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Huisreëls en prosedures 
 
 

 
Hierdie hele dokument word saamgevat in die uitgangspunt van: 

 

Respekteer eiendom  -  Respekteer lewe  -  Respekteer jouself  -   Respekteer ander 
 

 
 

ALGEMEEN 

 
Bo en behalwe die huisreëls en prosedures, is die Dissiplinêre kode en Dwelm-en Alkoholbeleid van die skool ook 
van toepassing op alle koshuisleerders.  
Alle inwoners moet kennis neem van hierdie huishoudelike reëls.  Hierdie reëls word jaarliks deur die huiskomitee 
(as verteenwoordigers van die leerders) en personeel hersien en goedgekeur.  Die huisreëls en prosedures is op 
sentrale plekke beskikbaar.  Die gevolge van die oortreding van dié reëls word ook aan leerders bekend gemaak. 
 
Hierdie dokument behels nie net reëls nie, maar ook prosedures en werkswyses om ‘n geordende leefwyse te 
verseker. Daar is probeer om hierdie reëls só saam te stel dat menswaardigheid, gelykheid en vryheid aangeleer en 
gevestig kan word. Let daarop dat die VEILIGHEIDSREëL uiters belangrik is en ‘n baie groot beklemtoning kry! 
 

SLAAPKAMERS 

 
1.1 Slaapkamers moet elke dag netjies gemaak én te alle tye netjies gehou word.   
1.2 Slaapkamers moet elke oggend uitgevee word en die dromme moet leeggemaak 

word. 
1.3 Klerekaste moet altyd netjies reggepak wees en GESLUIT gehou word.  Die inhoud 

van kaste sal van tyd tot tyd, onafgekondig, geïnspekteer word. 
1.4 Prente mag slegs d.m.v. wondergom teen kaste en nie-baksteen afskortings 

geplak word.  Daar mag geen spykers of duimdrukkers in die mure, kaste, 
deure of plafonne ingedruk word nie.  Wondergom mag nie op mure of 
plafonne gebruik word nie.  Prente teen buitevensters word ook nie toegelaat 
nie.  Alle prente moet van ’n sindelike aard wees. 

1.5 Die gebruik van kerse, wierook, dompelkokers, elektriese ketels, elektriese 
komberse, verwarmers en televisie is verbode. Kookwater is beskikbaar in die eetsaal.  Televisie is 
beskikbaar in die TV- kamer.   

1.6 Rekenaars mag slegs vir AKADEMIESE doeleindes aangehou word.  
1.7 Radio's \ Luidsprekers moet só gebruik word dat dit geen steurnis vir kamermaats of inwoners van die 

aangrensende kamers is nie. ‘n Radio behoort nie buite ‘n kamer gehoor te kan word nie.  Inwoners wat 
oortree se radio’s of enige ander musiekinstrumente, sal weggeneem word en na verloop van tyd 
terugbesorg word. 

1.8 Musiekinstrumente mag slegs in die musiekkamers gebruik word.  Geen wisseling tydens studie ure word 
toegelaat nie. 

1.9 Geen wasgoedlyne (permanent of tydelik) word in slaapkamers toegelaat nie en geen kledingstukke mag 
bedags by vensters uitgehang word nie. 

1.10 Niks mag by enige vensters uitgegooi word nie.  
1.11 Geen lawaai, stoeiery, water- of balspeletjies word binne die gebou of op stoepe toegelaat nie. 
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1.12 Kamerdeure en toegang tot kamers mag onder geen omstandighede op enige manier geblokkeer word nie. 
1.13 'n Inwoner mag nie van een kamer na 'n ander trek sonder dat daar vooraf toestemming van die 

Superintendent verkry is nie. 
1.14 Beddens moet gereeld met skoon beddegoed oorgetrek word.  ‘n Paslaken is verpligtend. 
 
1.15 Geen alkoholiese drank of sigarette mag in die koshuis INGEBRING, GEBRUIK of as 

VERSAMELSTUKKE (leeg of vol) aangehou word nie. 
1.16 Wanneer die kamerklok saans lui, moet inwoners na hulle eie kamers gaan.  Gedurende die week moet 

elke inwoner in hul eie kamer en eie bed slaap.  Naweeksaande is dit toelaatbaar om, MET 
TOESTEMMING van die personeellid aan diens, in ‘n ander kamer te slaap waar daar ‘n oop bed 
beskikbaar is.  Daar mag nie matrasse op vloere geplaas word nie. 

1.17 Geen gangligte en kamerligte mag, nadat die ligte-uit-klok gelui het, aangeskakel word nie. 
1.18 Laatstudie vir graad 10 tot 12-leerders moet met ’n studielampie geskied en is slegs toelaatbaar indien 

ander inwoners in ag geneem word.  Graad 8 en 9-inwoners word nie toegelaat om laat te studeer nie.  
Inwoners wat ekstra tyd benodig, moet van die middae asook breuktye, soos na ete en tussen studie, 
gebruik maak. 

1.19 Stiltetye:  Gedurende stiltetye moet inwoners te alle tye ander inwoners respekteer en hul geleentheid gee 
om hul godsdiens te beoefen.  Die kamerdeure moet gedurende stiltetye oop gelaat word (Saans kan dit 
egter toe wees indien die lig reeds af is en die inwoners reeds slaap).  Gesamentlike godsdiensbeoefening 
mag SLEGS met TOESTEMMING van die personeellid aan diens in die AANDE plaasvind.  

1.20 Geen geselsery, gekuier of geskree deur die vensters van binne die koshuis na buite of omgekeerd word 
toegelaat nie.  Besoekers en aflewerings moet by die voordeur ontvang word. 

1.21 Die koshuis moet op skooldae reeds vyf minute voor die skool begin, ontruim wees.  Geen spele (potspel,  
stoksokker) mag in die oggend voor skool gespeel word nie.   

1.22 Die gloeilampe wat die koshuis verskaf, mag nie verwyder word nie en geen gekleurde gloeilampe mag 
gebruik word nie. 

