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Gedragskode

1. INLEIDING

Hierdie dokument is die gedragskode van Hoërskool Merensky, soos die beheerliggaam dit in 
November 2015 goedgekeur het.  Die beheerliggaam het die ouers, leerders en opvoeders van die skool 
oor die inhoud van die gedragskode geraadpleeg.  Na deeglike oorweging is die gedragskode in 
ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 
Wet 108 van 1996, die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’), die Wet op 
Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996, Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Algemene K
ennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998) en ander toepaslike regulasies en wetgewing, 
opgestel.

AFDELING A: Gedragskode en reëls

2. DOEL

Hoewel die staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dit aangevul word met 
die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik opvoeders, leerders en ouers.  
Hierdie gedragskode se doel is om sodanige toewyding en verbintenis te bevorder.
Die doel van hierdie gedragskode is om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig wat 
toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses.  
Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.
Leerders en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis.  
Sodra leerders by die skool/koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle 
dit stiptelik nakom.  Indien leerders die gedragskode oortree of minag, sal daar, ooreenkomstig die 
dissiplinêre prosedure vir leerders, teen hulle opgetree word.

3. GEDRAGSKODE

ALGEMENE REëLS
3.1 Leerders sal hulle te alle tye, as goeie ambassadeurs van die skool en ooreenkomstig die etiekkode 
            van die skool, gedra.
3.2 Terwyl leerders in skooldrag, of enige gedeelte daarvan, wat hulle direk of indirek met die skool 
            verbind, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers, toeskouers of andersins, geklee is, moet 
            hulle hulself weerhou van enige gedrag wat die skool, personeel of hul medeleerders in ‘n slegte 
            lig kan stel.
3.3 In hul wisselwerking met die skoolhoof, adjunkhoofde, opvoeders en ander 
            skoolpersoneel, moet leerders te alle tye die nodige hoflikheid en respek 
            betoon.
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3.4 In hul wisselwerking met mekaar, moet leerders sover moontlik selfbeheersing aan die dag lê en 
            wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon.
3.5 Volgens die gedragskode sal ‘n opvoeder van die skool oor dieselfde regte as ‘n ouer beskik wat 
            betref die beheer en dissipline van die leerder. Dit geld gedurende die leerder se skoolbywoning 
            sowel as gedurende enige skoolaktiwiteit.
3.6 Leerders mag nie in die klaskamers, saal of musiekkamers eet of drink nie.  Die kou van kougom 
            gedurende skoolaktiwiteite is verbode.
3.7 Ongemagtigde selfoongebruik gedurende skoolaktiwiteite is streng verbode.  Oproepe mag slegs in 
            noodgevalle en met die toestemming van die skoolhoof tydens aktiwiteite of klasse gemaak word.
3.8 Die rook, besit en/of gebruik van tabakprodukte, hubbly of elektroniese rookapparaat, drank, 
            ander alkoholiese middels of dwelmmiddels gedurende enige skoolaktiwiteit of wanneer leerders 
            in skooldrag geklee is, is verbode.  Dit sluit in: waarneembaar onder die invloed van sulke middels 
            te wees wanneer in skooldrag geklee.  Bogenoemde gedrag is te alle tye ontoelaatbaar op die 
            skoolterrein.
3.9 Enige elektroniese rookapparaat (elektroniese sigarette en hubbly) asook enige gevaarlike wapen 
            sal permanent gekonfiskeer word.
3.10 Die gebruik van luidsprekers, sonder toestemming, op die skoolterrein is ontoelaatbaar en die 
            luidspreker sal gekonfiskeer word.
3.11 In geval van ‘n redelike vermoede dat leerders hulself aan ‘n oortreding skuldig gemaak het, het 
            die skoolhoof of ‘n opvoeder die reg om sodanige leerders en/of die eiendom in hul besit vir 
            gevaarlike wapens, gewere, dwelms of ander skadelike en gevaarlike middels, gesteelde goedere 
            of pornografiese materiaal wat die leerders moontlik op die skoolterrein kon bring, te deursoek 
            of die leerders te toets.
3.12 Enige optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffendheid van die skool onbillik benadeel, 
            sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode beskou word.
3.13 Skuldigbevinding deur ‘n hof aan ‘n strafregtelike oortreding sal as ‘n oortreding van hierdie 
            gedragskode beskou word.
3.14  Vir oortredings wat tot skorsing en/of uitsetting kan lei, is die volledige gedragskode vir insae 
            beskikbaar.
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4. KLASREËLS

4.1 Die klasopvoeder moet, in oorleg met die klasleerders sowel as hul ouers, klasreëls opstel wanneer 
            hierdie gedragskode aanvaar word.
4.2 Die klasreëls moet skriftelik opgestel word en 
4.2.1 onmiddellik by die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam ingedien word;
4.2.2 in duidelike leesbare skrif op ‘n prominente plek in die klaskamer aangebring word; en
4.3.3 aan alle leerders en hul ouers beskikbaar gestel word.
4.3 Leerders moet voldoen aan die klasreëls sowel as enige mondelinge opdragte wat die klasopvoeder 
            of enige personeellid gee, en wat redelikerwys noodsaaklik is om hierdie gedragskode uit te voer 
            en/of om die skool behoorlik en professioneel te bestuur.
4.4 Enige oortreding van die klasreëls sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode en skoolreëls 
            beskou word.

5. REËLS MET BETREKKING TOT VOORKOMS EN SKOOLDRAG

SKOOLDRAG
- Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure én ander skoolaktiwiteite, soos wat die 
            beheerliggaam bepaal, gedra word.
- Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees.  
- Indien ‘n leerling met verkeerde skooldrag skool toe kom (bv. skoene of baadjie), sal dit afgeneem 
            word en die leerling moet daarsonder klaarkom (bv. kaalvoet).

KLEREDRAG - SEUNS

Hemp:  Blou skoolhemp met die wapen op die sak. Geen ander wapens of enige skrywe op die hemp nie. 
Geen T-hemde of frokkies mag uitsteek nie.
Seuns mag slegs ‘n effekleurige, wit onderhemp dra wat onder geen omstandighede sigbaar mag wees nie.
Das:  Skooldas (opsioneel): Geknoop sodat die punt die middelrif raak. UK moet dasse dra wat vir hulle 
voorgeskryf is. VLR-das mag net deur VLR gedra word.  Geen ander dasse mag gedra word nie.
Broek:  Voorgeskrewe blou kort- of langbroek.  Geen onderklere ('boxers' of onderbroeke) mag uitsteek nie.
Skoene:  Swart skoolskoene (toeryg, gespes of aanglip met ‘n hak, maar geen stewels, suede, skerppunt- 
of modeskoen nie). Geen “Tomy tekkies” of tekkies. Die skoene mag nie geverf of op geskryf word nie.  
Skoensole mag nie dikker as 1 ½ cm aan die voorkant en 3 cm by die hak wees nie. 
Geen metaal of gestikte patrone mag die skoene versier nie.  
Handelsname mag nie opvallend vertoon word nie.
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Kouse:  Vlootblou skoolkouse.  Moet netjies opgetrek en omgevou wees, een handbreedte onder die knie.
Baadjie:  Amptelike Merensky-baadjie met geen kentekens of enige skryfwerk nie behalwe die 
Uitvoerende Komitee, Top Tien, VLR en erekleure, soos voorgeskryf, asook enige toekennings 
goedgekeur deur die skool. 
Trui:  Skooltrui, die regte grootte. Moue mag nie afgetrek word oor die hande of opgestoot word tot 
bokant die elmboë nie.
Oortrektrui:  Slegs skooloortrektrui met die geborduurde M op.  As ‘n trui saam met die oortrektrui 
gedra word, moet die oortrektrui ONDER die langmoutrui gedra word.
Serpe:  Slegs die skoolserp, net vanaf 1 Mei tot einde Augustus.
Sweetpak:  Slegs sportdrag, nie formele skooldrag nie.
Dri-macs:  Geen dri-macs word toegelaat nie.
Matriekbaadjie:  Slegs die goedgekeurde baadjie van die huidige jaar SONDER enige addisionele 
skrywe of prente daarop aangebring. Dit mag slegs deur matriekleerders gedra word.

ALGEMENE VOORKOMS
- Naels moet kort en skoon wees. Geen lang pinkienaels word toegelaat nie.
- Geen oorbelle nie.
- Geen neusringe, tongringe/knoppies of ander sigbare liggaamsjuwele nie.
- Geen juweliersware behalwe “medic-alert”- armbandjie of hangertjie mag sigbaar gedra word nie
- Die skool se spesiaal ontwerpte baadjie vir provinsiale kleure mag slegs op Vrydae gedra word. 
            Jy mag so ‘n baadjie by Lombards koop nadat die nodige bewys gelewer is. Slegs kleure wat tydens 
            jou hoërskoolloopbaan verwerf is, is geldig. 
- Seuns moet te alle tye skoongeskeer wees
- Broeke moet met swart belde gedra word.  Die belt se gespe mag nie meer as 25 mm breed 
            wees nie.  Die gespe moet klein en eenvoudig wees, geen uitspattige of aanstootlike uitbeeldings nie.
- Broeke moet netjies pas en nie oorgroot wees nie,  te alle tye netjies opgetrek.
- Geen knopies (“buttons”) met slagspreuke of prentjies word toegelaat nie.
- Geen ornamentele- of mode-horlosies mag gedra word nie.
- Tatoeëermerke wat op ‘n sigbare plek is, moet te alle tye met pleister of grimering bedek wees.
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KLEREDRAG - DOGTERS

