1  Vlootblou, vasgestelde kleurbaadjie met skoolwapen.
 1.1.2  Geen windjakkers of Drimac
 1.1.3  ‘n Skoolbaadjie is verpligtend by saalopening op Maandae, uitgaandrag, prysuitdelings, 
   ander skoolfunksies en ook gedurende skoolure in die 
 1.1.4  Amptelike winterbaadjies mag slegs
   word slegs saam met ‘n langbroek.  Indien winterbaadjies nie gedra word nie moet die 
   skoolbaadjie gedra word.
 1.1.5  Winterbaadjies mag
 1.1.6  Winterbaadjies mag nie met sivv
 

1.2 Skooltrui 
 1.2.1  ‘n Vlootblou langmoutrui, of ‘n vlootblou moulose trui, met skoolkleure ingebrei.
 1.2.2  Die moulose trui mag nie oor langmoutrui gedra word nie
 1.2.3  ‘n Wit, moulose trui vir
   word nie. 
 

1.3 Skoolhemp 
 1.3.1  'n Wit langmouhemp moet te alle tye met 'n das gedra word.
 1.3.2  'n Wit kortmouhemp kan sonder 'n das gedra word, behalwe as dit 'n boordjiehemp is, 
   dan moet 'n das daarby gedra word.
 1.3.3  'n Skoolhemp moet te alle tye ingesteek wees en moue mag nie opgerol word nie.
 1.3.4  Die wit skoolhemde is baie dun en deursigtig, daarom vereis die skool dat slegs 
   vleeskleurige onderklere gedra word.  Wanneer 'n dogter nie reg geklee is nie, of 'n 
   verleentheid vir die skool is, sal sy huis toe gestuur word om reg aan te trek.
 

1.4 Rompe (Vlootblou) 
 1.4.1  Vlootblou romp met twee plooie voor en twee agter. 
 1.4.2  Kan dwarsdeur die jaar gedra word met 'n langmou
   'n kortmouhemp. 
 1.4.3  Wanneer die dogter op haar knieë staan, moet die romp se soom 15 cm vanaf die 
   grond wees of langer.
 1.4.4   Saam met die rompies, ka

broekiekouse (winter) gedra word.
 1.4.5  Geen winterbaadjies of sweetpakbaadjies mag saam met die romp gedra word nie.
 

 1.5 Langbroek 
 1.5.1  Vlootblou langbroek. Pype mag nie nouer/wyer gemaak wo
   wintersdrag en  wanneer dit in die somer gedra word, moet dit volledig as wintersdrag 
   gedra word en wel soos volg: 'n langmouhemp met das en vlootblou kouse moet daarby 
   gedra word. 
 1.5.2  Skoolbaadjie/trui en das verplig
 1.5.3  Langbroeke moet oor ‘n netjiese soom beskik wat nie uitrafel en onnet lyk nie.
 

1.6 Skoolsweetpak / LO-drag / skippiehemp
 1.6.1  Vlootblou skoolsweetpak met oranje en wit insetsel. 'n Skoolsweetpakbaadjie mag nie 
   as skooldrag saam met 
 1.6.2  Slegs sportskoene/tekkies moet saam met skoolsweetpak
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Vlootblou, vasgestelde kleurbaadjie met skoolwapen. 
windjakkers of Drimac-baadjies nie. 

‘n Skoolbaadjie is verpligtend by saalopening op Maandae, uitgaandrag, prysuitdelings, 
ander skoolfunksies en ook gedurende skoolure in die eerste en vierde
Amptelike winterbaadjies mag slegs gedurende die tweede en derde
word slegs saam met ‘n langbroek.  Indien winterbaadjies nie gedra word nie moet die 
skoolbaadjie gedra word. 
Winterbaadjies mag na sportgeleenthede gedra word – met volle skooldrag daarby.
Winterbaadjies mag nie met sivvies gemeng word nie. 

‘n Vlootblou langmoutrui, of ‘n vlootblou moulose trui, met skoolkleure ingebrei.
Die moulose trui mag nie oor langmoutrui gedra word nie. 
‘n Wit, moulose trui vir matrikulante.  Die wit moulose trui mag nie oor ‘n skooltrui gedra 

'n Wit langmouhemp moet te alle tye met 'n das gedra word. 
'n Wit kortmouhemp kan sonder 'n das gedra word, behalwe as dit 'n boordjiehemp is, 
dan moet 'n das daarby gedra word. 
'n Skoolhemp moet te alle tye ingesteek wees en moue mag nie opgerol word nie.
Die wit skoolhemde is baie dun en deursigtig, daarom vereis die skool dat slegs 
vleeskleurige onderklere gedra word.  Wanneer 'n dogter nie reg geklee is nie, of 'n 
verleentheid vir die skool is, sal sy huis toe gestuur word om reg aan te trek.