1.23 Waaiers (nie verwarmers nie) mag in kamers gebruik word, maar mag nie gebruik word om klere droog te 
blaas nie en moet te alle tye afgeskakel word wanneer die kamer verlaat word.  Haardroërs mag ook nie 
gebruik word om klere droog te blaas nie en mag ook nie as verwarmers gebruik word nie. 

1.24 Kamerdeure mag slegs van buite gesluit word.    Geen inwoner mag ooit binne-in ‘n kamer toegesluit 
wees nie.  Om opsetlike insluiting te voorkom, moet die hangslot altyd die skyf in sy oop posisie vassluit 
wanneer die inwoner in die kamer is.  

1.25 Inwoners moet van multi-proppe (wat 3 of meer standaard proppe, asook 2-puntpropkoppel moontlikhede 
en ‘n veiligheidsskakelaar het) gebruik maak om verskeie elektriese toebehore te kan koppel.  Dubbel-
proppe mag nie gebruik word nie. (WENK: “Voltco” vervaardig ’n geskikte tipe wat aan al hierdie vereistes 
voldoen.) 

1.26 Veilige SABS 10Amp verlengstukke van nie langer as 10m kan in kamers gebruik word. 
1.27 Familie word versoek om die privaatheid van inwoners te respekteer en nie die gange en kamers TYDENS 

’n kwartaal te besoek nie.  Die gange en kamers kan wel aan die einde en begin van ’n kwartaal besoek 
word. 
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EETSAAL EN KOMBUIS 

 
2.1 Prosedures:  Van alle inwoners word verwag om op die waarskuwingsklok, 

wat voor die ete lui, te reageer en onmiddellik aan te tree in die portaal.  
Inwoners stap dan die eetsaal slegs binne in opdrag van die huiskomitee.  
Inwoners moet die saal ordelik binne gaan. 

2.2 Tafels:  Inwoners sit om kontrole-doeleindes aan tafels soos ingedeel.  
Aan tafel moet goeie tafelmaniere gehandhaaf word.  Tafelhoofde moet 
gerespekteer en gehoorsaam word. 

2.3 Kleding: Van elkeen word verwag om netjies geklee aan die etenstafel te wees. Inwoners moet te alle tye 
skoene aan hê tydens etes. 

2.4 Voedsel & Gereedskap:  Geen voedsel (behalwe vrugte of oggendbroodjies) mag van die tafels verwyder 
en na kamers geneem word nie.  Geen inwoner mag sonder verlof kombuistoerusting of eetgerei uit die 
kombuis of eetsaal verwyder nie. 

2.5 Laatkommery:  Laatkommery by etes word beskou as ‘n oortreding.    Verskoning moet gemaak word vir 
laat kom by die personeellid aan diens. 

2.6 Bywoning van etes op normale skooldae is verpligtend.  Inwoners mag slegs van die etenstafel wegbly 
indien verlof vooraf van die  personeellid aan diens verkry is. 

2.7 Bywoning van etes oor NAWEKE & EKSAMENTYE:  Inwoners wat die aand in die koshuis slaap, 
MOET aandete bywoon.  Hierdie reëling geld, ongeag of die leerder vir daardie ete ingeteken is al dan nie.  
Aandetes is kontrole-geleenthede en moet te alle tye bygewoon word. 

2.8 Laat-etes:  Kos sal slegs vir 'n tydperk van twee ure na 'n ete gehou word (tot 16:30 na middagete en tot 
studiebreuk na aandete). Die laat eter moet sy/haar naam op die bord in die kombuis skryf. Inwoners wat 
laat eet, moet self hulle eetgerei was.  Hierdie reëling geld slegs wanneer ‘n inwoner as gevolg van bepaalde 
goedgekeurde aktiwiteite nie die ete kon bywoon nie. 

2.9 Bekers:  Inwoners moet van hul eie bekers gebruik maak vir vloeistowwe wat saans met breuktyd in die 
eetsaal verskaf word. 

2.10 Looptyd:  Inwoners moet die formele etes ten volle bywoon totdat daar afgesluit word. Toestemming om 
vroeër  te loop, sal slegs deur personeel verleen word indien dit werklik nodig is. 

2.11 Selfone:  Selfone mag nie tydens etes beantwoord word nie.  Dit móét doodgedruk en afgeskakel word. 
 

REKENAARLOKAAL 

 
3.1 Die Informasie-tegnologiebeleid van die skool geld ook 

so in die rekenaarlokaal van die koshuis.  Hierdie beleid 
is voor in die skooldagboek uiteengesit. 

3.2 Die rekenaarlokaal is slegs met spesiale toestemming 
van die diensdoenende personeellid tydens die 
volgende tye beskikbaar:  studietye, na gangklok in die 
aande en wanneer die kantoor deur personeel gebruik 
word.  Studie tye moet daar studeer word in kamers en 
nie voor ’n rekenaar gesit word nie. 

3.3 Slegs een persoon per rekenaar word in die lokaal toegelaat.   
3.4 Die hoofdoel van die rekenaars in die koshuis is kommunikasie met ouers via elektroniese pos.  Die 

rekenaarsentrum by die skool is bedoel vir ernstige akademiese werk en is in die middae 
beskikbaar. 
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PORTAAL, GANGE, TRAP & TELEVISIEKAMER 

 
4.1 Geen hardlopery, geskreeu en ander lawaai in die gange, portaal of op die 

trap word toegelaat nie, aangesien sommige inwoners ook moontlik voor 
en na studietye studeer of rus. 

4.2 Artikels:  Geen artikels (bv. tasse) mag in die portaal,  televisiekamer of  
gange gelaat word nie. 

4.3 Kennisgewings: Slegs kennisgewings wat deur die Superintendent 
goedgekeur is, mag op kennisgewingborde aangebring word. 