Hemp:  Ligblou kortmouhemp met oopnekkraag en skoolwapen op die sak. Moue mag nie opgerol 
word nie.  Geen ander wapens of enige skrywe  op die hemp nie.  
Das:  Skooldas (opsioneel). Geknoop sodat die punt die middelrif raak. UK moet dasse dra wat vir hulle 
voorgeskryf is. Geen ander dasse mag gedra word nie.  VLR- das is toelaatbaar.
Romp:  Vlootblou skoolromp.  Die romp mag nie korter as 15cm vanaf die grond wees wanneer jy op jou 
knieë staan nie. NB: Rompies mag nie korter wees nie! Rompe mag nie agter korter wees as aan die 
voorkant of nouer gemaak word nie.  
Skoene:  Gewone swart skoolskoene. Geen balletskoen of tekkie.  Skoene moet ‘n bandjie oor die voet hê. 
Skoene met skoenrieme word toegelaat. Hakke mag nie geverf word nie.  Skoensole mag nie dikker as 
1 ½ cm aan die voorkant en 3 cm by die hak wees nie. Geen groot metaal-gespes of gestikte patrone 
mag die skoene versier nie. Geen ballet-of “slipper”-tipe skoene word toegelaat nie.
Kouse:  Vlootblou kort kousies met Merensky strepe. Kouse moet omgeslaan word en nie opgerol word nie.   
**  Lang blou skoolkouse mag SLEGS in die winter, 1 Mei tot einde Augustus, gedra word. 
Lang donkerblou broekiekouse (tights) mag van 1 Mei tot 31 Augustus gedra word mits dit die 
voorgeskrewe kouse is wat by Lombards verkoop word. Geen swart, dun sykouse of modekouse is 
toelaatbaar nie. Hierdie kouse vervang die kort kouse en mag nie gelyktydig gedra word nie. 
Baadjie: Merensky-baadjie met geen kentekens of enige skryfwerk nie behalwe die Uitvoerende Komitee, 
Top Tien, VLR en Erekleure soos voorgeskryf asook enige amptelike skooltoekennings goedgekeur deur 
die skool.
Langbroek: Slegs die voorgeskrewe langbroek mag gedra word - nie seuns-langbroeke nie. Geen 
styfpassende en verbleikte broeke nie.
Trui:  Skooltrui, die regte grootte. Moue mag nie afgetrek word oor die hande of opgestoot word tot bokant 
die elmboë nie.
Oortrektrui: Slegs skooloortrektrui met die geborduurde M op.  As ‘n trui saam met die oortrektrui gedra 
word, moet die oortrektrui ONDER die langmoutrui gedra word.
Serpe:  Slegs die skoolserp, net vanaf 1 Mei tot einde Augustus.
Sweetpak: Slegs sportdrag, nie formele skooldrag nie.
Matriekbaadjie:  Slegs die goedgekeurde baadjie van die huidige jaar SONDER enige addisionele skrywe 
of prente daarop aangebring.  Mag slegs deur matriekleerders gedra word.
Dri-macs:  Geen dri-macs word toegelaat nie.
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ALGEMENE VOORKOMS
- Geen grimering mag saam met skooldrag of sportklere gedra word nie.  
- Oorbelle:  Slegs een eenvoudige klein ringetjie (kleiner as 10 mm deursnit), eenvoudige knoppie 
            (kleiner as 3mm)  of klein diamantjie (kleiner as 3mm) mag gedra word in elke oor. Die oorbel 
            moet in die laagste gaatjie gedra word indien daar meer as een gaatjie in die oor is.
- Geen neusringe word toegelaat nie
- Geen tongringe/knoppies of ander sigbare liggaamsjuwele nie.
- Geen juweliersware behalwe “medic-alert”- armbandjie of hangertjie mag sigbaar gedra word nie.
- Die meisies mag ‘n tradisionele seëlring dra. ‘n Dun ringetjie sonder enige versiersels, mag gedra 
            word indien dit nie breër as 3 mm is nie.
- Naels moet kort en skoon wees. Punte mag nie bo vingerpunte uitsteek nie. Meisies mag slegs 
            deurskynende naellak dra.  Naellak op vingernaels sal dadelik verwyder moet word, waarna ‘n 
            geel brief gegee sal word. Geen gekleurde naellak mag op toonnaels gebruik word tydens 
            sport-beoefening nie.
- Dri-macs:  Geen dri-macs word toegelaat nie.
- Geen ornamentele knopies (“buttons”) met slagspreuke of prentjies word toegelaat nie.
- Geen ornamentele- of mode-horlosies mag gedra word nie.
- Tatoeëermerke wat op ‘n sigbare plek is, moet te alle tye bedek wees, met pleister of 
            vleeskleurige grimering.

HAARSTYLE - SEUNS

- Hare moet te alle tye skoon en netjies wees - so ook tydens funksies en sportbyeenkomste.
- Die hare moet volgens die vorm van die kop gesny word
- Geen gekleurde, gebleikte of strepies in hare is toelaatbaar nie.
- Geen opgeskeerde hare (“step”), “afro”, rif of ondergeskeerde hare word toegelaat nie.
- Geen ystervark (“mohawk”) haarstyle of langer stertjies in die nek nie, insluitend “mullets” waar 
            die agterkop se hare langer is as die kante nie.
- Matige gel wat nie sigbaar is nie, mag gebruik word.
- Hare moet agter in een lyn en in geen definitiewe trappe/riwwe gesny wees. Hare mag nie aan 
            die kraag raak nie.
- Hare mag geensins enige gedeelte van die ore bedek nie.
- Bakkebaard (“sideburns”) mag nie laer as die middel van die oor wees nie.
- Wanneer die leerling ‘n kuif het, moet dit ten minste 1 cm bokant die wenkbroue wees.
- Geen rastalokke (“dreadlocks”) word toegelaat nie.
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HAARSTYLE - DOGTERS

- Kuiwe moet ten minste 1 cm bokant wenkbroue wees.
- Geen los stringe hare word toegelaat nie.
- Wanneer ‘n kuif ingegroei word, moet dit netjies weggesteek word.
- Wanneer die hare langer as die kraag is, moet dit netjies in ‘n poniestert vasgemaak word.
- Alle gekartelde (“permed”) hare moet gekam word en nie gelos word dat dit wild rondstaan en 
            slordig lyk nie.
- Matige gel wat nie sigbaar is nie, mag gebruik word.
- Hare moet met ‘n vlootblou rekkie of met 'n rekkie in dieselfde kleur as die hare vasgebind word .  
            Slegs een kleur op ‘n slag word toegelaat.
- Haarbande, kammetjies en knippies mag slegs vlootblou wees. Afhangende van haarkleur mag dit 
            ‘n swart of bruin kleur wees.
- Haarbande mag nie breër as 4 cm wees nie. Dit moet funksioneel gedra word.
- Geen silwer, goue, geel, wit of kolletjie-linte, strikke, haarbande, kammetjies, ens. word toegelaat nie.
- Knippies moet die kleur van jou hare wees, m.a.w. geen gekleurde knippies nie.
- Haarbande mag nie oor die voorkop gedra word nie.
- Geen “butterfly clips”, “banana slides” en soortgelyke haarversierings word toegelaat nie.
- Strikke wat gebruik word om hare agter die kop vas te bind, mag nie van voor af sigbaar wees nie.
- Hare moet ‘n natuurlike haarkleur wees. Die bleik van hare en  sonstrepe is ontoelaatbaar
- Geen vreemde haarstyle of pruike word toegelaat nie. 

Reëls vir Afrika- haarstyle:
- Geen ‘Soft Dreads, Mohawks’  of  gestileerde hare nie.
- ‘n Maksimum van twee vlegsels en/of poniesterte word toegelaat. 
- Haarverlengings wat toelaatbaar is: 
- Nommer 1  (swart), nommer 1B  (swart), nommer 2  (bruin), nommer 4  (bruin), nommer 33 (bruin)
- Slegs een kleur per haarstyl.
- Geen “highlights”.
- Hare, insluitende verlengings/pruike wat die onderkant van die kraag raak, moet netjies in ‘n 
            poniestert of vlegsel vasgebind word.
- Geen “afro fusion”
- Pruike toelaatbaar: Natuurlik 
- Verlengings moet te alle tyde netjies en skoon wees.
- Rastalokke (dreadlocks) moet te alle tyde netjies en vasgemaak wees. 
- Geen opvallende of vreemde pruike nie.
- Toelaatbare style: “Yaki Bulk”, “Singles/Twist”, “Straight Back” 
            en“Straight Up”.

HAARSTYLE - DOGTERS

- Kuiwe moet ten minste 1 cm bokant wenkbroue wees.
- Geen los stringe hare word toegelaat nie.
- Wanneer ‘n kuif ingegroei word, moet dit netjies weggesteek word.
- Wanneer die hare langer as die kraag is, moet dit netjies in ‘n poniestert vasgemaak word.
- Alle gekartelde (“permed”) hare moet gekam word en nie gelos word dat dit wild rondstaan en 
            slordig lyk nie.
- Matige gel wat nie sigbaar is nie, mag gebruik word.
- Hare moet met ‘n vlootblou rekkie of met 'n rekkie in dieselfde kleur as die hare vasgebind word .  
            Slegs een kleur op ‘n slag word toegelaat.
- Haarbande, kammetjies en knippies mag slegs vlootblou wees. Afhangende van haarkleur mag dit 
            ‘n swart of bruin kleur wees.
- Haarbande mag nie breër as 4 cm wees nie. Dit moet funksioneel gedra word.
- Geen silwer, goue, geel, wit of kolletjie-linte, strikke, haarbande, kammetjies, ens. word toegelaat nie.
- Knippies moet die kleur van jou hare wees, m.a.w. geen gekleurde knippies nie.
- Haarbande mag nie oor die voorkop gedra word nie.
- Geen “butterfly clips”, “banana slides” en soortgelyke haarversierings word toegelaat nie.
- Strikke wat gebruik word om hare agter die kop vas te bind, mag nie van voor af sigbaar wees nie.
- Hare moet ‘n natuurlike haarkleur wees. Die bleik van hare en  sonstrepe is ontoelaatbaar
- Geen vreemde haarstyle of pruike word toegelaat nie. 

Reëls vir Afrika- haarstyle:
- Geen ‘Soft Dreads, Mohawks’  of  gestileerde hare nie.
- ‘n Maksimum van twee vlegsels en/of poniesterte word toegelaat. 
- Haarverlengings wat toelaatbaar is: 
- Nommer 1  (swart), nommer 1B  (swart), nommer 2  (bruin), nommer 4  (bruin), nommer 33 (bruin)
- Slegs een kleur per haarstyl.
- Geen “highlights”.
- Hare, insluitende verlengings/pruike wat die onderkant van die kraag raak, moet netjies in ‘n 
            poniestert of vlegsel vasgebind word.
- Geen “afro fusion”
- Pruike toelaatbaar: Natuurlik 
- Verlengings moet te alle tyde netjies en skoon wees.
- Rastalokke (dreadlocks) moet te alle tyde netjies en vasgemaak wees. 
- Geen opvallende of vreemde pruike nie.
- Toelaatbare style: “Yaki Bulk”, “Singles/Twist”, “Straight Back” 
            en“Straight Up”.
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KLEREDRAG OP VERJAARSDAE

ALGEMEEN
- Gewone klere mag slegs op die dag van die verjaardag gedra word.  
- Jy moet die oggend wat jy verjaar by jou graadvoog aanmeld, wat jou boekie sal teken vir die 
            nodige toestemming om gewone klere te dra.
- Indien jy tydens die eksamen verjaar, mag jy ook gewone klere dra, BEHALWE tydens die 
            Gr. 12-eindeksamen waar almal skoolklere moet aanhê. Jy moet nog steeds by jou graadvoog 
            aanmeld vir toestemming.
- Indien jy in die vakansie of oor ‘n naweek verjaar, mag jy die Vrydag voor jou verjaarsdag gewone 
            klere dra.
- Normale haar- en juwele-reëls, asook gedragreëls, geld. Geen hoede of kopbedekkings mag 
            gedra word nie. 
- Geen slordige, verbleikte of geskeurde denims mag gedra word nie.
- Geen deurskynende klere mag gedra word nie.
- Geen uitermatige stywe broeke mag gedra word nie.
- Dra gemaklike, welvoeglike skoene.

DOGTERS
- Geen kort kortbroeke of kort rompies nie.
- Hare moet netjies wees.
- Geen laehals- toppies/rokkies nie.
- Geen grimering nie.

SEUNS
- Geen moulose of visnethemde nie   
- Geen oorbelle, kettings of ander juwele nie.

INDIEN JY ONVANPAS GEKLEE IS, SAL JOU OUERS GESKAKEL WORD SODAT JY SKOOLKLERE 
KAN AANTREK.
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REËLS AANGAANDE SKOOLDANSE / SOSIALE FUNKSIES

TYE
- ‘n Halfuur na aanvang van die dans word die deure gesluit en geeneen word daarna toegelaat nie.
- Niemand mag die saal of terrein rondom die saal verlaat voor die einde van die dans nie.
- Ouers of vervoer moet leerders direk na afloop van die funksie oplaai (gewoonlik 21:00).  
- Leerlinge wat nie dadelik opgelaai word nie, wag onder toesig van die sekuriteitswag by die hek 
            tot die ouers opdaag.

KLEREDRAG - SEUNS
- Kleredrag moet netjies wees.
- Geen moulose hempies mag gedra word nie.
- Geen styfpassende broeke nie.
- Iemand met ‘n uitspattige haarstyl kan gevra word om die funksie te verlaat .

