
                HOËRSKOOL SAND DU PLESSIS 
 

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS 
 
1. Algemeen 
 

1.1 Die skool se erekode en die Sannies waardes (Ek glo, Eerlikheid, Integriteit, 
Dissipline, Trots en Respek) moet gehandhaaf word, aangesien dit ‘n basis is vir 
die gelukkige samesyn van die skoolgemeenskap. 

1.2 Indien ’n spesifieke tipe wangedrag nie in hierdie gedragskode aangespreek word 
nie moet die Erekode en die Sannies waardes gebruik word om uitsluitsel te gee. 

1.3 Leerders se gedrag moet ten alle tye sodanig wees dat dit die skool en ouerhuis tot 
eer strek.  Daar moet ook altyd met die nodige respek en meelewendheid teenoor 
onderwysers en ander volwassenes opgetree word. 

1.4 Taalgebruik moet aan beskaafde norme voldoen en moet dus suiwer en keurig 
wees. 

1.5 Bakleiery, sameswering tot oneerlikheid/wangedrag, intimidasie, diefstal, boelie, 
substansgebruik, rassisme, skeltaal, oneerlikheid en vandalisme word onder 
andere as wangedrag beskou en sal nie geduld word nie.                                                       

1.6 Geen leerders mag voor of na skool of gedurende pouse ‘n klaskamer betree nie, 
tensy dit met die toestemming van ‘n onderwyser geskied. 

1.7 Geen leerder mag die voorportaal gebruik as ’n deurgang na die anderkant van die 
skool. 

1.8 Leerders mag motors en motorfietse op die skoolterrein bestuur tot op aangeduide 
area, mits hy/sy ’n toepaslike bestuurslisensie besit. Gedurende skoolure en in die 
dag parkeer alle motors in die pad verby die busloods. Met aandfunksies mag die 
pad en terrein aan die rugbyvelde se kant van die drieverdieping gebruik word. 

1.9 Reëls vir veilige padgebruik moet deurentyd streng nagekom word.  Leerders wat 
hul skuldig maak aan roekelose bestuur op die skoolterrein sal die voorreg ontneem 
word om op die terrein te bestuur/parkeer. 

 
2. Skooldrag en voorkoms 

 
Die netjiese voorkoms van ons leerders in skooldrag moet binne en buite skoolure 
gehandhaaf word deur ondermeer die volgende reëls na te kom: 

 
2.1 Skooldrag word op ‘n gereelde basis deur die personeel en beheerliggaam 

vasgestel en dit word jaarliks aan leerders deurgegee.  Dit is wenslik dat  leerders 
in die amptelike skooldrag van die skool geklee moet wees na alle amptelike 
skoolaangeleenthede,sportbyeenkomste (Sportdrag of skooldrag) ingesluit.  Nuwe 
leerders van ander skole mag die vorige skool se drag dra totdat dit vervang kan 
word.                                                                         

2.2 Skoolskoene moet te alle tye vasgemaak wees. 
2.3 Truie word aangetrek en nie omgehang nie, truie se moue mag nie opgeskuif word 

nie.  Wanneer meer as een trui aangetrek word, mag die onderste warm 
kledingstuk nêrens uitsteek nie.  Slegs skoolserpe word toegelaat. Geen klerasie 
mag verstel/geknip/verander word nie. 
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2.4 Die skool se sportdrag is die amptelike skoolsweetpak, sporthemp 
(langmou/kortmou) en sportbroek. Sportdrag moet gedra word gedurende LO-
praktiese periodes. Leerders sal die voorreg om sportdrag te dra, na drie 
geleenthede verbeur waar verkeerde drag gedra is. Registeronderwysers sal dit 
kontroleer. Slegs die amptelike sporthemde van die skool mag saam met die 
skoolsweetpak gedra word. 

2.5 Tatoeërmerke mag nie sigbaar wees nie. 
2.6 Sport-en skoolklere mag nie saam gedra word nie, bv leerder mag nie ’n 

sweetpakbaadjie saam met skoolklere dra nie of ’n skooltrui saam met die 
sweetpakbroek dra nie. Siviele klere mag nie saam met enige skooldrag gedra 
word nie, pette ingesluit. 