4.4 Klokke:  Daar mag onder geen omstandighede met die klokke gepeuter word nie.  Klokke mag net gelui 
word deur, of in opdrag, van ‘n personeellid.  Die rekenaar wat die klok lui se tyd word as die amptelike tyd 
van die koshuis aanvaar. 

4.5 TV kamer:  Die uitgangspunt is dat eenmalige uitsendings voorkeur geniet bo die kyk van ‘n DVD.  Alle 
vertonings moet eers goedgekeur word deur die personeellid aan diens.   

4.6 Brandtoerusting:  Daar mag onder geen omstandighede met brandslange, brandblussers of brandsleutels 
gespeel of gepeuter word nie. 

4.7 Personeelkwartiere:  Die personeelkwartiere (slaapkamers, sitkamers, kantore) is ten alle 
tye buite perke vir alle inwoners, tensy in direkte opdrag van ‘n personeellid. 

4.8 Die gange en trappe van die teenoorgestelde geslag mag nie betree word nie. 
 
 

BADKAMERS 

 
5.1 Hierdie vertrekke moet te alle tye netjies wees.  Geen wasgoed, klere of ander 

artikels mag hier rondlê of in wasbakke gelaat word nie. 
5.2 Geen wasgoed mag in badkamers opgehang word om te droog nie – 

wasgoeddrade moet gebruik word. 
5.3 Graad 8: Baddens moet skoon gemaak word, en badkamervloere moet gemop 

(gedroog) word tydens kamerklok. 
5.4 Die toilette en wasbakke onder die trappe in die voorportaal is slegs vir gebruik 

deur besoekers.   Geen inwoners word daar toegelaat nie. 
5.5 Opdamming van storte om as “baddens” gebruik te word, word nie toegelaat 

nie. 
 
 



Huis du Preez – Huisreëls & Prosedures 

C:\Users\Johannes\Downloads\HDP Huisreëls en prosedures.doc - 2012-03-06 - 21:06:00 - Johannes Jonker 

5 / 18 

 

TELEFONE (selfone ingesluit) 

 
6.1 Wanneer daar 'n telefoonoproep is, moet die betrokke persoon blitsig geroep word. 
6.2 Indien ‘n telefoon beantwoord word, is dit die verantwoordelikheid van daardie 

inwoner om ‘n skriftelike boodskap te neem en dit aan die betrokke persoon te besorg. 
6.3 Portaaldiensbeurte mag onder geen omstandighede versuim word nie.  Geen stoele of 

tafels mag by telefone gelaat word nie. 
6.4 Geen oproepe mag NA of VAN die telefone in die kombuis of personeelkwartiere gemaak word nie. 
6.5 Telefoonhokkies of selfone moet gebruik word om met inwoners in verbinding te tree.  Telefoonnomers van 

personeel moet nie gebruik word om met inwoners in verbinding te tree nie.  
6.6 Inwoners mag NIE gedurende die volgende tye oproepe ontvang óf maak nie: etenstye, studietye, 

tydens en na stiltetye.  Inwoners MOET hul selfone tydens hierdie tye AFSKAKEL. 
6.7 Ouers word vriendelik versoek om ook by bogenoemde riglyne te hou.  Sien asseblief die kloktye 

vir etenstye en studietye. 
 

STUDIE 

 
7.1 Gange:  Tydens studie mag geen inwoner 'n ander besoek of raadpleeg nie.  Badkamers 

mag ook nie tydens studie besoek word nie. 
7.2 Geen telefoonoproepe of besoekers mag tydens studie ontvang 

word nie.  Selfone MOET tydens studie AFGESKAKEL wees.  
Fluistery, stuur van SMS’e gedurende studie is verbode. 

7.3 Waarskuwingsklok & Kleredrag: Inwoners beweeg na hul studietafels 
sodra die eerste studieklok lui.  Wanneer die tweede studieklok lui, 
moet elkeen reeds op sy / haar plek wees en begin studeer.  Inwoners 
moet ten volle geklee wees tydens studie.  Personeel beweeg deur 
gange vir kontrole. 

7.4 Die Rekenaarlokaal mag slegs met spesiale toestemming van die diensdoenende personeellid tydens 
studie gebruik word.  Die rekenaarsentrum by die skool is beskikbaar in die namiddae en rekenaarwerk 
moet dan afgehandel word.  Die rekenaarlokaal is tydens studie-ure die personeel se kantoor. 

7.5 Afwesighede:  Geen inwoner word van studie verskoon nie.  Verlof om nie te studeer nie, sal alleenlik 
toegestaan word indien 'n baie goeie rede gegee word.  Sodanige toestemming kan slegs van die 
diensdoenende personeellid verkry word. 

7.6 Groepwerk TYDENS amptelike studie-ure word afgeraai.  Sulke aktiwiteite moet dus BUITE normale 
studie-ure plaasvind.  Sulke toestemming kan slegs van die personneellid aan diens verkry word. 

7.7 Studietafels:  Inwoners moet vir die volle duur van die studie by hul tafels op ’n stoel bly sit en 
studeer.  Slegs inwoners wat siek is en toestemming het, mag op of in hul beddens studeer. 

7.8 Musiek:  Inwoners mag met musiek in hul kamers studeer mits dit met oorfone geskied  en die volume 
van so ’n aard is dat slegs die betrokke leerder sy/haar eie musiek hoor. 