KLEREDRAG - DOGTERS
- Styfpassende langbroeke, denims of oefenbroeke (“ski-pants”) mag nie gedra word nie.
- Lospassende kortbroeke van aanvaarbare lengte (middel bo-been) mag gedra word.
- Geen klewende rompies of kortbroeke mag gedra word nie.
- Geen deursigtige klere word toegelaat nie, tensy ‘n ander hempie daaronder gedra word.
- Middelriwwe mag nie ontbloot wees nie.
- Dun skouerbandjies mag gedra word as die korrekte onderklere ook gedra word.
- Iemand met ‘n uitspattige haarstyl kan gevra word om die funksie te verlaat.

MUSIEK
- Die keuse van die platejoggie se musiek moet deur ‘n personeellid goedgekeur word.
- Geen afbrekende, amorele, vloekery of anti-Christelike musiek sal toegelaat word nie.

ALGEMENE REËLS - GEDRAG BY DANSE
- Geen alkohol, tabak of ander gewoontevormende middels mag na die danse gebring word of 
            gebruik word nie.
- Geen persone wat bg. middels vooraf geneem het, mag die funksie bywoon nie
- Niemand word saam met die platejoggie op die verhoog toegelaat nie.
- Daar moet genoegsame lig wees.
- Koeldranke en lekkergoed moet in die swembadarea geniet word.
- Geen kopstampery (“head-banging”) word toegelaat nie.
- Algemene skoolreëls rakende paartjies moet in ag geneem word.
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ALGEMENE REËLS - GEDRAG BY DANSE (VERVOLG)
- Onder geen omstandighede mag die meubels in die saal hardhandig hanteer of verniel word nie. 
- Alle versierings of dele daarvan MOET verwyder word.  As iets per ongeluk breek, meld dit 
            onmiddellik aan by die departementshoof.
- Slegs leerders van Hoërskool Merensky mag die danse bywoon.  
- Verhoorafwagtende leerders mag nie danse bywoon nie.
- Leerders wat verhoorafwagtend of geswartlys is, mag geen sosiale funksies bywoon nie.

6. SPORT EN BUITEKURRIKULêRE AKTIWITEITE

6.1 Deelnemers aan sport
- Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sportaktiwiteit of namens hulle 
            interne spanne te verteenwoordig, moet geklee wees in die amptelike Merensky- sportdrag soos 
            vir elke sportsoort vasgestel, tydens en na deelname aan sodanige aktiwiteit. Geen vorige 'ou' 
            sportdrag word toegelaat nie.
- Daar word van alle leerders wat deelneem aan gemelde sport-aktiwiteite lojaliteit teenoor die 
            skool en mede-deelnemers verwag.  Afwesigheid van 'n aktiwiteit sal slegs oorgesien word indien 
            'n skriftelike verskoning aan die sporthoof oorhandig word.  Dit moet ‘n redelike tyd voor die 
            byeenkoms gedoen word.
- Verkose spanlede moet betyds aanmeld waar die aktiwiteit gaan plaasvind of by die afgespreekte 
            plek om vervoer te ontmoet.
- Deelnemers moet te alle tye hoflik optree en hul onderwerp aan beslissings, voorskrifte en opdragte 
            van:
          * die sporthoof en die opvoeder betrokke by die spesifieke sport;
 * die skeidsregter of beoordelaar van die betrokke aktiwiteit;
 * die spankaptein. 
- Alhoewel dit aanvaar word dat leerders wat aan sportaktiwiteite deelneem dit met oorgawe en 
            met volle inspanning doen, word van sodanige leerders verwag om selfbeheersing en dissipline 
            toe te pas. In die besonder mag leerders nie op 'n onsportiewe wyse optree en mag hulle nie 
            vuil- of beledigende taal gebruik of betrokke raak in gevegte of insidente of hulle skuldig maak 
            aan vuil- of onbehoorlike spel van enige aard nie.
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6.2 Reëls: Sportdrag
- Dra te alle tye korrekte sportdrag soos voorgeskryf.
- Geen sportdrag mag gemeng word met skooldrag nie, bv. seunskoolhemp en sweetpakbroek.
- Geen plakkies of “strops” mag na wedstryde gedra word nie.  Trek sportskoene aan.
- Na wedstryde mag ‘n amptelike Merensky T-hemp gedra word.
- Toeskouers moet altyd die amptelike skooldrag of sportdrag dra.
- Busse : Inspeksie vir die regte kleredrag sal gehou word voor jy op die bus mag klim.  
            Leerders sal nie met verkeerde drag op die bus toegelaat word nie.  Almal reis in die amptelike 
            skool- of sportdrag.
- Oefeninge : Geen seun mag met ‘n kaal bolyf op die terrein rondloop nie.

6.3 Toeskouers en ondersteuners van sport en ander buitemuurse aktiwiteite
- Alle leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal hulle weerhou 
            van ontwrigtende, onbehoorlike, opstandige, onnodig  opruiende of onbetaamlike gedrag. In die 
            besonder mag leerders nie negatief reageer op die beslissings van beoordelaars of skeidsregters 
            nie. 
- Leerders, wat enige skoolaktiwiteit bywoon, sal hulle onderwerp aan en gehoorsaamheid openbaar 
            teenoor enige opdragte en aanwysings aan hulle gegee voor, tydens en ná afloop van die betrokke 
            aktiwiteit deur die hoof, enige opvoeder, lid van die Uitvoerende Komitee of ouer deur die hoof 
            aangestel om te help met die vervoer, toesig of kontrole van leerders wat vervoer word na of van 
            die betrokke aktiwiteit, of dit bywoon. 

6.4 DIE GEBRUIK VAN SPORTFASILITEITE
6.4.1 Krieketnette
- Slegs seuns en dogters wat krieket speel, mag die nette gebruik.
- Krieketballe wat aan die begin van ‘n seisoen aan afrigters uitgereik word, moet aan die einde 
            van die seisoen aan die onderwyser in beheer van krieket terugbesorg word, ongeag die toestand 
            van die balle.  Verlore balle sal deur die verantwoordelike persone vervang of betaal word.
- Spanne wat gebruik maak van die krieketveld vir wedstryde, is verantwoordelik vir die behoorlike 
            opstel van grense, die werking van die telbord en die beheer van die telbordnommers.
- Krieketuitrusting wat deur die skool voorsien word, moet nagegaan word voor gebruik.  
            Geen spelers mag ná ‘n wedstryd of oefening verdaag tensy rekenskap gegee is van alle 
            toerusting nie.
6.4.2  Netbalbane
- Elke baan mag slegs gebruik word vir die sport waarvoor dit ontwerp is.
- Slegs skoene volgens voorgeskrewe regulasies mag op die baan gedra word.  
            Geen skoolskoene, spykerskoene, skoene met hakke of knoppies of 
            stewels mag op die bane gedra word nie.
- Geen koeldrank of lekkergoed mag op die bane 
            geneem word nie.
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6.4.3 Swembad
- Die swembad en omgewing is verbode terrein tensy ‘n personeellid teenwoordig is.
- Jy mag nie op die terrein beweeg as jy slegs in swemdrag geklee is nie.
- Leerlinge mag slegs in aanvaarbare swemdrag swem.
- Bikini’s mag nie gedra word nie.
- Leerlinge mag mekaar nie ingooi of instamp nie.
- Leerlinge mag nie langs die swembad hardloop nie.
- Geen swembadtoerusting mag hanteer word sonder uitdruklike opdrag van die toesighoudende 
            onderwyser nie.
- Geen glase of glasbottels word binne die swembadarea toegelaat nie.
- Geen voorwerpe, behalwe balle, mag in die swembad gegooi word nie.
- Leerlinge wat in moeilikheid verkeer, moet onmiddellik om hulp roep.
- Leerlinge wat in staat tot hulpverlening is, moet bystand verleen aan leerlinge wat in moeilikheid 
            verkeer.
- Enige beserings of leerlinge wat in moeilikheid verkeer, moet onmiddellik aan die toesighoudende 
            onderwyser gerapporteer word.
- Leerlinge wat hulle sportspanne of skool in ‘n swemgala verteenwoordig, moet die voorgeskrewe 
            swemdrag dra.
6.4.4 Tennisbane
- Slegs tennis mag op die baanoppervlak gespeel word.
- Indien die bane nie gebruik word vir span- / groepoefeninge nie, mag leerders met toestemming 
            sosiaal tennis speel.
- Geen tafels, stoele, ens. mag op die bane geplaas word nie.
- Slegs tennisskoene mag op die baan gedra word.
- Geen kos of drank mag op die bane genuttig word nie.
- Toeskouers moet aan die buitekant van die bane plekke inneem.
- Daar mag geensins met die nette gepeuter word nie.
- Buiten tydens wedstryde mag slegs persone wat direk verbind is aan Hoërskool Merensky die 
            bane gebruik.
6.4.5 Gimnasiumreëls
- Geen persoon mag die gimnasium sonder toesig van ‘n instrukteur gebruik nie.
- Leerlinge mag nie in die gimnasium rondspeel nie.
- Die gimnasium moet altyd skoon en netjies wees.
- Slegs lede mag in die gimnasium oefen.
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7. SKOOLEIENDOM
7.1 Vir wat onder ‘skooleiendom’ verstaan word, sien die volledige gedragskode.
7.2 Aangesien die skool ontwikkel en opgerig is vir gebruik deur alle leerders wat daar skoolgaan, 
            is alle leerders verplig om alles in hul vermoë te doen om die skool se eiendom te bewaar, sodat 
            dit tot voordeel van alle huidige en toekomstige leerders van die skool gebruik kan word.
7.3 Geen leerder mag enige skooleiendom van die skoolperseel verwyder sonder die 
            vooraftoestemming van die skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool nie.
7.4 Leerders mag nie enige eiendom van die personeel van die skool, medeleerders, besoekers aan 
            die skool, of lede van die publiek hanteer, beskadig, merk, skend of vernietig nie.  Hierdie reël 
            geld vir eiendom op die skoolterrein, in die onmiddellike omgewing van die skool, by of naby die 
            plek van enige skoolaktiwiteit, sowel as enige voertuig waarmee leerders vervoer word en die 
            eiendom daarbinne.
7.5 Leerders mag geen skooleiendom beskadig, skend of vernietig nie.

8. DIE VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRAAD (VLR) EN SKOOLLEIERS
8.1 Die VLR en skoolleiers is, saam met die personeel van die skool, verantwoordelik vir algemene 
            skooldissipline.
8.2 Alle leerders moet enige redelike voorskrif van ‘n lid van die VLR of ‘n ander skoolleier 
            gehoorsaam, en moet die VLR en ander skoolleiers ondersteun en samewerking verleen in die 
            behoorlike uitvoering van hul pligte.
8.3 Die hoof mag, in oorleg met die Uitvoerende Komitee, ’n gedragskode vir die Uitvoerende Komitee 
            formuleer. Sodra dit deur die beheerliggaam goedgekeur is, sal die gedragskode vir die 
            Uitvoerende Komitee geag word deel van hierdie Gedragskode te wees en ’n afskrif daarvan moet 
            aan elke lid van die leerlingraad en dié se ouers voorsien word. ’n Afskrif moet ook permanent 
            op die Uitvoerende Komitee se kennisgewingbord aangebring word. Die lede van die Uitvoerende 
            komitee moet die voorskrifte van hierdie pligstaat nakom.