2.7 Slegs amptelike skoolpette vorm deel van die skooldrag buite skoolure.  Gedurende 
die winter mag leerders op pad skool toe en huis toe ‘n windbreker dra. Dit word op 
die skoolterrein uitgetrek. 

2.8 Alle kledingstukke en persoonlike besittings moet duidelik gemerk wees. 
2.9 Onaanvaarbare haarstyle word glad nie toegelaat nie.  
2.10 Geen skooldrag mag volgens modegiere verstel word nie. 
2.11 Geen patrone in wenkbroue of hare word toegelaat nie. 
2.12 Nuwe haarstyle sal deur die kantoor en VRL, op meriete, hanteer word. 
2.13 Slegs die skoolhoof of sy gevolmagtigde mag vergunnings tov skooldrag maak 

 
2.14 Dogters skooldrag 
Somersdrag  
Amptelike skoolbaadjie Verpligtend tydens saalperiode. 
Poublou skoolrok Nie korter as 10cm bokant die grond in 

kniestand,  geen lyfband 
Wit,  kortmou, oopslaan skoolhemp Geen boonste knop. 
Amptelike maroen skooltrui met V-
hals 

 

Wit sokkies Sokkies moet omgevou wees. 
Swart  skoolskoene  
 
Wintersdrag 
Amptelike skoolbaadjie Verpligtend tydens saalperiode. 
Poublou skoolrok met V-hals Nie korter as 10cm bokant die grond in 

kniestand,  geen lyfband. 
Lang swart broek Slegs by Kloppers beskikbaar, geen ander swart 

broek word toegelaat nie. 
Wit, langmou skoolhemp Hemp moet ‘n boonste knoop hê. 
Amptelike skooldas  
Skoolbaadjie Verpligtend saam met die voorgeskrewe swart 

broek. 
Amptelike maroen skooltrui met V 
hals 

 

Swart skoolskoene  
Opague of swart sykouse Geen sokkies mag onder sykouse gedra word 

nie, geen swaargewig kouse word toegelaat nie. 
Matriekdrag (nie verpligtend)  
Amptelike skoolbaadjie Verpligtend tydens saalperiode. 
Swart knieromp Romp sit in die middel en nie op die  heup nie. 
Wit,  kortmou, oopslaan skoolhemp Geen boonste knoop. 
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Amptelike wit matriektrui met V-hals Langmou of  ”pullover” word toegelaat. 
“Black mail” sykouse Geen sokkies mag onder sykouse gedra word 

nie, geen swaargewig kouse word toegelaat nie. 
Swart hofskoen  
Indien ‘n matriekleerling nie 
volledige matriekdrag dra nie, kan 
die amptelik wit matriektrui saam 
met die gewone somers-of 
wintersdrag gedra word.   

 

 
2.15 Bykomende voorkomsvoorskrifte: Dogters 

2.15.1.1. Oorringe wat nie dikker as 1mm is nie, mag gedra word.  Die maksimum 
deursnee van ‘n toelaatbare oorring  is 16mm.  Slegs knoppies van goud, 
pêrels, silwer of klein diamantknoppies mag gedra word.  Die knoppies mag 
nie groter as 4mm wees nie.  Slegs een oorbel per oorlel in die voorste 
gaatjie mag gedra word en beide oorbelle moet dieselfde lyk. 

2.15.1.2. Geen ander juwele, behalwe horlosies en oorbelle mag saam met skooldrag 
gedra word nie. 

2.15.1.3. Dogters mag kleurlose naellak gebruik.  Naels word kort gehou sodat dit nie 
by die vingerpunte verbysteek nie. 

2.15.1.4. Hare: Hare mag ’n skakering ligter of donkerder as die normale kleur gekleur 
word bv bruin na ’n skakering ligter of donkerder maar dit bly bruin.  
‘’Highligths’’ moet by die natuurlike haarkleur inskakeer.  Die kuif  moet 
bokant die wenkbroue eindig en hare mag dus nie oor die oë hang nie.  Lang 
hare moet netjies vasgebind word.  Hare wat agter tot oor die onderkant van 
die kraag strek, moet vasgemaak word.  Vir die vasbind van hare word 
knippies, kammetjies, rekkies of linte toegelaat.  Slegs wit, swart, maroon, 
bruin, deurskynend, silwer of goudkleurige toerusting mag gebruik word.  
Indien vals hare gebruik word moet dit dieselfde kleur as die res van die hare 
wees en moet met ’n gewone haarrekkie vasgemaak kan word. 