Vlootblou romp met twee plooie voor en twee agter.  
Kan dwarsdeur die jaar gedra word met 'n langmou- of kortmouboordjiehemp en das of 

mouhemp.  
Wanneer die dogter op haar knieë staan, moet die romp se soom 15 cm vanaf die 
grond wees of langer. 
Saam met die rompies, kan kort skoolkouse of kuitkouse (somer
broekiekouse (winter) gedra word. 
Geen winterbaadjies of sweetpakbaadjies mag saam met die romp gedra word nie.

Vlootblou langbroek. Pype mag nie nouer/wyer gemaak word nie. Die langbroek is 
wintersdrag en  wanneer dit in die somer gedra word, moet dit volledig as wintersdrag 
gedra word en wel soos volg: 'n langmouhemp met das en vlootblou kouse moet daarby 

Skoolbaadjie/trui en das verpligtend. 
Langbroeke moet oor ‘n netjiese soom beskik wat nie uitrafel en onnet lyk nie.

rag / skippiehemp 
Vlootblou skoolsweetpak met oranje en wit insetsel. 'n Skoolsweetpakbaadjie mag nie 
as skooldrag saam met skoolklere gedra word nie.  Dit is sportdrag. 
Slegs sportskoene/tekkies moet saam met skoolsweetpak en skippiehemp
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1.7 Das, serp en handskoene 
 1.7.1  Vlootblou skooldas met skoolwapen. 
 1.7.2  Slegs die amptelike skoolserp, soos beskikbaar by die verskaffers. 
 1.7.3  Slegs donkerblou handskoene is toelaatbaar. 
 1.7.4  Geen kopbedekkings bv. musse, pette ensovoorts word toegelaat nie. 
 1.7.5  ‘n Skooldas is verpligtend in die tweede en derde kwartaal. 
 

1.8 Kouse 
 1.8.1  Kort vlootblou sokkies en kuitkouse in die somer. 
 1.8.2  Kuitkouse met ingebreide skoolkleure of lang swart dik broekiekouse in die winter. 
 1.8.3  Kort vlootblou sokkies en kuitkouse by die langbroeke. 
 

1.9 Skoene 
 1.9.1  Swart dogterskoolskoene (geen diksool of stewels nie) met gespe of veters. 
 1.9.2  Geen seunskoene word toegelaat nie 
. 

1.10 Uitgaandrag (“Step-outs”) 
 1.10.1  'n Romp met 'n langmou- / kortmoustyweboordjiehemp met 'n das. 
 1.10.2  Kuitkouse in die somer en in die winter. 
 1.10.3  Skoolbaadjie is verpligtend. 
 

1.11 Kleredrag vir alle raadslede – graad 8 - 12 
 1.11.1  'n Romp (somer),  langbroek (winter) met 'n langmou- of kortmou stywe  
   boordjiehemp en das. 
 1.11.2  Skoolbaadjie is verpligtend. 
 
1.12 LO-drag 
 1.12.1  Skippiehemp en –broek in die somer (slegs vir LO Fisies-periode). 
 1.12.2  Skoolsweetpak in die winter (slegs vir LO Fisies-periode). 
 1.12.3  Slegs tekkies met wit of blou kouse kan by LO-drag gedra word,  geen plakkies nie.   
 1.12.4  Geen juwele mag saam met LO-drag gedra word nie. 
 1.12.5  Die dra van ‘sleeves’ hierby is ontoelaatbaar. 
 
1.13 Verbruikerstudies: 
 Koksdrag vir praktiese lesse: 
 1.13.1  Swart skoolskoene en skoolklere. 
 1.13.2  Sampioenstyl kokshoed / kopbedekking. 
 1.13.3  Lang hare moet vasgemaak en uit die gesig wees. 
 1.13.4  Vol voorskoot. 
 
1.14 Voorkoms tydens gewone klere-dae en eksamen: 
 Leerders wat skoolklere aantrek tydens eksamen: 
 Gewone skooldragreëls geld.  Leerders mag nie gewone klere met ‘n skoolbaadjie  
 of wintersbaadjie bo-oor aantrek nie. 
 