9. SKOOLKENNISGEWINGS
Alle leerders is verplig om alle kennisgewings wat die beheerliggaam, skoolhoof of ‘n personeellid 
van die skool vir dié doel aan leerders uitreik, aan hul ouers te oorhandig, en om enige 
ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, stiptelik aan die personeellid te voorsien.
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10. SKOOLWERK EN HUISWERK
10.1 Daar sal te alle tye ‘n ordelike atmosfeer in die klaskamer heers. Leerders mag nie onderrig 
            versteur of verhinder nie.
10.2 Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom en elkeen moet onmiddellik met klaswerk begin 
            wanneer dit gegee word.
10.3 Alle leerders sal ‘n huiswerkboek, soos die skoolhoof of  klasopvoeder voorskryf, hou en bywerk.
10.4 Leerders moet die voorgeskrewe huiswerk doen en dit stiptelik teen die bepaalde spertyd by die 
            betrokke opvoeder indien.
10.5 Alle leerders moet hul voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding doen 
            om sodoende ‘n deurlopende werksetiek te ontwikkel.
10.6 Geen huiswerk mag afgeskryf/gedeel word nie.
10.7 Leerders is verplig om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik in te haal.
10.8 Leerders beweeg vinnig in enkelgelid van die een klas na die volgende. Gesels in groepe of 
            kleedkamerbesoeke of selfoonoproepe gedurende klaswisseling is ontoelaatbaar.

PLAGIAAT: Indien ‘n leerder hom/haar skuldig maak aan plagiaat, ontvang hy 0 vir die betrokke 
opstel/taak, ens. Die straf vir hierdie oortreding is  twee detensies. Tydens die eerste detensie moet 
die opstel/taak oorgedoen word. Wanneer ‘n leerder vir die tweede keer betrap word vir plagiaat, sal 
hy/sy dissiplinêr aangekla word.

11 TOETSE EN EKSAMENS
11.1 Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens, wat deur die opvoeders aan hulle 
            oorgedra word, te onderwerp.
11.2 Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van oneerlikheid 
            weerhou.
11.3 Leerders mag nie op enige wyse met mekaar kommunikeer of enige steurnis veroorsaak tydens 
            die afneem van toetse of eksamens nie. 
11.4 Formele, volledige skooldrag is afdwingbaar tydens eksamens.
11.5 Gedurende eksamentye moet tasse buite of voor in die klas gelaat word terwyl vraestelle geskryf 
            word. Slegs die skryf- en tekenbenodigdhede en ‘n sakrekenaar, waar toegelaat, mag na die 
            eksamentafel geneem word.
11.6 Leerders wat ‘n vraestel sonder verskoning misloop, sal 0% kry.
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12 MOTORVOERTUIE EN MOTORFIETSE
12.1 Geen leerder mag ’n motorvoertuig of motorfiets op die skoolterrein bestuur nie, tensy hy/sy 
 beskik oor die voorafverkreë skriftelike toestemming van die hoof of ander personeellid deur die 
 hoof aangewys en tensy hy/sy stiptelik voldoen aan enige voorwaardes waaraan die toestemming 
 onderhewig mag wees. Indien ’n leerder nie in besit is van sodanige toestemming wanneer hy/sy 
 deur enige lid van die personeel, beheerliggaam of Uitvoerende komitee versoek word om dit te 
 toon nie, sal dit geag word dat hy/sy nie oor sodanige toestemming beskik nie totdat hy/sy die 
 teendeel kan bewys. 
12.2 Die bestuur van ’n motorvoertuig of motorfiets deur ’n leerder op so ’n wyse dat dit ’n risiko of 
 moontlike nadeel inhou vir ander leerders op die skoolterrein of ander leerders en lede van die 
 publiek in die onmiddellike omgewing van die skoolterrein, word ten strengste verbied. 
12.3 Geen leerder sonder ‘n geldige lisensie of leerlinglisensie (vergesel van lisensiehouer) mag ‘n 
 voertuig of motorfiets op die skoolterrein bestuur nie.

13 STIPTELIKHEID  
13.1 Leerders sal op die bestemde tyd aan die begin van die skooldag en met die aanvang van enige 
 ander skoolaktiwiteit opdaag.  Wanneer leerders laat kom, moet hulle ‘n geldige verskoning van 
 hul ouers verskaf.  
13.2 Leerders wat in die oggende laat is, moet by die dissipline kantoor aanmeld. Hulle word afgemerk 
 vir ‘n geelbrief-oortreding vir laatkom en mag slegs met ‘n getekende dagboekie klas toe gaan.
13.3 Die skooldag begin alle weeksdae om 06:55. Die skool verdaag elke weeksdag om 13:40
13.4 Ouers kan die skool skakel indien daar ‘n onverwagse probleem opduik (papwiel, ens).  
 Onbetroubare publieke vervoer is nie ‘n verskoning vir laatkom nie.
13.5 Vier minute word gegee vir klaswisseling. Leerders moet sorg dat hulle betyds die lokale verlaat 
 en flink stap om betyds by die volgende klas te wees.
13.6 Leerders wat laat is vir klas, moet buite die klas wag en aktief luister na die les.
13.7 Dit is ‘n ouer se verantwoordelikheid om toe te sien dat  leerders veilig by die skool kom.

Dit is ‘n Kategorie 3-oortreding om in skooluniform, na of vanaf die skool, duim te gooi.
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14 AFWESIGHEID VAN SKOOL
14.1 Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool, en dan ook slegs met 
 skriftelike toestemming van die skoolhoof of ‘n verteenwoordiger.
14.2 Afwesigheid van die skool sonder ‘n aanvaarbare verskoning, word as stokkiesdraai (“slip”) beskou.  
 Dit is streng verbode.
14.3 Leerders wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is, moet met hul 
 terugkeer ‘n skriftelike verduideliking van hul ouers of ‘n doktersbrief voorlê.
14.4 Uitteken van leerlinge voor die einde van die dag word ten sterkste afgekeur aangesien dit tot 
 swak prestasie lei.
14.5 Die skool moet verwittig word indien ‘n leerder afwesig of laat sal wees.
14.6 Verlore werk moet ingehaal word indien afwesigheid wel voorkom. Ouers moet leerders bystaan.

15. OMGEWING
15.1 Leerders het die reg op ‘n veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir opvoeding.
15.2 Leerders mag nie die skoolterrein of –geboue bemors nie.
15.3 Leerders wat toeskouers/ondersteuners en/of deelnemers by enige skoolaktiwiteit is, moet die 
 terrein wat hulle beset het netjies en skoon agterlaat, en moet seker maak dat alle rommel 
 opgeruim en in vullishouers geplaas word.
15.4 Leerders moet toilette skoon agterlaat.
15.5 Enige optrede of versuim van leerders wat ’n gesondheidsrisiko vir ander leerders veroorsaak 
 of moontlik kan veroorsaak, moet vermy word. 
15.6 Dit is verbode om slagspreuke (graffiti), plakkers, plakkate, ens. op enige oppervlakte by die 
 skool, sonder die toestemming van die hoof, aan te bring.
15.7 Leerders mag geen afvoerpyp of toilet met papier of voorwerpe verstop of ’n waterkraan ooplos nie. 
15.8 Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die hoof, enige opvoeder of lid van die 
 Uitvoerende Komitee met betrekking tot die handhawing van ’n skoon en higiëniese 
 skoolomgewing. Daar word van juniors verwag om te help met die skoon en netjies hou van die 
 skoolgronde en geboue.

16 TOELAATBARE AREAS
16.1 Leerders mag slegs by gespesifeerde areas gedurende pouse en voorskool sosialiseer: 
 snoepie-area en Byekorf.
16.2 Leerders moet in die oggende na aankoms dadelik die parkeerterein om veiligheidsredes verlaat.
16.3 Geen leerder mag gedurende skoolure die onmiddelike omgewing van die skool verlaat nie. 
 Landbou leerlinge moet deur ‘n onderwyser vergesel word.
16.4 Na skool-ure mag leerders slegs tussen die geboue wees indien dit in opdrag van ‘n 
 onderwyser is.
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16 TOELAATBARE AREAS (VERVOLG)
16.5 Die volgende areas is te alle tye buite perke tensy jy vergesel word deur ‘n onderwyser: 
 werkers se kwartiere, dam, rivier, plaas, sokkerveld.
16.6 Dagskoliere mag nooit by die koshuis wees sonder skriftelike toestemming van die 
 koshuisvader/-moeder nie.

17. ANDER REËLS
17.1 Wanneer leerders volwassenes, ouers, personeel of enige besoekers teëkom, moet hulle staan en 
 vriendelik groet. Leerders moet hulp verleen aan enige volwassene wat hulp nodig het, 
 byvoorbeeld met die dra van swaar items of rigting aanwys. 
17.2 Geen kragwoorde mag gebruik word nie.
17.3 Leerders word geensins toegelaat om te rook nie. Die besit van tabak of sigarette, vuurhoutjies 
 en aanstekers sal as rook gesien en daarvolgens gestraf word.  Aanmoediging van ander leerders 
 om te rook is ‘n ernstige oortreding en omstaanders by rokers word op dieselfde wyse as rokers 
 gestraf.  
17.4 Die besit of gebruik van dwelms kan lei tot onmiddellike skorsing en moontlike uitsetting. 
17.5 Geen alkoholiese drank mag deur leerders gebruik word nie, al is die wettige ouderdom vir 
 alkoholgebruik al bereik.  Die besit van drank sal beskou word as die gebruik van drank.  
 Die besit of gebruik van alkohol kan lei tot skorsing en moontlike uitsetting.  
17.6 Leerders moet asblikke. wat vir vullis daar gestel word, gebruik. Geen papier, boksies, leë pakkies, 
 oorskietkos, ens. mag neergegooi word nie - nie in of buite die skoolgronde nie.  
 Rondstrooi van rommel sal gestraf word deur detensie of handearbeid.
17.7 Leerders mag glad nie eet of drink gedurende periodes of in enige opvoedingslokaal nie.
17.8 Daar moet gelet word op vermorsing van water en elektrisiteit.  Lopende krane en ligte wat 
 aangelos word, is onnodig en word verbied. 
17.9 Radio’s of ander musiekopnames mag nie op die skoolgronde gespeel word nie tensy toestemming 
 by ‘n gemagtigde persoon verkry word en slegs só dat ander persone nie gesteur word nie. 
17.10 Selfone of ander tegnologiese instrumente mag nie musiek speel tydens klaswisseling nie. 
17.11 Skaatsplanke en rolskaatse word nie op die sportvelde en stoepe toegelaat nie. 
17.12 Die kou van kougom terwyl leerders skoolklere dra, buite of op  die skoolgronde, word nie 
 toegelaat nie. 
17.13 Leerders mag nie hulle hemde uittrek of sonbrand tensy dit gedurende ‘n swemsessie by die 
 swembad is nie.
17.14 Leerders moet gebruik maak van sementpaadjies en gange voor skool, tydens klasse en ná skool. 
 Leerders wat hoeke sny en oor die grasperke loop, sal gestraf word. 
17.15 Duimgooiery na en vanaf die skool, met of sonder skooldrag, word ten strengste 
 verbied en is ‘n Kategorie C-oortreding.
17.16 Geen leerder mag, vir watter rede ook al, in die dorp “blikskud” 
 of vra vir geld sonder die hoof se toestemming nie.
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17 ANDER REËLS (VERVOLG)
17.17 Indien leerders ‘n voorskrif vir medisyne met ‘n alkoholinhoud het, moet dit by die kantoor 
 ingehandig word.  Leerders kan dit dan, onder toesig, in die kantoor  gebruik. Indien medisyne 
 met ‘n alkoholinhoud in die leerder se besit gevind word, sal leerder dissiplinêre aksie in die 
 gesig staar.  Indien medikasie op streng voorgeskrewe tye geneem moet word, moet toestemming 
 vooraf by die graadvoog verkry word.
17.18 GEEN verkope van eetgoed of enige ander ware word toegelaat nie.
17.19 Geen troeteldiere of enige ander diere word by die skool of in die klasse gedurende skoolure 
 toegelaat nie.

18. KONTAKREËL
Geen leerder mag ‘n ander vasdruk, soen of intiem aanraak nie.  Geen hande vashou, omhelsing of enige 
ander vorm van liefkosing word toegelaat nie. Verhoudings tussen seniors en juniors word nie by die skool 
toegelaat nie. Enige verhouding tussen leerders waar daar meer as 2 jaar verskil is, sal aangemeld en ‘n 
gesprek sal met die ouers gevoer word. Absoluut geen seksuele interaksie tussen leerlinge mag op die 
skoolterrein, by skoolfunksies of in skoolklere plaasvind nie.