7.9 Na die gangklok moet inwoners onmiddellik na hulle GANGE gaan en nie in die voorportaal vertoef nie. 
7.10 Alle inwoners se kamerdeure moet oop wees gedurende studie-, kamerklok- en stiltetye. 
7.11 Inwoners wat NIE op ‘n dorpsmiddag aan sport of skoolaktiwiteite deelneem nie moet van: 
7.12 15:00 tot 16:00 : Stil in hul kamers wees.  Dringende aankope by 7/11 of Spar kan wel geskied.  
7.13 16:15 tot 17:15 : Stil in kamers wees. 
7.14 Stilte moet te alle tye gehandhaaf word vanaf 15:00 tot 17:15. 
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EKSAMENTYE 

 
8.1 Geen inwoner wat by die koshuis studeer mag die terrein verlaat voordat die skool nie verdaag het nie. 
8.2 Daar word voorsiening gemaak vir drie studie-ure in die oggend: 08:00 – 09:00, 09:30-10:30 en 11:00-

12:00. 
8.3 Studie sal slegs afgegee word op versoek én slegs aan die einde van die eksamen, mits die inwoner oor 

twee verdere oop dae beskik voordat daar weer geskyf word.  Studie sal dus nie afgegee word indien ’n 
inwoner die volgende dag of die dag daarna skryf nie.  Toestemming moet egter in alle gevalle by die 
diensdoenende personeellid vir die dag verkry word. 

 

VAKANSIES, TUISNAWEKE, AFTYE EN BESOEKTYE 

 
9.1 Tuisnaweke:  Inwoners wat weens lang afstande nie hul ouerhuis gedurende 'n 

tuisnaweek kan besoek nie, mag verlof kry om na vriende te gaan, mits hulle ouers 
skriftelik toestemming daartoe verleen EN dit die Superintendent se goekeuring 
wegdra.  Die name en adresse van vriende wat besoek mag word, moet in die 
toestemmingsbrief vermeld word (Pienk vorm).   

 
9.2 Toestemming:  Fakse of e-posse vir skriftelike toestemming wat nie op die 

pienk vorm verskyn nie, moet teen Donderdae middae om 17:00 reeds ontvang 
wees. 

 
9.3 Tuisnaweke en Vakansies:  Met die begin van ’n vakansies en tuisnaweke, moet 

alle inwoners  teen 17:30 die koshuis verlaat het. 
 
9.4 Tuisnaweke en Vakansies:  Die koshuis sal eers op Sondae of die dag voor die skool begin vir inwoners 

gereed wees om te arriveer.  Ouers word versoek om nie inwoners voor die tyd af te laai nie. 
 
9.5 Tuisnaweke en Vakansies:  Geen aandete word verskaf wanneer die skool gesluit het of op die Vrydag 

van tuisnaweke nie.  Geen etes word verskaf die dag voor die skool begin of op die Sondag na ’n 
tuisnaweek nie. 

 
9.6 Tuisnaweke:  Geen inwoners word toegelaat om tydens ’n tuisnaweek op eie houtjie in die koshuis te bly 

nie. 
9.7 Naweke:  Inwoners wat Sondae aande koshuis toe kom, moet voor 21:00 terug wees. Appèl word elke 

Sondagaand geneem.  Inwoners verkeer van dat hul afgelaai is onder die toesig en ordereëlings  van die 
koshuis en mag nie die terrein sonder verlof verlaat nie. 

9.8 Naweke:  Indien inwoners eers Maandae oggende na die koshuis terugkeer, sal sodanige inwoners nie 
ontbyt ontvang.   

9.9 Naweke:  Inwoners mag Saterdae na ontbyt dorp toe gaan.  Middagete mag in die dorp geniet word,  MITS 
inwoners uitgeteken het vir middagete.  Uittekening vir middagete moet op die laatste direk na ontbyt 
geskied.  Geen leerder wat die naweek inbly mag Stellenbosch verlaat sonder toestemming van die 
superintendent.  Geen privaatuitstappies bv Kaap toe mag onderneem word nie.  Die superintendent moet 
te alle tye geken word indien ‘n leerder, selfs saam met die ouer, die dorp verlaat. 

9.10 Naweke:  Aandete is verpligtend vir almal wat oor ’n naweeksaand in die koshuis slaap, ongeag of 
die inwoners ingeteken is vir die maaltyd al dan nie.  Aandetes is kontrolegeleenthede tydens naweke. 

9.11  Naweke:  Van elke inwoner word verwag om Sondae die oggenddiens van die kerk waaraan sy/hy 
behoort, by te woon. Soos aangedui op die persoonlike besonderhede vorm (GEEL VORM).  Hierdie 
reëling by die koshuis is verpligtend. Indien ‘n inwoner soms ‘n ander kerk wil bywoon,  moet die ouers 
skriftelike toestemming gee of so aandui op die persoonlike besonderhede vorm.  (Spesifiseer “enige” 
onder “kerke wat bygewoon mag word”.) 
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9.12 Dorpdae:  .  Inwoners mag op Woensdae,  slegs vir fliek op Dinsdae, asook naweke dorp toe gaan.  Indien 
inwoners se gedrag in die dorp swak is of verantwoordelikhede by die koshuis en skool afgeskeep word, 
kan dorpdae sonder voorbehoud teruggetrek word. 

9.13 Dorpdae:  Inwoners mag dorp toe gaan, maar moet teen 17:15 terug wees.   
9.14 Kleding:  Inwoners moet netjies en betaamlik geklee wees wanneer hul na die dorp gaan.  Indien 

skoolklere gedra word, moet dit volledig gedra word. 
9.15 Etes:  ’n Bespreekte ete (middag of aand) mag nie gemis word omdat ’n inwoner besluit om vroeër dorp 

toe te gaan of langer in die dorp te bly nie. 
9.16 Besoeke:  Inwoners mag besoek ontvang gedurende die volgende tye: Weeksdae vanaf 14:30 tot 17:15 

en 18:00 tot studie asook Saterdae- en Sondae middae na ete tot 17:00.  Inwoners mag nie tydens 
etenstye en studietye besoekers ontvang nie.  Indien ‘n situasie besoeke op ander tye regverdig, moet die 
personeellid aan diens in kennis gestel word. 

9.17 Besoeke:  Besoeke moet by die koshuis geskied.  Inwoners mag nie die terrein sonder verlof verlaat nie. 
9.18 Besoeke:  Enige nie-inwoner wat gange of kamers betree, moet toestemming van die diensdoenende 

personeellid hê en te alle tye van ‘n inwoner vergesel word. 
9.19 Besoeke:  Ouers mag slegs aan die begin of einde van die kwartaal die gange of kamers van inwoners 

betree - nie gedurende die kwartaal nie.  Spesiale toestemming kan egter verkry word by die 
diensdoenende personeellid. 