 
2.16 Seuns skooldrag 
Somersdrag/Wintersdrag  
Amptelike skoolbaadjie Verpligtend tydens saalperiode. 
Amptelike maroen skooldas  
Wit, kort of langmou skoolhemp Hemp moet ‘n boonste knoop hê. 
Amptelike maroen skooltrui met V-hals  
Grys lang- of kortbroek  
Bruin, swart of grys lyfband  
Lang, grys skoolkouse  
Swart of bruin skoene Rondepunt, poleerbare skoene met veters, 

geen skerppunt skoene nie. 
 
Matriekdrag (nie verpligtend) 
Amptelike skoolbaadjie Verpligtend tydens saalperiode. 
Amptelike matriek skooldas  
Wit, kort of langmou skoolhemp Hemp moet ‘n boonste knoop hê. 
Amptelike wit skooltrui met V-hals Langmou of  ”pullover” word toegelaat. 
Khaki Chino langbroek Word slegs by die skool bestel. 
Bruin of swart lyfband  
Beige of khaki kouse  
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Swart of bruin skoene Rondepunt, poleerbare skoene met veters, 
geen skerppunt skoene nie. 

 
2.17 Bykomende voorkomsvoorskrifte: Seuns 

2.17.1.1. Hemde mag nie oor die broek hang nie en hempsknope moet vas wees. 
2.17.1.2. ‘n Das mag nie gedeeltelik losgemaak word nie- ook nie buite skoolure 

terwyl in skooldrag geklee is nie. 
2.17.1.3. Slegs swart, bruin of grys lyfbande word saam met die grys broek gedra. 
2.17.1.4. Lang hempsmoue kan netjies tot bo die elmboog opgerol word. Gekleurde 

drag of drag met drukwerk op mag nie deur die withemp skyn nie. 
2.17.1.5. Broekspype mag nie volgens ’n bepaalde modegier verstel word nie. 
2.17.1.6. Geen juwele, behalwe horlosies mag gedra word nie. 
2.17.1.7. Hare: Lang hare word nie toegelaat nie.  Die kuif mag nooit langer as ‘n 

vingerbreedte bo die wenkbrou strek nie en hare mag op geen manier oor 
die ore hang nie.  Hare moet ten alle tye gekam of geborsel wees.  Die 
egalige haarsnit moet ook verseker dat hare in die nek nie punte maak of 
omkrul nie en dat die natuurlike haargroeilyn gehandhaaf word.  In die 
staande posisie moet die onderste haarlyn minstens twee vingers bo die 
kraaglyn wees. Hare mag ’n skakering ligter of donkerder as die normale 
kleur gekleur word bv bruin na ’n skakering ligter of donkerder, maar dit bly 
bruin.   

2.17.1.8. Geen baardstoppels word toegelaat nie en wangbaarde mag nie laer as die 
middel van die oor  strek nie. 

 
3 Skoolbywoning 

 
3.1 Gereelde skoolbesoeke is ‘n voorvereiste vir goeie vordering.  Stokkiesdraai is ‘n 

ernstige misdryf wat tot uitsetting kan lei en wat wetlike implikasies vir 
medepligtiges inhou. 

3.2 Ouers wat hul kinders tydens skoolure kom afhaal, moet dit met tussenkoms van 
die kantoor doen.  Sodanige leerder mag nie buite wag nie en moet by die kantoor 
ontmoet word. Ouers moet die leerder uitteken met ’n geldige rede. 

3.3 Gedurende skoolure mag geen leerder die skoolterrein verlaat sonder toestemming 
van die skoolhoof of adjunkhoof nie. Leerders moet reeds op die skoolterrein wees 
wanneer die klok vir die aanvang van die skooldag lui.  Leerders wat reeds voor 
skool die terrein betree het, mag nie weer die terrein verlaat nie.  

3.4 Ouers moet dit vermy om afsprake vir leerder tydens skoolure te reël.  
3.5 Afwesighede: Vir beheer en kontrole word die volgende reëls nagekom: 
3.5.1 Ouers moet die skoolhoof se kantoor voor 10:00 op die eerste dag van afwesigheid 

telefonies van sodanige afwesigheid in kennis stel. 
3.5.2 Vir afwesigheid weens siekte op dae wat toetse geskryf word en in eksamentyd, 

word ‘n mediese sertifikaat vereis wat strook met die datum(s) waarop vraestelle 
nie geskryf is nie. Die sertifikaat moet by die kantoor ingehandig word. 