19. SELFONE / ELEKTRONIESE APPARAAT
Leerders se selfone/tablette mag, mits daar goeie rede is, deur die hoof, of sy aangewese dissipline hulp, 
deurgegaan word vir ongewenste inhoud. Die skool het ‘n wetlike verantwoordelikheid om tekens van 
onwettighede en pornografie aan te meld.
19.1 Geen selfone of musiekapparaat (MP3-spelers, e.a.) mag tydens skoolure aangeskakel wees, 
 gebruik word of sigbaar wees nie - geen musiek tydens klaswisseling nie.  Dra ‘n horlosie om te 
 weet hoe laat dit is.
19.2 Konfiskering van selfone of elektroniese apparaat:  Hierdie items wat teen die reëls gebruik word, 
 sal vir vyf skooldae gekonfiskeer word.  Tweede oortredings sal strenger gestraf word (verbeur 
 vir die res van die kwartaal) en kan lei tot ‘n verbod op die dra van ‘n selfoon of gebruik van 
 elektroniese apparaat by die skool.
19.3 Geen oorfone, kabels of luidsprekers mag tydens skoolure sigbaar wees nie.
19.4 Ter wille van die veiligheid van leerders die volgende:  
- Opnames en verspreiding van gewelddadige gedrag en gevegte vir sensasie word ten strengste 
 verbied.  Alle geweld of beplande geweld moet dadelik by die kantoor aangemeld word.
- Pornografie of tekens van pornografiese webwerwe op selfone is ‘n Kategorie C-oortreding en 
 sal as sulks hanteer word.  Lw:  Alle fone mag (by die skool) enige tyd deurgegaan word indien 
 daar ‘n vermoede van bg. is.

20. SOSIALE NETWERK-BELEID IS BY DIE KANTOOR BESKIKBAAR.
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21. VRYSTELLING VAN BEPALINGS VAN DIE GEDRAGSKODE.
Leerders wat om godsdienstige-, kulturele- of mediese redes by die beheerliggaam wil aansoek doen 
om vrystelling van ‘n item in die gedragskode, moet dit skriftelik indien.  Die aansoek moet volledige 
redes en stawende bewyse insluit.  Hierdie aansoeke sal slegs aan die begin van die jaar oorweeg word 
of as dringendheid of veranderde omstandighede dit noodsaak.  Die beheerliggaam behou die reg om 
enige inligting te bekom wat hy vir ‘n regverdige beoordeling van die aansoek mag nodig ag.  Die 
beheerliggaam sal die aansoek skriftelik antwoord.
In die geval van oortreding van enige bepaling in die gedragskode of die skool se koshuisreëls sal die 
voorgeskrewe dissiplinêre stappe gevolg word.

AFDELING B: Kategorieë van wangedrag
INLEIDING
Vir die toepassing van hierdie Gedragskode word wangedrag in drie kategorieë, wat wissel vanaf minder 
ernstige  tot ernstige wangedrag, ingedeel. Dit stem ooreen met die verskillende dissiplinêre stappe wat 
geneem kan word en die verskillende prosedures wat gevolg mag word in die hantering van wangedrag.

1. KATEGORIE A-oortredings (Geelbrief)
Alle oortredings van hierdie Gedragskode wat die opvoeder, aan wie die oortreding gerapporteer is, 
of in wie se teenwoordigheid dit gepleeg is, op goeie gronde meen betreklik onbeduidend is.  Vyf 
geelbriewe binne 4 maande lei tot ‘n 3 uur detensie.
Sien lys hieronder.

2. KATEGORIE B-oortredings  (3 Uur Detensie/skorsing)
Ernstiger Kategorie A-oortredings kan as Kategorie B-oortreding geklassifiseer word. Die hoof, of ‘n verteen-
woordiger, het die magtiging van die beheerliggaam om kategorie B-oortredings te hanteer en om namens die 
beheerliggaam leerders wat skuldig is aan hierdie tipe oortredings, tydelik uit die skool te kan sit/skors of direk 
tot detensie te straf. ‘n Leerder wat tydelik uit die skool gesit/geskors word, mag gedurende daardie tydperk 
aan geen sport of ander aktiwiteite van die skool deelneem nie.  Ook nie aan sportwedstryde of kompetisies wat 
gedurende die week plaasvind nie.  Leerders sal nul ontvang vir toetse wat gedurende die skorsingsperiode 
geskryf moes word.  Ouers sal per SMS en/of skriftelik in kennis gestel word wanneer ‘n leerder tydelik uit die 
skool gesit word of detensieklas moet bywoon. Leerders wat nie vir hulle detensie opdaag nie, sal die volgende 
dag uitgeroep word. Leerders wat twee maal versuim het om detensie te sit, sal deur die hoof ingeroep word. 
‘n Volgende versuim om detensie te sit sal ‘n disiplinêre verhoor tot gevolg hê. Drie detensies kan ‘n 
dissiplinêre verhoor tot gevolg hê. Enige Kategorie C-oortreding wat volgens die hoof (met 
goedkeuring van die beheerliggaam) minder ernstig is, kan onder hierdie kategorie sorteer.
Sien lys hieronder.
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3. KATEGORIE C-oortredings (Dissiplinêre verhoor / uitsetting)
Waar die leerder herhaalde kere oortree of ‘n eenmalige oortreding van ‘n ernstige aard begaan.  
Kategorie C-oortredings kan permanente uitsetting beteken.  Die beheerliggaam sal hierdie tipe 
oortredings self hanteer.  ‘n Leerder wat beskuldig word van hierdie kategorie-oortredings, sal ‘n 
dissiplinêre verhoor moet bywoon ( prosedure in volledige gedragskode beskikbaar).  Herhaling van 
Kategorie A-oortredings na lang-detensie opgelê is (dus vyftien geelbriewe binne vier maande) lei tot 
‘n dissiplinêre verhoor.
‘n Leerder wat vir hierdie oortredings aangekla word, mag tot en met die dissiplinêre verhoor tydelik uit 
die skool gesit word as die oortreding dit noodsaak (bv. geweld).   Dit mag nie langer as drie dae duur nie.
Die beheerliggaam het nie die mag om ‘n leerder permanent uit te sit nie.  Hulle sal by die onderwyshoof  
‘n aanbeveling maak dat so ‘n leerder uitgesit word.  Die beskuldigde leerder sal egter geskors wees 
hangende die uitspraak van die onderwyshoof (nie in die skool nie tot ‘n besluit bereik is).
Enige ernstige oortredings, binne of buite die skool/skoolterrein, sal na die ouers en/of SAPD verwys word.
Sien lys hieronder.

4. ROBOTBRIEFSTELSEL
Hierdie stelsel het ten doel die opbou van ‘n rekord van leerders se gedrag in die skool en die koshuis, 
hetsy positief of negatief.  Dit is belangrik dat in die stelsel nie net na die negatiewe gekyk moet word nie, 
maar dat die positiewe optrede van leerders ook in ag geneem behoort te word.  In die stelsel word 
aanmeldingsvorms gebruik waarop die verskillende kategorieë van aanmeldings aangedui word:
4.1 Aanprysingsvorms/Goue By:  
Aanmeldingsvorms word voltooi vir alle positiewe dinge wat ‘n leerder doen. Belangrik vir die toekenning 
van aanprysings is die feit dat dit gegee moet word vir positiewe optredes.  Wanneer ‘n leerder drie 
aanprysings ontvang het, word daar vir die ouers ‘n brief gestuur.
4.2 Oortredingsvorms:  
Geelbriewe word aangemeld by die dissipline kantoor en ingelees op die sisteem vir aanmelding van 
minder ernstige of ernstige oortredings.  Herhalings van minder ernstige oortredings lei tot detensie 
(die eerste keer).
Indien ‘n graad 9 -12 leerder VYF Kategorie A-aanmeldings ontvang het, sal die ouers ‘n brief EN SMS 
op die eerste Vrydag na die laaste oortreding ontvang, waarin hulle in kennis gestel word dat die leerder 
detensieklas sal moet bywoon.  Skeurstrokies waarin ouers erken dat hulle kennis neem van die 
detensieklas moet deur die leerder by die detensieklas ingehandig word ‘n Graad 8-leerder sal na die 
eerste agt geelbriewe sy eerste detensie moet sit en daarna na elke vyf. ‘n Leerder wat versuim het om 
vir detensie op te daag, sal nie tot die klasse toegelaat word voordat die ouers die skool gekontak het 
of voordat die leerder ‘n geldige rede voorsien het waarom die detensie nie bygewoon is nie 
(bv. skriftelike verskoning of verduideliking). Indien geen geldige rede aangebied kan word 
nie, sal die leerder ‘n ekstra detensie moet bywoon.  ‘n Leerder wat aangekla word 
van ‘n kategorie B-oortreding, sal geleentheid kry om sy of haar saak by 
die departementshoof oor dissipline te stel en/of om getuies te roep.
Detensieklasse (Kategorie B-oortredings) is, indien van toepassing, 
bykomend tot Kategorie A-oortredings.



05

www.hsmerensky.co.za

www.hsmerensky.co.za

R36 tussen Tzaneen en Duiwelskloof

015 305-7901/2/4

merensky@hsmerensky.co.za

Gedragskode   (vervolg)
4 ROBOTBRIEFSTELSEL (VERVOLG)
4.3 Hulpverlening aan leerders:
‘n Leerder wat persoonlike probleme ondervind, moet verwys word na opvoedkundige leiding vir berading of 
verdere verwysing.  Leerders wat herhaaldelik oortree, selfs na die normale strawwe, sal verplig word om die 
DSO te spreek.