9.20 Geen inwoner mag die koshuis buite die normale uitgaan - tye verlaat sonder VOORAF toestemming van 
die diensdoenende personeellid nie. 

9.21 Elke inwoner is onderworpe aan die KOSHUISREëLS en PROSEDURES  wanneer hy / sy by die koshuis 
arriveer. 

9.22 Ouers, familie, vriende of personeellede wat verlang dat 'n inwoner met hom of haar iewers heen moet 
gaan, moet persoonlik om verlof by die diensdoenende personeellid vra.  Die inwoner moet aandui 
waarheen hy / sy gaan en hoe laat hy / sy sal terug wees.  Die daaglikse uittekenlys moet volledig ingevul 
word. 

9.23 Geen openbare plek waar alkohol oor ’n toonbank verkoop  word - mag besoek word nie.  
9.24 Terwille van leerders se veiligheid, word leerders verbied om hoë risiko-areas te besoek.  Hoë 

risiko-areas sluit in: JS Marrais park, die rivier en hangbrug, die dam asook enige plek waar 
studente op ’n sosiale basis byeen is. 

9.25 Ryloop word teen sterkste verbied. 
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UITTEKENLYSTE 

 
10.1 Daaglikse uittekenlyste:  Geen inwoner mag die koshuisgebou verlaat voordat die 

uittekenlys in die voorportaal volledig voltooi is nie.  Wanneer teruggekeer word, moet 
‘n inwoner weer terugteken. 

10.2 Naweek uittekenlyste:  Inwoners moet die volledige adres en telefoonnommer aandui 
waar die naweek oornag word.  Die betrokke persoon wat die inwoner kom haal of 
terugbring, moet die inwoner persoonlik op die uittekenlys uitteken.  Ouers kan 
“oplaaiers” op ’n leerder se gegewens byvoeg deur dit skriftelik en volledig by die 
Superintendent af te gee.  Dit kan op die Pienk vorm aangebring word of via e-pos 
gestuur word. 

 
 
 

TOEGANGSBEHEER \ PRIVAATHEID \ SEKURITEIT 

 
11.1 Geen besoekers (ook ander skoliere) mag die geboue 

betree alvorens toestemming nie van die 
diensdoenende onderwyser verkry is nie. 

11.2 Alle besoekers moet te alle tye van ’n inwoner 
vergesel word. 

11.3 Tennisspelers (inwoners) ontvang ’n briefie waarmee 
toegang tot die gebou verkry kan word via die 
voordeur. 

11.4 Die voordeur & agterdeur mag nooit oopstaan nie.  
Voorwerpe mag dus nie voor die deure geplaas word 
om die werking van die sekuriteitstelsel te belemmer 
nie. 

11.5 Geen inwoner mag personeellede se koshuissleutels 
hanteer nie. 
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VERVOERMIDDELS 

 
12.1 Geen inwoner mag in 'n motor ry, behalwe as dit saam met sy / haar ouers 

is nie.  Indien dit nodig is dat daar saam met iemand anders gereis word, 
moet die ouer skriftelik  aartoe toestemming gee (PIENK VORM)  én die 
Superintendent verlof daartoe verleen. 

12.2 Spesiale verlof moet van die Superintendent verkry word indien 'n inwoner 
alleen met sy eie motor of motorfiets na en van die koshuis reis.  Alle fietse 
moet in die fietsrakke gebêre en VASGESLUIT word. 

12.3 Geen inwoner se fiets mag voor die koshuis parkeer word nie. Die 
fietsrakke voor die koshuis is vir besoekers. 

12.4 Geen fietse word in die eetsaal, kamers, gange of teen mure toegelaat nie.  
Enige uitsonderings in die verband moet met die Superintendent uitgeklaar 
word. 

12.5 Inwoners mag met die kennisname van die superintendent ‘n motorfiets 
aanhou.  Geen leerder mag egter ‘n ander leerder op so ‘n fiets ‘n saamry-geleentheid gee nie. 

12.6 GEEN KOSHUISLEERDER MAG PRIVAAT MOTORVOERTUIE BY DIE KOSHUIS OF OP DIE 
SKOOLTEREIN AANHOU NIE> 

 

KLEREDRAG 

 
13.1 Van inwoners word verwag dat hulle te alle tye netjies en sindelik geklee moet wees.  Geen onwelvoeglike 

klere of klere wat aanstoot gee, sal geduld word nie.   
13.2 Die skooluniform mag nooit gemeng word met ander kledingstukke nie, ook nie binne 

die koshuis nie.  Die volle skooluniform of géén uniform word gedra.  Wanneer 
inwoners die koshuis verlaat, geld hierdie reëling ook. 

13.3 Kerkdienste moet bygewoon word in netjiese, gepaste en sindelike klere. 
13.4 Geen neus-,tong- en gesigsringe word toegelaat nie. 
 
 
 
 

WASGOED 

 
14.1 Wasgoed word een keer per week deur ‘n kontrakteur gedoen. 
14.2 Kleiner items, soos onderklere en sokkies, mag nie na die kontrakteurs 

gestuur word nie en moet self gewas word. 
14.3 Elke leerder moet hul wasgoed in ‘n wasgoedsak ingee om gewas te word. 
14.4 Die wasgoedlyste moet korrek en duidelik ingevul word.   
14.5 Nuwe items moet duidelik aangedui word. 
14.6 Alle kledingstukke moet duidelik gemerk wees. 
14.7 Alle items (penne, sneesdoekies, geld, ens.) moet uit die sakke van wasgoed 

verwyder word alvorens dit in die was gegooi word. 
14.8 Elke inwoner moet in besit wees van ’n standaard plastiese kis, wat onder die bed inpas, maklik 

stapel in die waskamer en as “wasgoedmandjie” kan dien. 
14.9 Die matrones is in beheer van die waskamers.  Indien enige inwoner die wasmasjiene of droeërs gebruik, 

moet die matrones ingelig word. 
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BEDDEGOED 

 
15.1 Inwoners voorsien hul eie beddegoed. 
15.2 Geen slaapsakke mag op die beddens as beddegoed gebruik word nie. 
15.3 Beddegoed moet minstens een keer elke twee weke gewas word. 
 