3.6 Wanneer ‘n leerder tien agtereenvolgende dae sonder ‘n rede afwesig was, word 
die leerder van die skoolrol verwyder en sal hy/sy opnuut moet aansoek doen vir 
hertoelating.  

3.7 Leerders is skoolpligtig tot aan die einde van Gr 9 of tot die ouderdom van 15 jaar, 
watter een ookal eerste plaasvind, ingevolge die SA skolewet van 1996.  
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4 Skoolbenodigdhede 
 

4.1 Alle boeke moet netjies gehou word en slegs gebruik word vir die doel waarvoor dit 
verskaf is.  Handboeke moet goed opgepas word sodat dit hergebruik kan word. 
Boetes sal gehef word vir beskadigde handboeke. 

4.2 Elke leerder aanvaar volle verantwoordelikheid vir elke boek aan hom/haar 
uitgereik. 

4.3 ‘n Boek wat wegraak, moet met ‘n nuwe een vervang word of die prys van ‘n nuwe 
boek moet betaal word. 

4.4 Geen haatspraak of krutaal mag op die tasse aangebring word nie. 
4.5 Leerders is verantwoordelik om hulle eie skryfbehoeftes, skryfboeke, 

tekengereedskap, sakrekenaars ens. aan te koop soos uiteengesit in die 
skoolbenodigdhede lys. 

 
5 Orde en Dissipline 

 
5.1 Dit word van leerders verwag om ordelik, gedissiplineerd, hoflik en korrek binne en 

buite die klaskamer op te tree.  Klasverwisseling tussen periodes moet dus ook 
ordelik, flink en in rye plaasvind. 

5.2 Dit is slegs nodig om tydens klaswisseling  van die op- en aftrappe gebruik  te 
maak. 

5.3 Leerders moet betyds vir klasse wees. 
5.4 Gedissiplineerd wees in klasse sodat daar 'n leeratmosfeer geld. 
5.5 Werksopdragte moet stiptelik nagekom word. 
5.6 Geen buitestaander mag op die skoolterrein beweeg of met die leerders 

kommunikeer sonder die skoolhoof of sy gemagtigde se toestemming nie. 
5.7 Geen voedsel, vloeistowwe, uitgesluit water, of kougom mag gedurende klastyd en 

saalbyeenkonste gebruik word nie. 
5.8 Die gebruik van hoë kaffein bevattende drankies gedurende skooltyd is streng 

verbode. 
5.9 Indien buitestaanders onderwysers gedurende skoolure wil spreek, moet sulke 

afsprake deur die tussenkoms van die kantoor gereël en nagekom word. 
5.10 Geen leerder mag by die skool of in ‘n openbare plek rook nie.  Betrokkenheid by 

drank en ander skadelike of gewoontevormende middels word streng verbied. 
Geen leerder mag in teenwoordigheid van leerders wat rook wees 
nie.(Ooreenkomstig die rookwet) 

5.11 Geen fisiese kontak op die skoolterrein nie.  Vinnige drukkies uitgesluit. 
5.12 Leerders wat buitegewone mediese behandeling benodig, moet sorg dat hulle die 

betrokke medikasie in hul besit het en dit byderhand hou. 
5.13 Die  skool mag geen medikasie aan leerders voorsien nie.  
5.14 Kennisgewings wat op die skool se kennisgewingborde geplaas word of wat in die 

skool gesirkuleer word, moet vooraf by die kantoor goedgekeur word. 
5.15 Geen leerder mag tydens pouses, voorskool en of na skool op die verbode terrein, 

soos deur die skoolhoof aangedui, wees nie. 
5.16 Selfone, oorfone en enige elektroniese musiekapparaat mag nie gedurende 

skooltyd, pouse uitgesluit, aangeskakel of gebruik word nie. Geen musiek mag 
gedurende die skooldag gespeel word sonder die uitdruklike toestemming van ’n 
onderwyser nie. Selfone mag gebruik word met die onderwyser se toestemming vir 
akademiese redes of noodoproepe. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir 
gesteelde selfone nie. Die skoolhoof mag selfone en enige elektroniese 
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musiekapparaat konfiskeer vir ’n tydperk, minimum 48 uur, afhangende van die 
aard van die oortreding.  