5.   KATEGORIELYSTE VAN OORTREDINGS
5.1 Kategorie A  
� Klasontwrigting
� Laat vir klas / skool
� Huiswerk nie gedoen nie, onvolledige huiswerk of huiswerk tuis vergeet
� Boek by die huis
� Boek nie oorgetrek nie 
� Praat in klas
� Onbeskof of terugpraat met onderwyser of UK-lid  (hangende van uitslag van ondersoek)
� Voorkoms
� Kontakreël (aard bepaal die kategorie)
� Oortreding van enige ander reël van minder ernstige aard  
5.2 Kategorie B
� Herhaalde kategorie A-oortredings
� Rook of in die teenwoordigheid van rokers
� Klas afgee. Dit sluit ‘n toesigperiode in
� Op die stoepe rondloop sonder skriftelike toestemming tydens skoolure
� Baie laat vir klas sonder verskoning (meer as 10 minute)
� Ernstige onbeskoftheid of uitdaging van onderwyser of UK-lid (hangende van uitslag van ondersoek)
� Vloek
� Rekenaarspeletjies, video's of ander onwettige sagteware in 'n leerder se profiel of rekenaar 
 (aard bepaal die kategorie)
� Negeduimreël (aard bepaal die kategorie)
� Rondstampery of slaan van persone
� Ernstige klasontwrigting
� Woon, sonder verskoning, nie ekstra-klas of prakties by nie 
� Spoeg
� Rassisme, intimidasie en aantasting van menseregte
� Leuens oor identiteit
� Eksamen- of toetsonreëlmatigheid by informele assessering.
� Baklei (aard bepaal die kategorie)
� Afpersing (aard bepaal die kategorie)
� Verbale dreigemente
� Geen handel van enige aard
� Enige verkleinerende/afbrekende“memes” wat geskep word 
 van leerders of onderwysers.
� Enige ander ernstige oortreding van reëls
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5.3 Kategorie C:  Ernstige oortredings
� Enige herhaling van Kategorie B-oortredings waarvoor reeds dissiplinêre stappe teen die leerder 
 gedoen is, bv. herhaalde versuim om detensie sonder ‘n geldige verskoning by te woon.
� Enige growwe oortreding van die reëls van Skedule A en B van die Gedragskode, genoem in 
 5.1 en 5.2 hierbo.
� Gedrag wat die veiligheid van ander leerders bedreig en hulle regte ernstig aantas.
� Besit, óf gebruik van, óf dreig met ’n gevaarlike wapen of nabootsing daarvan, insluitend 
 pepersproei, traangas of skokapparate. Dit sluit in dreig met enige voorwerp.
� Vandalisme
� Onreëlmatigheid in enige eksamen of formele assessering
� Toegang tot die Merensky netwerk is heeltemal verbode. Enige inbraak op die stelsel word verbied. 
 Kuberdiefstal is onwettig.
� Indien daar enige skade aan die netwerk of rekenaars is as gevolg van die onwettige aksie, 
 behou die skool die reg voor om regstappe te neem of vergoeding te eis.
� Enige “memes” wat geskep word van leerder(s), onderwysers of enige ander persone wat 
 Hoërskool Merensky verteenwoordig of betrokke is by die skool, word ten sterkste verbied. 
 Hierdie en ander vorme van laster op sosiale media word gesien as kuber boeliery en sal nie 
 toegelaat word nie.
� Besit, gebruik, oorhandiging of sigbare simptome van dwelmmiddels, onwettige middels, 
 alkohol of bedwelmende middels van enige aard.
� Gebruik van of onder die invloed van alkohol of dwelms te wees of merkbaar daardeur beïnvloed 
 te wees op die skoolterrein of by skoolfunksies OF in skooluniform (of herkenbare deel daarvan) in 
 ‘n openbare plek.
� Bakleiery, aanranding, mishandeling of ‘n geboelie.
� Immorele gedrag of godslastering.
� Valslik voorgee om iemand anders te wees.
� Skadelike graffiti, haatspraak, seksisme en rassisme.
� Diefstal of besit van gesteelde goedere.
� Onwettige optrede, vandalisme, vernietiging of beskadiging van skooleiendom.
� Oneerbiedigheid, afkeurenswaardige gedrag en beledigende taal teenoor personeel of mede-leerders.
� Herhaalde oortredings van die skoolreëls of hierdie Gedragskode.
� Kriminele en onderdrukkende gedrag, soos verkragting of seksuele teistering.
� Viktimisasie, afknouery en intimidasie van mede-leerders. Dit sluit kuber boeliery in.
� Oortreding van toets- of eksamenreëls.
� Doelbewuste en opsetlike verskaffing van vals inligting,  vervalsing van dokumentasie 
 of handtekening op vorms.
� Ernstige bedreiging, ontwrigting of frustrasie van die leer- en onderrigproses
 in die klas.
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5.3 Kategorie C:  Ernstige oortredings (vervolg)
� Deelneem aan ’n sameswering om die behoorlike funksionering van die skool deur middel van 
 kollektiewe optrede te ontwrig.
� Belastering of aantasting van die waardigheid van ’n lid van die personeel.
� Verspreiding van enige toets- of eksamenmateriaal of inligting wat ’n ander leerder in staat mag 
 stel om ’n onregverdige voordeel in die toets of eksamen te verkry.
� Kullery in ’n toets of eksamen.
� Enige vorm van openbare onwelvoeglikheid.
� Seksuele teistering. 
� Groepvorming waar intimiderende en/of geweldadige aksies betrokke is.
� Besit of verspreiding van pornografiese materiaal of bewys van internetaktiwiteit wat 
 pornografiese materiaal bevat. 
� Versuim om te voldoen aan enige strafmaatreël wat weens ’n oortreding van hierdie 
 Gedragskode opgelê is.
� Versuim om sonder aanvaarbare verskoning dissiplinêre verrigtinge ingestel na ‘n oortreding, 
 by te woon of die volle tyd aanwesig te bly.
� Omkopery van enige persoon of poging daartoe, met betrekking tot enige toets of eksamen, ten 
 einde onbehoorlike voordeel te bewerkstellig vir enige persoon.
� Enige ernstige kriminele oortredings waarby geweld of die aantasting van ’n ander persoon se 
 liggaamlike integriteit ter sprake is.
� Dobbel by die skool of in skooluniform (in besit van kaarte of dobbelsteentjies ingesluit).
� Afpersing (aard bepaal die kategorie).
� Duimgooiery in skooldrag.
� Geen handel in enige vorm is toelaatbaar nie.

6. DIE HANTERING VAN OORTREDINGS
Wanneer oortredings hanteer word, moet die skool- en koshuisreëls altyd in gedagte gehou word.  
Indien ‘n leerder oortree, moet die leerkrag of Uitvoerende Komiteelid na gelang van die oortreding ‘n 
aanmeldingsbrief met die nodige kategorie daarop aangedui, voltooi.
Die aanmeldingsvorm moet verkieslik deur die leerder wat oortree het, geteken word.  
Indien die leerder weier om te teken moet hy/sy met die vorm na die kantoor gestuur word.  
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7. STRAFMAATREËLS
Algemeen
‘n Leerder sal slegs gestraf word na skuldigbevinding.  Indien ‘n leerder teen straf vir ‘n vermeende 
oortreding wil appelleer, kan dit by die DSO of die hoof gedoen word.  Ondertekening van ‘n 
geelbrief is nie noodwendig ‘n skulderkenning nie.
Die toepassing van strafmaatreëls, buite verhouding tot die gemelde oortreding, sal vermy en mag deur 
die leerder bevraagteken word (appèl). 
Enige strafmaatreëls se doel is om die leerder op te voed en moet ‘n positiewe gevolg hê.

Strafmaatreëls wat slegs die beheerliggaam mag toepas
Slegs die beheerliggaam mag, na ’n regverdige verhoor, 'n leerder uit die skool skors en dan slegs in die 
volgende twee gevalle: eerstens as ’n korrektiewe maatreël vir ’n maksimum tydperk van sewe skooldae, 
of tweedens in konsultasie met die onderwyshoof van die provinsie in afwagting van ’n beslissing of die 
leerder permanent deur die onderwyshoof uit die skool gesit moet word.
Die hoof of ‘n verteenwoordiger mag besluit om ‘n leerder vir tot twee skooldae te skors tot en met ‘n 
verhoor of ouerafspraak.

Lyfstraf
Geen persoon mag by 'n skool lyfstraf aan 'n leerder toedien nie. 

Straf en die regte van die leerder
Die beheerliggaam, die hoof of die bevoegde opvoeder sal, wanneer strafmaatreëls toegepas word, 
die regte van leerders in gedagte hou, soos uiteengesit in die Kode van Regte en Pligte (afskrif 
beskikbaar in kantoor). Straf sal noodwendig op een of meer van daardie regte inbreuk maak. 
Sodanige inbreukmaking sal afhang van die omstandighede. (‘n Oortreding kan dus lei tot die 
verbeuring van sekere regte).

Gemeenskapsdiens
Detensie of gemeenskapsdiens, of selfs a kombinasie daarvan, kan aan ‘n leerder opgelê word. 
(i) Gemeenskapsdiens moet plaasvind onder toestande wat nie die veiligheid of sekuriteit van die 
 leerder in gevaar stel nie en die ouers van die leerder moet minstens 24 uur kennis daarvan kry.
(ii) ’n Kombinasie van bogenoemde kan toegepas word. 
(iii) By ’n oortreding van kleredrag- of voorkomsreëls, kan die leerder, by wyse van skriftelike kennis 
 deur die hoof verbied word om die skool of buitemuurse aktiwiteite by te woon totdat die 
 oortreding reggestel is.
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KATEGORIE B-oortredings
(i) Detensie of gemeenskapsdiens, soos bepaal deur die opvoeder, hoof of dissiplinêre komitee.
(ii) 'n Geskrewe apologie aan die personeellede en leerders van die skool, aangebring op die skool 
 se kennisgewingbord vir 'n tydperk van twee weke, kan voorgeskryf word.
(iii) Die ontneming van voorregte, insluitende die reg om die skool in sport of enige ander buitemuurse 
 aktiwiteit te verteenwoordig, soos die hoof mag bepaal, vir 'n tydperk van tot ses weke.

Lede van die Uitvoerende Komitee
Lede van Uitvoerende Komitee kan alle strawwe, soos vir ander leerders, opgelê word tesame met, 
of in alternatief tot, ondergenoemde: 
- Skorsing van pligte vir 'n tydperk van tot ses weke, of
- Afdanking en permanente verwydering uit die posisie van 'n lid van die Uitvoerende Komitee.
Notas: 
(i) In toepaslike omstandighede kan 'n kombinasie van een of meer van die voorgaande 
 strafmaatreëls toegepas word.
(ii) Die hoof mag die geheel of enige gedeelte van die strafmaatreëls vir tot ses maande, op v
 oorwaardes goedgekeur deur die beheerliggaam, opskort.
 Lede van die Uitvoerende Komitee moet ‘n onderneming met addisionele reëls onderteken en 
 daarby hou. Ander skoolreëls moet ook nagekom word.  In die geval van wangedrag, sal die lede 
 van die Uitvoerende Komitee gestraf word soos in die ondertekende ooreenkoms bepaal is.

8. DISSIPLINÊRE PROSEDURES VAN TOEPASSING OP DIE ONDERSOEK EN VERHOOR VAN DIE 
 VERSKILLENDE KATEGORIEË VAN BEWEERDE WANGEDRAG
8.1 Mini dissiplinêre verhore
Dit is ‘n dissiplinêre verhoor deur die Uitvoerende Komitee.  Leerders wat herhaaldelik deur die 
Uitvoerende Komitee of onderwysers aangespreek is, sal voor die Uitvoerende Komitee gedaag word. 
Tydens só ‘n verhoor sal die leerder ook die geleentheid kry om sy/haar saak te stel.  Die Uitvoerende 
Komitee-voogde sal by ‘n verhoor teenwoordig wees.  Na afloop van die verhoor sal daar op 
strafmaatreëls, asook die duur daarvan, besluit word.  Die leerder en ouer sal skriftelik oor die 
oortreding, bevinding en straf ingelig word.  Ouers moet skriftelik ontvangs erken.  Hierdie vorm word 
in die leerder se persoonlike lêer geplaas.  Ouers mag die bevinding of straf bevraagteken en die saak 
dan met die hoof of Uitvoerende Komitee-voog by die skool kom bespreek.  Indien daar enige veranderings 
is, moet dit ook in die leerder se lêer geplaas word.
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8.2 Prosedure by ‘n dissiplinêre verhoor
Die hoofdoelwit met dissiplinêre optrede is om korrektiewe optrede, waar gedrag van leerders 
onbevredigend is of waar leerders se optredes onaanvaarbaar is, te inisieer.  Die volgende prosedures 
word gevolg voor die verhoor.
a. Die leerder moet ten minste 48 uur voor die verhoor skriftelik in kennis gestel word van die aanklag, 
 datum, tyd en plek van die verhoor:
b. Die leerder moet ook bewus wees van / gewys word op die regte wat hy/sy het, nl. om:
i. sy of haar saak te kan stel.
ii. vrae te kan vra.
iii. getuies te kan roep.
iv. getuies onder kruisverhoor te kan neem.
v. ‘n tolk te gebruik.
vi. ‘n verteenwoordiger te hê.
vii. vertoë vir versagtende omstandighede te kan aanvoer.
Wanneer leerders ver van die skool woon, moet beskikbaarheid van ouers in ag geneem word om hulle 
die geleentheid te bied om die leerder, indien hulle dit sou verkies, te verteenwoordig.  Ouers word ook 
deur die skool telefonies ingelig oor die verhoor.
Die verhoor moet in oorleg met die klagbrief verloop.
Die verhoor sal deur ‘n persoon of persone aangewys deur die skool se Beheerliggaam gehou word.