 
 

ALGEMEEN 
 

GELD EN BESITTINGS 

 
16.1 Die Beheerliggaam, Koshuiskomitee en die Superintendent, asook die personeel, 

aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies of beskadiging van persoonlike 
besittings van inwoners nie. 

16.2 Geld, asook duplikaatsleutels van slotte, kan vir bewaring by die Matrone gelaat word.   
16.3 Alle waardevolle besittings moet TE ALLE TYE in kaste toegesluit wees.   
16.4 Inwoners is verantwoordelik vir hul kamers en skadevergoeding sal van die inwoner verhaal word. 
16.5 Inwoners is verantwoordelik vir persoonlike eiendom.  
16.6 Inwoners moet ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE die PIN-nommers van hul bankkaarte aan ander 

inwoners bekend maak nie. 
 

SIEK INWONERS 

 
17.1 Die Matrone moet onmiddellik in kennis gestel word (soggens om 07:00 op 

skooldae.) wanneer ‘n inwoner siek is. Die Matrone sal noodmedisyne verskaf of 
‘n dokter ontbied en die ouers in kennis stel.   

17.2 Slegs die Matrone mag aan 'n inwoner enige medisyne of pille verskaf. 
17.3 Inwoners moet eie basiese medikasie hê, soos Panado, hoesstroop, Deep Heat, 

ens.  
17.4 Indien inwoners van sterker medikasie gebruik maak, soos antibiotika of chroniese 

medisyne, moet die Matrone daarvan, asook van moontlike newe-effekte kennis dra. 
17.5 ’n Inwoner wat op Vrydae te siek is om skooltoe te gaan, sal nie toegelaat word om daardie naweek uit te 

gaan nie, behalwe na sy / haar ouerhuis. So ‘n inwoner kan ook nie aan sport deelneem nie. 
17.6 Alle afsprake by dokters in Stellenbosch moet DEUR DIE MATRONE gereël word vir tye wat die 

kombuis pas. 
17.7 Alle afsprake wat deur die inwoners self of deur ouers self gemaak word, is die inwoner se eie 

verantwoordelikheid t.o.v. nakoming en vervoer en mag nie in skooltyd geskied nie. 
17.8 Ouers word vriendelik versoek om nie siek kosgangers na 'n naweek of vakansie by die koshuis af te laai 

nie.  Indien 'n kosganger by die koshuis siek word, sal die ouers onverwyld in kennis gestel word.  
17.9 Inwoners wat weens siekte nie studeer nie, moet in hulle kamer bly vir die  betrokke aand, behalwe as hulle 

na die badkamer gaan. 
17.10 Siek inwoners mag nie sonder verlof na die voorportaal gaan of die koshuis verlaat nie. 
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VERJAARDAE 

 
18.1 Indien ’n inwoner verjaar, word hy/sy toegelaat om een weeksaand uit te 

gaan.  Die volgende riglyne moet egter gevolg word en geld ook 
wanneer ouers hul kinders om dié rede kom haal: 

18.2 Die “uitaand” moet so na as moontlik aan die verjaardagdatum van die 
leerder wees. 

18.3 Die inwoner moet oor die algemeen goeie gedrag in die koshuis openbaar.  
Om dus op verjaardae te mag uit gaan, is ’n VOORREG en nie ’n REG nie. 

18.4 Almal moet teen die einde van tweede studie terug wees sodat die 
badkamers betyds gebruik kan word en almal met kamerklok in hul kamers is. 

18.5 ‘n Maksimum van altesaam vier inwoners (drie maats + verjaardagpersoon) mag uitgaan.  Uitsonderings 
word egter gemaak indien meer as een inwoner gelyktydig verjaar.  

18.6 Om opeenhoping van “uitaande” te beperk, mag geen inwoner meer as een maal per week om hierdie rede 
uitgaan nie.   

18.7 Geen uitaande word tydens eksamen-studiedae toegelaat nie. 
18.8 Geen uitaande word toegelaat indien daar die volgende dag ’n toets geskryf word nie. 
18.9 Dieselfde reëlings geld soos vir naweke se pienk vorms, wat betref wie opgelaai mag word. 
18.10 Die superintendent asook die personeellid aan diens daardie aand moet reeds 'n week voor die tyd om 

toestemming gevra word.  Hierdie is om blitsbesluite uit die weg te ruim en te verseker dat die 
diensdoenende personeellid deeglike kennis van die reëlings dra. 

18.11 Hierdie reëling geld nie wanneer dorpsleerders verjaar nie.  Dorpsleerders se “partytjies” kan oor naweke 
bygewoon word maar nie in die week nie. 

 
 
 

ONTGROENING \ DOOP 

 
19.1 Enige vorm van “doop” / “ontgroening” van enige inwoner word ten sterkste verbied. 
19.2 Enige vorm van fisiese aanraking of geweld is verbode en kan lei tot onmiddellike uitsetting. 
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OORTREDING VAN REëLS 

 
20.1 Personeellede, matrones en HK-lede moet te alle tye gehoorsaam word. 
20.2 Inwoners wat die huishoudelike reëls oortree, mag gestraf word.  Die straf kan wissel van 

berisping tot fokusnaweke. 
20.3 ’n Elektroniese rekordstelsel van oortredings deur inwoners is in die koshuis in werking. 
20.4 ’n Inwoner se rekord word ook geraadpleeg wanneer ‘n inwoner aan die einde van ‘n jaar 

om hertoelating aansoek doen.  Hertoelating kan dus op grond van ’n hierdie rekord geweier 
word. 

