
SKOOLREËLS 
VOORKOMSVEREISTES VIR DOGTERS 

 
HARE MOET: 
 

 skoon, netjies en gekam wees 

 in ‘n styl wees wat by ‘n skooldogter pas 
 
HARE MAG NIE: 
 

 aan die kraag raak nie 

 oor die wenkbroue hang nie 

 in slierte om die ore en nek hang nie 

 gekleur wees nie (vlak 3 oortreding: 15 punte) 

 in eksotiese style gesny wees nie 

 uitspattig wees nie 

 wild staan nie 

 haarmiddels in hê nie 

 vals haarstukke in hê nie 

 oordadige versiersels in hê nie 
 
HAARBYKOMSTIGHEDE: 
 

 linte: wit, groen of oranje 

 knippies: swart, silwer of bruin 

 bande (slegs smal): wit, groen of oranje 

 rekkies: swart, wit, groen, oranje of bruin 
 
GRIMERING: 
 

 geen grimering (mascara, onderlaag, oogpotlood en gekleurde lipice) word toegelaat nie. 
 
JUWELE: 
 

 oorbelle: slegs goud, silwer, diamantjies en pêreltjies mag gedra word. 

 slegs klein ringetjies of knoppies. 

 slegs een oorbel per oor. 

 geen hangertjies, ringe en armbande nie. 

 slegs seëlringe. 

 slegs skoollapelwapentjies mag op baadjies gedra word. 

 geen lyfversierings soos tong- of neusringe nie. 
 
NAELS:  
 

 naels moet netjies en kort gedra word. 

 slegs kleurlose naellak is toelaatbaar. 

 geen naeltippies of gel word toegelaat nie. 
 

 
 
 
 



KLEREDRAG: 
 

 groen rok sonder gordel 

 lengte: 13 cm vanaf die grond as jy op jou knieë staan 

 Somer: ‘n wit hemp met kortmoue (‘n das is opsioneel) 

 Winter: ‘n skooldas en baadjie met ‘n toeknoophemp 

 skooloortrektruie mag gedra word 

 skooltruie mag nie te groot wees nie 

 truie mag nie om die middel geknoop word nie 

 ‘n skoolbaadjie is verpligtend op Maandae 

 bruin skoolskoene en groen omgevoude skoolkouse 

 skoene moet gepoets wees 

 Vrydae mag provinsiale kleure gedra word.  Dit moet volledig en netjies wees. 

 langbroeke is slegs wintersdrag en moet saam met ‘n skoolbaadjie gedra word 

 slegs groen kouse by die langbroek 

 gedurende die winter word groen langkouse by die skoolrok gedra 

 geen romp word toegelaat nie 
 

 
 
Bogenoemde reëls geld ten alle tye – self buite die skool. 
 
 
 