8.3 Grieweprosedure
Indien ‘n leerder voel (reken) dat hy/sy onregverdig behandel is of dat daar onbevredigend deur enige 
UK-lid, opvoeder of bestuurslid na sy kant van die saak geluister is, kan hy/sy hom/haar hierop beroep.
Prosedure:
(i) Fase 1:  Die leerder moet poog om die probleem informeel met die leerlingraadslid, opvoeder of 
 graadhoofde op te los.
(ii) Fase 2:  Geringer - of groepsprobleme kan aan die VLR voorgelê word wat dit weer met hul voog 
 sal opneem
(iii) Fase 3:  Die graadhoof, DSO of adjunkhoofde of koshuisvader kan gespreek word indien steeds 
 onbevredigende resultate verkry is.
(iv) Fase 4:  Die saak kan nou direk met die skoolhoof bespreek word.  ‘n Posbus waarin griewe 
 geplaas kan word, is beskikbaar by die skoolkantoor.
(iv) Fase 5: Indien daar nog steeds nie ‘n bevredigende oplossing ná die vorige fases is nie, kan daar 
 skriftelik aan die beheerliggaam kennis gegee word dat daar ‘n grief ingedien gaan word en die 
 saak sal verder opgeneem word.
Lw.  Geen grief kan opgelos word as daar nie kennis daarvan gedra word nie.  
Maak dus werk van ‘n grief.
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8.4  Reg van appèl en prosedure daarvoor
Die leerder en sy/haar ouers is daarop geregtig om na die dissiplinêre verhoor teen die bevinding en/of 
straf deur die komitee gemaak en toegepas appèl aan te teken. Die appèl moet skriftelik gerig word en 
moet binne vyf skooldae na die dissiplinêre verhoor afgehandel is, by die hoof ingedien word.  Die 
bevinding en straf word opgeskort totdat die appèl aangehoor is.
Die ouers word genooi om die appèlverhoor by te woon of geskrewe argumente vir oorweging by die 
appèl voor te lê.

9. ONDERSOEK NA VERMOEDELIKE WANGEDRAG
Die hoof of aangewysde persoon oor dissipline, het die reg, volgens wet, om leerders en hul besittings 
te deursoek as daar ‘n grondige vermoede bestaan dat die leerder in besit is van / handel dryf in / 
onder die invloed is van onwettige items of middels.  Dit sluit in: persoonlike items soos selfone en 
skooltasse.  Persoonlike deursoeking moet in privaatheid deur ‘n persoon van dieselfde geslag as 
die leerder, met ‘n derde persoon as getuie, gedoen word.
Visentering, aanhouding en arres:  
Verskeie magte word aan burgers van die land en ander persone verleen om te visenteer, aan te hou 
en te arresteer. 

ALGEMENE GEDRAG
Uiteraard beïnvloed straf leerlinge negatief.  Ons streef daarna dat geen straf toegepas moet word nie. 
Leerlinge wat verantwoordelik optree en hulle mede-skoliere en die goeie reputasie van die skool in ag 
neem, sal selde, indien ooit, aangespreek word oor hulle gedrag.  Ons vertrou dat hierdie reëls ‘n riglyn 
sal wees om ons doel te bereik.

(Koshuisbeleid en -reëls volg op volgende bladsy...)
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Koshuisbeleid- en reëls
OPSTAANTYD   
Alle leerders sal onmiddelik opstaan en kamers, gang en badkamer netjies maak.  Siek leerders meld 
onmiddellik by die dienspersoneel aan. Leerlinge wat te siek is om op ‘n Maandag skool by te woon, word 
versoek om tuis te bly tot hul gesond genoeg is om skool by te woon.  Geen medikasie kan deur die 
koshuis aan leerders voorsien word nie.

STILTETYD en INSPEKSIE  
� Inspeksie sal elke oggend deur prefekte en/of diensdoenende personeel gedoen word.
� Leerders staan by hul bed en niemand loop rond nie.
� Kaste oop en netjies gepak. Vuil klere in wasgoedsak of tas bo-op kas gepak.
� Vloere netjies gevee, asblikke in kamers is skoon, boekrakke netjies.
� Badkamers moet elke oggend netjies gemaak word. Prefekte moet toesien dat dit gedoen word.
� NB:  Vrydae moet alle ligte sowel as ander elektriese toestelle af wees en alle vensters toe wees 
 met inspeksie.  ‘n Boete sal gehef word vir leerders wat versuim om kamerligte of elektriese 
 toebehore oor ‘n naweek af te skakel.

ETES
� Leerlinge moet alle etes bywoon.  Leerders mag slegs met toestemming van die diensdoenende 
 personeel van ete afwesig wees.
� Beweeg vinnig en stil na jou tafel en toon gekultiveerde gedrag.
� Stoele moet onder tafels ingestoot wees.
� Eet met eetgerei voorsien.
� Tafels moet skoon gelaat word. Plaas messe en vurke in die plastiek houer op die tafel.Slegs 
 borde en bekers ward na die kombuis geneem. 
� Met uitondering van eksamens, moet volledige skooluniform tydens ontbyt gedra word.  
� Toegelate informele drag mag tydens ander etes gedra word.  (Geen slaapklere, pantoffels of hoede.)
� Skool en gewone klere mag nie gekombineer word tydens etes nie.
� Kuier by die tafels of in kombuis na etes word nie toegelaat nie.
� Geen leerders mag deur die kombuis in die eetsaal kom nie.
� Geen selfone mag tydens ete gebruik word nie.
� Leerders mag eers die eetsaal verlaat na die gong.
� Graad 8’s is verantwoordelik vir opruim na oggend en aandete Prefekte sal toesien dat 
 graad 8’s na ontbyt en aandete die tafels afvee.
� Opskep sal geskied in ‘n ordelike manier en soos georganiseer deur 
 dienspersoneel.



05

www.hsmerensky.co.za

www.hsmerensky.co.za

R36 tussen Tzaneen en Duiwelskloof

015 305-7901/2/4

merensky@hsmerensky.co.za

Gedragskode   (vervolg)
KOSHUISKAMERS EN GANGE
� Skree of uitermatige harde pratery in die gange, kamers of op die koshuisterrein word nie toegelaat 
 nie.
� Geen wasgoed mag in vensters gehang word nie.
� Besoekers (ouers/gaste) mag slegs in koshuiskamer ontvang word met die toestemming van die 
k oshuisoeder/vader.
� Leerders wat ‘n ander gang/blok wil besoek, moet toestemming van dienspersoneel verkry.
� Leerders mag slegs kamers skuif, of in ‘n ander kamer oornag, met toestemming van die 
 personeellid aan diens.
� Elke leerder is veranwoordelik vir die skoonmaak van sy/haar eie kamer. 
� Plakkate of foto’s mag slegs teen kas/deur (nie teen mure) geplak word met prestik - geen gom 
 of kleefband.)
� Geen gekrap of geskryf op mure, kas, dak, vloer, lessenaar, matras, bed of stoel sal geduld word nie.
� Ouers van betrokke leerders sal die herstelkoste van skade  aan koshuiseiendom weens 
 vandalisme dra.

STILTETYD  
Stiltetyd sal altyd eerbiedig word
� Jy loop glad nie rond in dié tyd nie  -  Respekteer ander.

STUDIESESSIES: 
Studiesaal: 
� Alle graad 8-12 leerders wat onder die vereiste gemiddeld presteer. Geen uitsonderings sal 
 gemaak word aan enige leerders wat nie aan hierdie vereistes voldoen nie.  Dit sluit leerders 
 met ADHD in.
� Geen pratery of hardop leer nie.
� Geen eet of drink (behalwe water)
� Geen rondloop tydens studie
� Groeptake of goepstudie moet in die middae gedoen word, nie gedurende formele studietye nie.
� Selfone/skootrekenaars/tablette mag met die toestemming van die personeellid aan diens 
 gebruik word en slegs vir akademiese doeleindes.  
� Toestelle mag slegs vir akademiese doeleindes gebruik word.  Toestelle wat vir iets anders as 
 leer gebruik word, sal gekonfiskeer word. ‘n  R50 boete sal by die  finansiële kantoor betaal word 
 alvorens dit teruggegee word. 
� Geen seuns in dogtersstudiesaal tydens breek.
� Leerders in die studiesaal moet op die plek sit wat deur die personeel aangewys is.
� Die studiesaal moet na studietyd deur die graad 8’sopgeruim word 
 (Dienspersoneel en prefekte moet hierna omsien).



05

www.hsmerensky.co.za

www.hsmerensky.co.za

R36 tussen Tzaneen en Duiwelskloof

015 305-7901/2/4

merensky@hsmerensky.co.za

Gedragskode   (vervolg)
Kamerstudie:
� Slegs leerders wat aan die vereiste gemiddeld per graad voldoen mag in kamers studeer.
� Geen rondlopery, kuier in kamers of gebruik van toestelle behalwe vir leerdoeleindes sal toegelaat 
 word nie.
� Laatligte kan deur gr 10-12 leerders versoek, word by die personeellid aan diens.

SKOOLURE
� Geen koshuisleerders mag gedurende skoolure by die koshuis wees sonder skriftelike toestemming 
 van die koshuismoeder/vader nie.
� As ‘n leerder siek word gedurende die nag, moet die leerder tydens ontbyt by die koshuismoeder/
 vader rapporteer en toestemming verkry om tydens skool ure in die siekeboeg te bly.
� Siek leerders moet tydens skoolure in die siekeboeg bly.
� Nadat ‘n siek leerder by die skoolkantoor uitgeteken is, moet hulle by die koshuisvader by die 
 koshuis rapporteer en siekeboeg toe gaan totdat die koshuis in die middae oopgemaak word 
 na aktiwiteite.  
� Slegs die koshuisvader/moeder mag siek leerlinge koshuis toe stuur in skoolure.

MIDDAG AKTIWITEITE
� Geen leerder word in die koshuis, kamers of op trappe toegelaat in die middae nie.
� Leerders mag die afsonderlike studielokale vanaf 14:30 gebruik om huiswerk te doen.
� Gange heropen 16:40 vir die meisies en 17:00 vir die seuns.
� Doktersafsprake en dorpsbesoeke slegs op Woensdagmiddae, tensy ‘n leerder deur sy /haar 
 ouers vergesel word. 
� Leerders mag slegs met skriftelike toestemming van ouers dorp toe gaan, tensy die ouer die 
 leerder self uitteken en dorp toe neem.  Geen leerders mag met die bus dorp toe gaan sonder 
 vooraf toestemming nie.
� Kitskosbestellings mag voor 17:00 gemaak word nadat met die personeel aan diens gereël is. 
 Aflewerings wat tydens ete of studie gemaak word, sal gekonfiskeer word.
� Geen leerders word op die plaas, by werkers se woonkwartiere, dam, rivier of buite die skoolhekke 
 toegelaat nie. Leerders wat wil draf/fietsy op die plaas of buite skool terrein (insluitend wildtuin 
 hek toe) moet deur ‘n personeellid/afrigter vergesel word.
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NA AANDETE
� Leerders mag slegs op WOENSDAG-AANDE uitgaan indien betrokke leerders se ouers skriftelike 
 toestemming verleen het vir privaat vervoer van leerders. Leerders sal slegs met 
 uitsondering toegelaat word om op ander aande uit te gaan indien dit nie vir ‘n 
 amptelike skoolaktiwiteit is nie.
� Leerders moet om 21:00 terug wees by die koshuis.
� Leerders wat aan aktiwiteite deelneem tussen aandete en studietyd, moet by die hekwag in- en 
 uitteken.
� Leerders mag slegs in die afgebakende areas kuier gedurende die aand se breuktye.