20.5 ’n Volledige rekord kan aan ouers gestuur word sodat ouers kennis neem van die gedrag van hul kind. 

FOKUSNAWEEK 

 
21.1 ’n Fokusnaweek strek vanaf Vrydagmiddag na die skoolklok gelui het tot Maandagoggend wanneer die 

skoolklok weer lui. 
21.2 Altesaam 14 ure verpligte studie sal op vasgestelde tye gedoen word. 
21.3 Die inwoner is gehok en geisoleer tot sy / haar eie gang, die eetsaal tydens etes en die studiesaal of eetsaal 

tydens studie.  Daar sal wel Sondag kerk toe gegaan moet word.   
21.4 Geen TV mag gekyk word nie. 
21.5 Geen telefoonoproepe of selfoonoproepe mag vir die verloop van die naweek gemaak of ontvang word nie.  

Op versoek EN in oorleg met die onderwyser aan diens kan spesiale toestemming verkry word in gevalle 
soos Moedersdag / Vadersdag of wanneer ’n ouer verjaar.  Hierdie is egter ’n vergunning en nie ’n REG nie.  
Die inwoner se gedrag tydens die naweek sal ook ’n rol speel.  Daar moet eerder aansoek gedoen word om 
’n ander fokusnaweek te sit. 

21.6 Om die bogendoemde rede, sal selfone asook hul simkaarte ingeneem en veilig bewaar word vir die volle 
duur van die naweek. 

21.7 Die inwoner mag die koshuis onder geen omstandighede verlaat nie.  Daar moet voor die sperdatum 
aansoek gedoen word om ’n ander naweek te sit.  SLEGS omstandighede buite die inwoner se beheer sal 
oorweeg word as redes om by ’n ander naweek ingedeel te word. 

21.8 Enige verlore studie as gevolg van sport, moet in oorleg met die onderwyser aan diens tussen bepaalde 
studie-ure of op Sondae ingehaal word.  Daar word aanbeveel dat ‘n ander naweek gesit word. 

21.9 Inwoners mag tussen kerk- en etenstyd Sondagoggend SLEGS op die teer voor die voordeur wees.  Hierdie 
is ’n vergunning en nie ’n reg nie.  Die inwoner se gedrag tydens die naweek kan daar toe lei dat hierdie 
vergunning nie toegestaan word nie. 

21.10 GEEN besoekers mag ontvang word nie. 
21.11 Ouers moet vroegtydig deur die inwoner van so 

’n naweek ingelig word sodat reëlings met ouers 
nie inmeng met die riglyne vir so ‘n naweek nie. 

21.12 Hierdie riglyne mag om geen rede verslap word 
nie.   

 

MATRIEKVERGUNNINGS 

 
22.1 Alle koshuisreëls geld vir alle inwoners – slegs met die volgende uitsonderings.  Indien enige van hierdie 

vergunnings egter misbruik word of die taak van personeel bemoeilik word, kan die vergunning 
teruggetrek word: 

22.2  Matrieks mag op weeksdae in die aande ’n uur na die afloop van die tweede studie sosialiseer mits: 

 dit in die eetsaal of TV-kamer  (nie portaal, kamers, badkamers nie) geskied 

 die res van die koshuis nie gesteur word nie (e-pos kan dus wel in die rekenaarlokaal gelees word) 

 algemene badkamerbesoeke steeds tydens normale tye plaasvind en nie na sosialisering nie  (tande 
kan egter gou geborsel word). 
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22.3  Matrieks word toegelaat om die “Karnaval Vensters” te gaan kyk, maar moet teen 22:00 terug wees in die 

koshuis.  Gedragsriglyne sal neergelê word.  Die gedrag tydens hierdie vergunning sal bepaal of verdere 
voorregte later die jaar toegelaat sal word. 

22.4 Matrieks mag EEN ketel per kamer hê.  Indien so ’n ketel egter by ’n ander inwoner gevind word, sal daardie 
kamer hierdie voorreg tot die einde van die jaar verbeur.  (Kookwater mag aan juniors verskaf word, mits dit 
in die matriekkamer gebeur en die juniors op die regte tyd in hul eie kamers is). 

 

KLAGTES EN PROBLEME 

 
23. Enige klagtes of probleme moet by die Superintendent, Matrone of personeel aangemeld word.  E-pos kan 

ook gebruik word vir die doel deur te stuur na HDP@STELLIES.COM 
 

KOMMUNIKASIE VIA POSLYSTE 

 
24.1 Dit is u as ouer se verantwoordelikheid om kontak te hou met u seun of dogter.  U seun of dogter kan 

beskik oor hom of haar eie e-pos adres by die skool en koshuis.  Maak dus seker dat u as ouer ook 
aansluit by die e-poslys vir koshuisouers.  Besoek gerus http://www.stellies.com  |  Koshuis  |  
Koshuisouers en hou kontak met ons. 

 
24.2 U kan inteken op die skool en koshuis se onderskeie e-pos lyste.   Volg die volgende instruksies indien u 

ook so kommunikasie van ons wil ontvang: 
 

Vir alle ouers van die skool (koshuisouers ingesluit):  Besoek http://www.stellies.com, kies Kontak (bo), kies Ouers 
(links op rooi), volg die instruksies. 
 
Slegs vir koshuis ouers:  Besoek http://www.stellies.com, kies Koshuis (bo), kies Koshuisouers (links op rooi), volg 
die instruksies. 