5.17 Geen wapens word toegelaat nie. 
5.18 Oneerlikheid word nie toegelaat nie. 
5.19 Geen leerders mag handel dryf op die skoolterrein nie. 
5.20 Geen komberse, warmwaterbottels ens. mag tydens formele saalperiodes gebruik 

word nie. 
5.21 Laatkommers word toegang geweier tot die skool, SMS word aan die ouers 

gestuur. 
5.22 Detensie: Lede van die Bestuurspan mag strafkaarte aan kinders gee vir 

oortredings van die skoolreëls en/of die waardes van die skool. Die aantal dae 
detensie word bepaal deur die erns van die oortreding. Detensie is daagliks van 
14:00-16:00. Leerders wat nie detensie voltooi nie sal vir ouergesprekke of 
Beheerliggaam tugverhore verwys word. Leerders mag agterstallige huiswerk 
tydens die detensie doen, indien hulle nie skoolwerk doen nie moet hulle die 
skoolreëls uitskryf. Leerders mag appèlleer teen strafkaart na die Hoof of 
adjunkhoof. 

5.23 Ouergesprekke: Die skoolbestuurspan of die skoolhoof kan besluit om leerders 
wat nie gehoor gee aan die skool se gedragskode nie, se ouers/voogde te nooi vir 
‘n ouergesprek. Die skoolhoof en die ouers besluit dan saam oor ‘n gepaste straf 
indien hulle oortuig is dat die leerder oortree het. 

5.24 Beheerliggaam tugverhore: Die skoolhoof en bestuurspan kan besluit om 
leerders met ernstige of herhaalde oortredings voor ‘n Beheerliggaam tugpaneel te 
daag. Tipiese strawwe wat opgelê kan word is: detensie, skorsing en versoek tot 
uitsetting aan die Hoof van Onderwys. Die skool behou die reg voor om leerders 
wat skuldig bevind is aan wangedrag tydens ‘n tugverhoor deelname aan 
uitstappies/sosiale geleenthede/Siviele dae ens. te ontneem. 

5.25 Skorsing: ’n Leerder waarteen wesenlike bewyse van diefstal / vandalisme / 
dwelmgebruik / dwelmhandel / bakleiery / substansgebruik ens. bestaan soos bv 
videomateriaal, dwelmtoetse of genoegsame mondelinge getuienis word ingevolge 
Art 9(1) van die SA Skolewet vir 7 skooldae geskors hangende ‘n tugverhoor. Die 
Beheerliggaam delegeer aan ‘n spesifieke lid/lede die verantwoordelikheid om die 
tugverhoor te hanteer ingevolge Art 9 van SASA waartydens ‘n verdere 7 dae 
skorsing ingevolge die SA Skolewet opgelê kan word of ander toepaslike 
strafmaatreëls. 

5.26 Uitsetting: Die Beheerliggaam van die skool kan ’n aanbeveling maak aan die 
Hoof van Onderwys ingevolge die bepalings van die SA Skolewet, om ’n leerder 
wat aan erge en/of herhaalde wangedrag skuldig bevind is. tydens ’n 
Beheerliggaam tugverhoor permanent uit die skool te verwyder. 

5.27 Pligte en verantwoordelikhede van die VRL 
5.27.1 Die VRL is saam met die personeel verantwoordelik vir goeie orde en dissipline by 

die skool en moet toesien dat die skoolreëls nagekom word. 
5.27.2 Daar word van die VRL verwag om saam met die personeel gedurende pouses 

terreindiens te doen volgens die diensrooster. 
5.27.3 Leerders moet die gesag van die VRL eerbiedig. 
5.27.4 VRL bring skooltrots by die leerders tuis, help met geesbou en lewer diens tydens 

funksies, kursusse en uitstappies. 
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6 Skoolgronde, geboue en ander eiendom 
 

6.1 Dit word van elke leerder verwag om die skooleiendom te respekteer deur dit op te 
pas en dit netjies en in ‘n goeie toestand te hou. 