UITTEKEN
� Enige leerder wat die terrein verlaat moet uitgeteken word deur ‘n ouer of ander gemagtigde persoon.
� Geen leerder mag hom- of haarself of ‘n ander leerder uitteken nie.
� Skriftelike toestemming moet deur ‘n ouer gegee word alvorens iemand anders sy/haar kind 
 mag uitteken.
� Leerders moet vroegtydig reël vir die nodige toestemming van ouers/voogde, (telefonies of per 
 e-pos) om uit te teken en nie ná die tyd wanneer die oortreding reeds plaasgevind het nie.. 

ELEKTRIESE TOEBEHORE
� Leerders mag ‘n selfoon, tablet, skootrekenaar, klein radio en klein waaier aanhou.  
� Ongeoorloofde toestelle sal gekonfiskeer en ‘n R50 boete sal gehef word.
� Geen verlengingskoorde nie.
� Yskaste: ‘n Maksimum van 3 klein kroegyskaste per gang, mag aangehou word met toestemming 
 van die koshuisvader/moeder. Prefekte en leerders met spesiale dieetbehoeftes (bv diabete) 
 sal voorkeur geniet.  Die koshuis en personeel sal nie verantwoordelik gehou word vir enige verlies 
 of skade aan toestelle ter enige tyd, insluitend gedurende vakansies en oor inbly naweke nie.  
 Die koshuis bied ook nie stoorplek aan vir toestelle gedurende naweke of vakansies nie. 
� ‘n Yskasheffing van R50 per maand vooruitbetaalbaar, met uitsluiting van prefekte.
� Slegs 3 ketels en 1 strykyster per gang word toegelaat. 
� Geen elektriese komberse of verwarmers nie.
� Radio’s mag slegs hoorbaar wees in jou eie kamer en slegs in breektye.
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VOERTUIE
� Leerders moet by die koshuisbestuurder toestemming kry om ‘n voertuig op die terrein te gebruik.  
 Sleutels moet by aankoms ingehandig word by die koshuisbestuurder. ‘n Afskrif van sy/haar 
 bestuurslisensie en ‘n Voertuigvrywaringsvorm moet by die koshuisbestuurder ingedien word.
� Geen ander leerder mag saamry tensy daar skriftelike toestemming deur alle betrokke ouers 
 gegee is nie.
� Geen leerder mag onderwysers of ander leerders se motors op die terrein bestuur nie.
� Motors mag slegs in die parkeerarea voor die konferensielokaal parkeer word. Geen motors mag in 
 die koshuissirkel of op gereserveerde parkering gestop word nie.
� Voertuie wat op ongemagtigde plekke parkeer word, sal geklamp word. ‘n Boete van R200 is 
 betaalbaar alvorens die klamp verwyder sal word.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE OOR NAWEKE
� Leerders wat aan ‘n skool aktiwiteit deelneem oor ‘n naweek, mag op ‘n Vrydagaand in die koshuis 
 oornag teen geen ekstra koste, mits daar vooraf gereël is met die koshuisvader/moeder.
� Leerders moet die naweek se etes bespreek – nie later as die Donderdag tydens ontbyt vir daardie 
 naweek.
� Leerders mag die aand voor die skool heropen, na ‘n vakansie terugkeer koshuis toe.  Tref asseblief 
 die nodige reëlings met die koshuisvader/moeder. Die koshuis sluit normaalweg om 14:00 op Vrydae.  
 Leerlinge kan Maandae vanaf 06:00 terug keer.

NAWEEKVERBLYF
Leerders wat verder as 200 km van die skool af bly mag aansoek doen vir naweek verblyf.  ‘n Addisionele 
naweek tarief sal gehef word.  Ouers moet ‘n aansoekvorm by die skoolhoof aanvra en keuring sal op 
grond van vasgestelde kriteria geskied.  ‘n Addisionele fooi sal vir hierdie leerders gehef word. 

WIFI HOTSPOT
Koshuis wifi bewyse kan by die finansiële kantoor gekoop word teen baie billike tariewe.

WASGOED
Hierdie gerief, leerlinge wat oor naweke inbly (spesiale aansoeke) of wat weens onvoorsiene 
omstandighede nie hul wasgoed oor ‘n naweek kan huis toe neem om gewas te word nie. 
Wasgoedbewyse kan by die finansiële kantoor aangekoop word teen R50 per bondel.  Neem kennis dat 
die koshuis nie oor ‘n formele wassery fasiliteite beskik nie, en slegs leerlinge kan akkommodeer wat 
geen alternatief het nie.
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OTM
Leerlinge word aangemoedig om liewer hul sakgeld soos benodig by die 
OTM te trek, en nie groot bedrae kontant by hulle te hou nie. 
Kontant moet weggesluit en veilig 
gebêre word.

DAGSKOLIERE
� Geen dagskoliere mag gedurende skoolure die koshuis besoek nie.  Dagskoliere moet toestemming 
 by die koshuismoeder/vader kry voordat hulle die koshuis mag besoek.
� Koshuisreëls geld ook vir besoekende dagskoliere  -  onkunde ten opsigte van die reëls is nie ‘n 
 verskoning nie.
� Dissiplinêre stappe sal teen die besoeker en die leerder wat besoek is, gedoen word indien 
 dagskoliere sonder skriftelike toestemming by die koshuis is.
� Dagskoliere mag slegs op Vrydagaande in die koshuis oornag (nadat skriftelike toestemming deur 
 die koshuisvader/-moeder gegee is) indien daar ‘n skoolsport oor naweke plaasvind waar leerders 
 ver moet reis. ‘n Fooi is betaalbaar by die finansiële kantoor en dagskoliere moet hul kwitansie aan 
 die dienspersoneel toon alvorens hulle toegelaat sal word.

ALGEMEEN
Wangedrag sluit enige ongeoorloofde of onaanvaarbare gedrag in wat in teenstelling is met die reels 
soos uiteengesit in die skool gedragskode.

HANTERING VAN OORTREDINGS
Strafmaatreëls in die vorm van geelbriewe, koshuis- of skooldetensie, skrifelike waarskuwings of 
dissiplinere verhore sal oorweeg met inagneming van die aard en erns van die oortreding vir elke 
individuele leerder.  Hoewel die dissiplinêre stelsel van die koshuis afsonderlik van die skool funksioneer, 
vorm die skool se strafstelsel die basis vir strafmaatreëls wat op koshuisleerders van toepassing is.  
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KATEGORIEË VAN OORTREDINGS BY DIE KOSHUIS 

Kategorie 1
� Laat vir inspeksie/etes/studie.
� Kamer onnet: bed deurmekaar; kamer nie uitgevee; kas deurmekaar; vensterbank onnet; 
 onnet bo-op kas.
� Onvanpaste gedrag
� Eerbiedig nie stiltetyd nie
� Raas na ligte uit
� Teëpraat
� Graffiti
� Slordige skooluniform  -  ook in dorp
� Verkeerde skooldrag tydens ontbyt
� Onvanpaste/onnet drag by etes
� In skoolgeboue sonder toestemming
� Voorkoms nie volgens skoolreëls
� Skuif stoele, banke en beddens uit kamers sonder toestemming
� Rommelstrooi
� Wegsteek van skooltasse of ander eiendom

Kategorie 2
� Herhaalde kategorie 1 oortredings
� Laat vir skool
� Bunk studie
� Verontagsaam prefekte se outoriteit
� Misbruik selfoon/skootrekenaar/tablet tydens studie
� Speel met brandtoerusting
� Vloek, vulgêre- of vuil taalgebruik
� Onvanpaste fisiese kontak 
� Verontagsaam geldige opdragte / disrespekvol teenoor onderwysers
� Dwing juniors om vir jou huiswerk af te skryf
� In besit van verbode items bv sigarette, iets wat brandgevaar kan inhou soos aanstekers ens. 
� Gebruik nie-toelaatbare elektriese toestelle, bv. verwarmers
� Sosialiseer met leerders van teenoorgestelde geslag buite toelaatbare areas en/of tye. 
� In ‘n ander leerder se kamer sonder sy/haar toestemming.
� Ontvang besoekers/dagskoliere sonder toestemming
� Kuier buite toegewysde areas
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Kategorie 3
� Swem sonder toesig
� In die gange tussen 14:30 – 16:45/17:00
� In die koshuis gedurende skoolure sonder die skriftelike toestemming van die koshuismoeder/vader.
� Rook, of in besit van sigarette/hubbly/e-sigarette/drank (insluitend leë drankbottels) in die koshuis 
 of in die teenwoordigheid van leerders wat besig is om in die koshuis te rook of drink.
� Rook in dorp met skooldrag aan
� Peuter met kragborde en muurproppe
� Krap in ander persone se eiendom/kas
� Roekelose/ongeoorloofde gebruik van ‘ n voertuig op skoolterrein
� Politieke opswepery.
� In besit van of dreig met skadelike items (insluitend pepersproei of skokstok)
� Aggresiewe/dreigende optrede teenoor personeel
� Verlaat koshuisterrein saam met ouer, voog of aangewese persoon sonder dat leerder uitgeteken 
 is of ‘n reëling getref het. 
� In verbode areas sonder teenwoordigheid van personeel 
� Versuim om detensie sonder geldige rede by te woon.
� Enige ander ernstige oortredings insluitend oortredings gestipuleer in die skool gedragskode.

Kategorie 4
� Dogters in seunskoshuis of seuns in die dogterskoshuis.
� In besit van pornografiese materiaal (ook op elektroniese toestelle)
� Aggressiewe of dreigende gedrag teenoor personeel.
� In besit van en/of dreig met gevaarlike en/of onwettige wapens.
� Boelie (verbaal of fisies), viktimiseer, intimideer of aanranding van  ander leerders
� Fisiese teistering soos iemand se wind uitdruk of soortgelyke oortredings, iemand steek of dreig 
 met ‘n skerp voorwerp of ander wapen.
� Gebruik of onder die invloed van alkohol of onwettige middels bv. dagga of ander dwelms op die 
 perseel.
� Handel dryf in dwelms, alkohol en/of tabak.
� Verlaat koshuisterrein sonder toestemming en medewete van koshuispersoneel/ouer/voog en nie 
 uitgeteken deur ouer/voog/aangewysde persoon nie.
� Diefstal of vandalisme van koshuis eiendom.
� Seksuele interaksie of -teistering.
� Enige betrokkenheid, beoefening van, of assosiasie met okulte gebruike insluitend maar 
 nie beperk tot Ouija bord, tarot kaarte, lesings en die gebruik van okulte tekens of 
 simbole.  
� Enige ander ernstige oortredings insluitend oortredings soos 
 gestipuleer in die skool se gedragskode.
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Gedragskode   (vervolg)
HIERMEE NEEM EK KENNIS VAN DIE INHOUD EN REËLS SOOS BESKRYF IN DIE GEDRAGSKODE 
VAN HOËRSKOOL MERENSKY.

Ek onderneem om my te hou by die reëls en my te onderwerp aan die strafmaatreëls indien 
ek sou oortree.

Ek sal daarna streef om ‘n trotse leerder van Merensky te wees en só op te tree dat ek ‘n 
aanwins vir my skool is.

Mag hierdie ondertekende ooreenkoms ‘n riglyn wees vir elke leerder om volgens Merensky 
se verwagtinge op te tree.

Hiermee erken ek ontvangs van die Merensky-gedragskode.
Ek sal die gedragskode deurlees en kennis neem van al die reëls en voorskrifte daarin beskryf.

Onderteken:  ________________________________________

Klas: ___________

Naam: ________________________________________

Datum: _______________________