 Leerders wat gewone klere aantrek tydens eksamen en gewone klere-dae: 
 Gr. 8 en 9: 
 1.14.1  Leerders moet netjies en betaamlik geklee wees. 
 1.14.2  Geen uitspattighede soos slaapbroeke en pantoffels sal toegelaat word nie.   
   Ook geen kaalvoete nie. 
 
 Meisies: 
 1.14.3  Geen grimering nie. 
 1.14.4  Hare moet vas wees  -  geen vreemd-gekleurde hare of uitspattige haarstyle nie   
   (volgens skoolreëls). 
 1.14.5  Naels moet kort wees (volgens skoolreëls). 
 1.14.6  Geen mini’s of kortbroeke nie. 
 1.14.7  Geen onderklere wat uitsteek nie. Klere moet betaamlik en bedekkend wees. 
 1.14.8  Geen juwele nie (slegs soos deur die skoolreëls goedgekeur). 
 1.14.9  Geen neus-, tong-, lip- of ander ringe nie. 
 
  
 Seuns: 
 1.14.10 Geen juwele nie. 
 1.14.11 Geen neus-, tong-, lip- of ander ringe nie. 



 1.14.12 Geen grimering nie. 
 1.14.13 Hare moet netjies wees.  Geen vreemd-gekleurde hare of uitspattige haarstyle nie. 
 1.14.14 Naels moet skoon en kort wees. 
 1.14.15 Moet te alle tye netjies geskeer wees. 
 
 Gr. 10 – 12: 
 Meisies: 
 Leerders moet te alle tye netjies en betaamlik geklee wees.  
 1.14.16 Hare mag los maar uit die gesig gesteek wees. 
 1.14.17 Baie ligte grimering is toelaatbaar. 
 1.14.18 Juwele:  Geen neus-, tong-, lip- of ander ringe nie. 
 1.14.19 Naels moet kort wees - geen kleur of versierings op naels (naels mag nie oor die  
   vingerpunte steek nie). 
 1.14.20 Geen uitspattighede soos slaapbroeke en pantoffels sal toegelaat word nie; ook geen 
   kaalvoete nie. 
 
 Seuns: 
 1.14.21 Hare moet netjies wees.  Geen vreemd-gekleurde hare of uitspattige haarstyle nie. 
 1.14.22 Geen grimering nie. 
 1.14.23 Geen neus-, tong-, lip- of ander ringe nie. 
 1.14.24 Naels moet skoon en kort wees. 
 1.14.25 Moet te alle tye netjies geskeer wees. 
 1.14.26 Geen uitspattighede soos slaapbroeke en pantoffels sal toegelaat word nie;  ook geen 
   kaalvoete nie. 
 
 Oortreding van enige van bogenoemde reëls sal daartoe lei dat leerders vir die res van die eksamen 
 gewone klere belet sal word. 
 

2. SKOOLDRAG VIR SEUNS 
2.1 Skoolbaadjie 
 2.1.1  Vlootblou, vasgestelde kleurbaadjie met skoolwapen. 
 2.1.2  Geen windjakkers of Drimac- baadjies nie. 
 2.1.3  'n Skoolbaadjie is verpligtend by uitgaandrag, prysuitdelings en ander skoolfunksies. 
 2.1.4  Amptelike winterbaadjies mag slegs gedurende die tweede en derde kwartaal gerdra 
   word. 
 2.1.5   Winterbaadjies mag na sportgeleenthede gedra word, met volle skooldrag daarby. 

Geen sivvies saam met skoolbaadjies nie. 
 

2.2 Skooltrui 
 2.2.1  ‘n Vlootblou langmoutrui, of ‘n vlootblou moulose trui, met skoolkleure ingebrei. 
 2.2.2  Die moulose trui mag nie oor langmoutrui gedra word nie. 
 2.2.3  ‘n Wit, moulose trui vir matrikulante.  Die wit moulose trui mag nie oor ‘n skooltrui gedra 
   word nie. 
 

2.3 Skoolhemp  
 2.3.1  Wit oopslaannek skoolhemp met kort moue (somer). 
 2.3.2  Wit skoolhemp met lang moue waarby 'n skooldas te alle tye gedra word.  Moue mag 
   nie opgerol word nie. 
 2.3.3  Wanneer die kortmouhemp 'n stywe boordjie het, moet 'n das te alle tye daarby gedra 
   word. 
 2.3.4  Skoolhemde moet te alle tye ingesteek wees. 
 