6.2 Indien ‘n leerder skooleiendom of staatseiendom beskadig, kan die skade van 
hom/haar verhaal word. 

6.3 Skooltoerusting mag nie sonder toestemming van die terrein verwyder of gebruik 
word nie. 

 
7 Buitemuurs 

 
7.1 Die skool verwag dat alle leerders aan ten minste een buitemuurse aktiwiteit 

deelneem per jaar. 
7.2 Wanneer die skool vervoerreëlings tref vir enige groep wat reis, moet almal van 

hierdie vervoer gebruik maak,  tensy ouers skriftelik onderneem om self hul kinders 
te vervoer. 

 
 
      .............................................. 

W.J. du Buisson 
Skoolhoof 

 
…………………………………    ………………… 
S.L. Basson      Datum 
Beheerliggaamvoorsitter 
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BYLAAG A 
 

HOËRSKOOL SAND DU PLESSIS 
 

ANTI-BOELIE BELEID 
 

DEFINISIE:  
Boelie is die term wat gebruik word wanneer ‘n individu of groep daarop uit is om ‘n 
ander individu of groep met opset te teiken, te intimideer, leed aan te doen of uit te 
daag.  
 
DOEL: 

 Om leerders se menswaardigheid te beskerm. 
 Om ‘n veilige - en spanningsvrye omgewing vir leerders op die terrein daar  te stel en om 

wedersydse respek onder mekaar te kweek. 

INHOUD: 
1. Geen intimidasie, viktimisasie, fisiese geweld, seksuele teistering, verbale - of emosionele 

afknouery deur onderwysers of leerders van enige aard, sal geduld word nie.  Sodra daar 
‘n insident plaasvind, moet dit dadelik aan n bestuurspanlid gerapporteer word, wat dit 
dadelik na die kantoor sal neem.  Die skoolhoof moet te alle tye van boelie ingelig word.  
Die leerders betrokke se ouers sal in kennis gestel word.  
 

2. Indien ‘n leerder of groep sosiale media as platvorm gebruik om ‘n individu of groep te 
boelie, sal dienooreenkomstig opgetree word.  
   

3. Geen  afknouery van enige aard sal geduld word nie.  
 

4. Voordat enige persoon gedurende skoolure op die terrein rondbeweeg, moet hy/sy na die 
kantoor vergesel word deur ‘n volwasse persoon, wat aan die skool verbonde is om 
toestemming te kry. Die persone sal dan gevra word wat hulle doel op die terrein is 
alvorens toestemming verleen word. 
 

5. Geen vuurwapens (wettig of onwettig), messe of enige gevaarlike wapens mag op die 
terrein gebring word nie. Enige ander voorwerp wat as ‘n wapen aangewend kan word sal 
gekonfiskeer word indien nodig. 
 

6. Daar sal opgetree word indien ‘n leerder homself skuldig maak aan boeliegedrag, bv 
detensie, ouergesprekke en skorsing hangende die Beheerliggaamtugverhoor.  Hierdie 
insident sal in die leerder se lêer genotuleer word.  Beheerliggaamtugverhore sal 
plaasvind na gelang van die aard van die boelie-oortreding.  Strawwe wat vir die 
boeliegedrag oorweeg kan word: 

 Verdere detensie 
 Skorsing 
 Versoek op uitsetting in erge gevalle 
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8.  Hulp/berading sal aan die slagoffer verleen word na gelang van behoefte 
9. Boeliegedrag watter onder jurisdiksie van die skool plaasvind moet deur die skool hanteer 

word. Ander sake sal op meriete of op versoek van die ouers hanteer word. 
10.Die skool moet die leerders op ‘n gereelde basis inlig en opvoed oor die  gevare van 

boeliegedrag.  
11. Boeliegedrag op sosiale media moet in besonder aangespreek word. 

 
 
Daar sal te alle tye gepoog word om BOELIEGEDRAG by die skool sover moonlik te ontmoedig, 
aangesien dit teen die skool se waardes indruis. 
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BYLAAG B 
Verbode terrein 

Lugfoto aangeheg 
1. Geen leerder wag buite die skoolhek voordie skool nie. 
2. Die terrein agter die twee verdieping,agter die gimsaal (Doubell Gimnasium). 
3. Die sangklas en houtwerkkamer (Enige plek verby die twee-verdieping se lockers). 
4. Die stoep voor die Sangklas. 
5. Agter die Asbesgebou, veral die Biblioteek. 
6. Parkeerarea by die personeelvoertuie (enige area waar ‘n voertuig geparkeer staan). 
7. Die gebied langs die draad by die General Store. 
8. A rugbyveld.  ‘n Reguit lyn vanaf dieboom by die A rugbyveld tot by die onderste 

kleedkamers. 
9. Verder as die kantlyn van die boonste rugbyveld, aan die netbalbane se kant. 
10. Verder as die kwartlyn verste van die skool af op die boonste rugbyveld. 
11. Die teerpad waar die matriek se motor geparkeer is (oppad na die busloads). 
12. Die tweede en derde vlakke op die trappe. 
13. Enige stoep, geen leerder word toegelaat op enige verdieping nie. Leerders mag slegs op 

die grondvloer wees tydens pouse. 
14. Onder die trappeop die grondvloer. 
15. Die groot klip voor die snoepie. 
16. Voor die asbes gebou verby die rekenaarsentrum. 
17. Die kantoor mag nie as’n deurgang gebruik word nie. 
18. Geen leerder word toegelaat om onder die lapa (Lamprecht Lapa), voor die saal (Reyneke 

Saal)  te wees tydens pouse, tensy hulle geroep is om onderwysers te spreek of as daar 
spesifiek met leerders gereël is. 
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BYLAAG C 
Sportdrag 

Alle 1ste Spandrag word deur die skool verskaf 
 

Dogters Seuns 
 
Atletiek 
 
Maroen sportbroek 
Skool verskaf atletiekfrokkie 
 

 
Atletiek 
 
Maroen sportbroek 
Skool verskaf atletiekfrokkie 
 

 
Blackball 
 
Pool gholfhemp 
Swart skoolbroek / Skoolsweetpak 
 

 
Blackball 
 
Pool gholfhemp 
Swart broek / Chino 
 

 
Netbal 
 
Maroen netbalrompie 
Amptelike sporthemp 
 
 

 
Rugby 
 
Wit rugbybroek 
Skool verskaf rugbytrui 
Maroen rugbykouse 
 

 
Hokkie 
 
Maroen netbalrompie 
Amptelike sporthemp 
Maroen hokkiekouse 
 

 
Hokkie 
 
Maroen sportbroek 
Amptelike sporthemp 
Maroen hokkiekouse 
 

 
Tennis 
 
Skool verskaf tennisrok 
 

 
Tennis 
 
Skool verskaf tennisklere 
 

 
Landloop 
 
Maroen sportbroek 
Skool verskaf atletiekfrokkie 
 

 
Landloop 
 
Maroen sportbroek 
Skool verskaf atletiekfrokkie 
 

 Krieket 
 
Wit krieket/gholfhemp 
Wit krieketbroek 
Skoolpet 
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BYLAAG D 
 

 
Hoërskool Sand du Plessis 

Eksamenprosedure: 
 

1. Leerders 
1. Moet stiptelik 8:00 of 12:30 by eksamenlokaal wees.  Vind uit in watter lokaal 

geskryf word. 
2. Tree alfabeties aan OF alfabeties in vakverband OF alfabeties in klasverband. 
3. Wees stil in lokaal. 
4. Geen selfone of “smart watches” mag by leerders wees nie. 
5. Geen nota’s of handboeke of enige materiaal wat die leerder kan help in die 

eksamen mag by hom/haar wees nie. 
6. Leerders mag nie pennesakkies by hulle hê nie. 
7. Leerders wat afwesig is in die eksamen moet so gou as moontlik ‘n doktersbrief 

inhandig anders sal dit as onwettig beskou word. 
8. Geen leerder mag die eksamenlokaal verlaat gedurende die sessie indien hy of sy 

nie vergesel is van ‘n onderwyser nie. 
9. Geen leerder mag op enige wyse die eksamensessie ontwrig nie, of kommunikeer 

of poog om te kommunikeer met ‘n mede leerder. 
10. Geen skryfbehoeftes of sakrekenaar mag gedurende die eksamen geleen word nie, 

behalwe as die onderwyser dit kan fasiliteer. 
11. Leerders wat hulle skuldig maak aan die oortreding van eksamenregulasies sal 

gestraf word in gevolge die skool se gedragskode en provinsiale eksamen en 
assesseringsvoorskrifte. 

 
 
 

 
 