2.4 Skoolbroek 
 2.4.1  'n Grys kortbroek (indien verkies) in die somer en 'n grys langbroek in die somer en  
   winter. ( LW –‘n Langbroek mag nie nouer of wyer gemaak word of uitgerafel word nie.) 
 2.4.2  Langbroeke moet ‘n netjiese soom hê, sodat dit nie uitrafel en onnet lyk nie. 
 2.4.3  Langbroeke se soom moet op die skoolskoene wees (lengte). 
 2.4.4  Geen afgesnyde langbroeke mag as kortbroeke gedra word nie. 
 

2.5 Skoolkouse 
 2.5.1  Grys kuitkouse met skoolkleure ingebrei.  Skoolkouse moet netjies tot by die knie opge-
   trek word. 
 2.5.2  Grys kouse moet by ‘n langbroek gedra word. 
 
 

 



2.6 Gordel (“Belt”) 
 2.6.1  Gordels is verpligtend.  
 2.6.2  Slegs 'n gewone swart gordel of die skoolbroek se meegaande gordel, word toegelaat.  
   Geen klinknaels (studs) en versiersels op gordel nie. 
 2.6.3  Geen ander kleur gordels mag gedra word nie. 
 2.6.4  Geen abnormale groot of uitheemse gespes mag gedra word nie. 
 

2.7 Skoene 
 2.7.1  Swart seunskoolskoene. Geen diksoolskoene of stewels nie.  Moet veters of gespes hê  
   (nie onnatuurlik groot)  bv. Standaard Bronx-skoene met gespe is aanvaarbaar. 
 2.7.2  Geen skerppunt skoene. 
 

2.8 Uitgaandrag (“Step-out”) 
 2.8.1  Grys langbroek met langmouhemp, das en skoolbaadjie, swart skoolskoene en grys  
   skoolkouse. 
 

2.9 Skoolsweetpak / skippiehemp 
 2.9.1  Vlootblou skoolsweetpak met oranje en wit insetsel. 'n Skoolsweetpakbaadjie mag nie 
   as skooldrag saam met skoolklere gedra word nie.  Dit is sportdrag. 
 2.9.2  Slegs sportskoene/tekkies moet saam met skoolsweetpak en skippiehemp gedra word. 

 
2.10  Das en serp  
 2.10.1  Vlootblou skooldas met skoolwapen. 
 2.10.2  Slegs die amptelike skoolserp, soos beskikbaar by die klerewinkel. 
 2.10.4  ‘n Skooldas is verpligtend in die tweede en derde kwartaal. 
 2.10.5  Die das se punt moet tot by die broek se gordel strek. Geen verspotte kort dassies nie. 
 

2.11 Kleredrag vir alle rade – graad 8 - 12 
 2.11.1  Grys langbroek/kortroek met wit langmouhemp / kortmouboordjiehemp  en das. 
 2.11.2  ‘n Skoolbaadjie is verpligtend. 
 
2.12 LO-drag 
 2.12.1  Skippiehemp en –broek in die somer. 
 2.12.2  Skoolsweetpak in die winter.  
 2.12.3  Slegs tekkies met wit of blou kouse kan by LO-drag gedra word, geen plakkies nie. 
 2.12.4  Geen juwele mag saam met LO-drag gedra word nie. 
 
2.13 Verbruikerstudies: 
 Koksdrag vir praktiese lesse: 
 2.13.1  Swart skoolskoene en skoolklere. 
 2.13.2  Sampioenstyl kokshoed / kopbedekking. 
 2.13.3  Lang hare moet vasgemaak en uit die gesig wees. 
 2.13.4  Vol voorskoot. 
 
3. ALGEMEEN 
3.1 Ons is trots op ons skool se kleredrag, daarom vra ons elkeen se samewerking om ons goeie beeld 
 so na buite uit te dra. 
3.2 Na-ure: alle skooldragreëls geld ook vir leerders wat na-ure nog skooldrag aan het. 
3.3 Op die amptelike skoolwinterbaadjie mag geen name geborduur word nie. 
3.4 Tydens skoolfunksies en sportgeleenthede word ondersteuners versoek om die korrekte skooldrag 
 te dra. 
 