 
24.3 U is self verantwoordelik om uself van die lys(te) te verwyder indien u nie meer die e-pos wil ontvang 

nie (wanneer u seun of dogter die koshuis / skool verlaat) of indien u e-pos adres verander het.  Die 
instruksies vir verwydering is onderaan alle e-posse wat aan u gestuur word.  

mailto:HDP@STELLIES.COM
http://www.stellies.com/
http://www.stellies.com/
http://www.stellies.com/
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ONTRUIMINGSPLAN 

25.1 Wanneer die klok aanmekaar kort luie lui, moet die gebou ontruim word.   
25.2 Die inwoners wat eerste wakker word, moet dadelik sy kamermaats en personeellede wakker maak.   
25.3 Kamerhoofde (inwoner wat links slaap wanneer die kamer binne gegaan word) moet:   

25.3.1 toesien dat almal die kamer VINNIG verlaat, 
25.3.2 al die vensters toe is, 
25.3.3 die kamerdeur toemaak en ‘n kledingstuk aan die handvatsel hang.  (Dit is die 

aanduiding dat almal uit die kamer is en die vensters toe is.  Vensters en 
deure word toegemaak om die verspreiding van ‘n brand te vertraag.) 

25.4 Leerders moet elkeen die volgende saam neem:   
25.4.1 kombers of duvet; 
25.4.2 belangrike dokumente (ID-dokument, paspoort, ens.)   

(Hierdie moet altyd byderhand wees - tydens ‘n ontruiming kan daar nie daarvoor gesoek word nie). 
25.5 BEWEEGRIGTING:  Stap vinnig na gespesifiseerde branduitgang.  Indien die betrokke ontruimingsroete 

versper is kan enige alternatiewe roete gebruik word.   Slegs in geval van ernstige nood kan deure met 
vensters se ruite uitgeskop word – maar dit word nie aanbeveel nie. 

25.6 BRANDDEURE:  Die sleutel vir die branddeur is in die brandkassie en word gebruik om die branddeur 
oop te sluit.  Personeel dra ook sleutels van dié deure.   
(Haak die branddeur se hakkie in sodat dit oop bly en jou maats dus maklik daardeur kan uitbeweeg.) 

25.7 Alle inwoners beweeg na netbalbane langs die tennisbane en BLY daar tot verdere kennisgewing. 
25.8 Leerders tree aan alfabeties in geslagte & grade.  (Soos op daaglikse uitteken lys uiteengesit.)  Meisies 

aan die gedenktuin se kant op Netalbaan 4, seuns op Netbalbaan 3.  Graad 12s aan die buite kante en 
Graad 8s aan die binne kant.  Sien diagram. 

 
25.9 INWONERS BLY IN GRAAD & GESLAG VERBAND TOT VERDERE INSTRUKSIE VAN DIE 

SUPERINTENDENT.  
25.10 Kamerhoofde:    
25.10.1 maak seker jou hele kamer ontruim saam met jou en is teenwoordig op die netbalbane. 
25.10.2 afwesighede sal deur die HK-lid wat op die punt van jou ry staan op ’n daaglikse lys aangeteken word 
25.10.3 Nadat volledige kontrole deur die HK-lid gedoen is word die lys vir die betrokke graad aan die kontrolepunt 

oorhandig om afwesighede te bepaal. 
25.11 HK-lede en personeel: 
25.11.1 hou toesig in die gange, 
25.11.2 maak seker almal het ontruim  (badkamers ook), 
25.11.3 HK-lede neem brandblussers in die gange en voorportaal saam na buite. 
25.11.4 GEEN brandblusser se veiligheidspenne word uitgetrek of gespuit nie. 
25.11.5 Die personeellid aan diens neem die daaglikse uittekenlys en kontroleer vir afwesiges. 
25.11.6 Afwesighede word by die superintendent aangemeld. 
25.12 GEEN LEERDER WEND ENIGE REDDINGSPOGING AAN SONDER DIREKTE OPDRAG VAN DIE 

SUPERINTENDENT NIE. 
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Huis du Preez 
Maandag – Donderdag 

(’n Kopie van hierdie bladsy moet agter elke kamerdeur wees.) 

KLOK SOMERTYD WINTERTYD OMSKRYWING 

Opstaanklok 06:15   (25 min) Badkamers & Kamers netjies 

Waarskuwingsklok 06:35   (5 min) 
Kamerklok moet jou kamer 
netjies wees 

Kamerklok 06:40   (10 min) 
Eie kamers, kamerinspeksie, 
klere inspeksie 

Stilte 06:50   (10 min) STILTE.  Kamerdeur oop 

Ontbyt 07:00 
Tree aan op trappe, wag vir 
HK-lid vir afkondigings 

Skool toe 07:35 Verlaat koshuis 

Middagete Tweede Pouse Stap in en skep op 

Rus- & Studiestilte 15:00 – 17:15 
Algehele stilte in die koshuis  
(studie \ rus) 

Aandete 17:30 Tree aan in portaal 

Studie voorbereiding 18:55   (5 min) 18:25   (5 min) 
Kry alles wat nodig is vir 
studie en neem plekke in. 

Studie 19:00 18:30 Studeer in stilte 

Studie breuk 20:00   (25 min) 19:30   (25 min) Verversings in die eetsaal… 

Studie voorbereiding 20:25   (5 min) 19:55   (5 min) 
Kry alles wat nodig is vir 
studie en neem plekke in. 

Studie 20:30-21:30 20:00 -21:00 Studeer in stilte 

Gr.12 Koffie vergunning 21:30   (60 min) 21:00   (60 min) 

Matrieks klaar badkamer 
gebruik.  Matriekleerders 
RUSTIG in TV-kamer, 
eetsaal.  HK-LEDE AAN 
DIENS UITGESLUIT! 

Gangklok 21:45   (10 min) 21:15   (10 min) 
Almal op eie gang.  Geen 
telefoon oproepe by hokkies. 

Waarskuwingsklok 21:55   (5 min) 21:25   (5 min) Kamerklok gaan binnekort lui 

Kamerklok 22:00   (5 min) 21:30   (5 min) 
Almal in kamers - geen 
telefoonoproepe! 

Stilte 22:05   (10 min) 21:35   (10 min) 
STILTE.  Almal op eie 
beddens met kamerdeur oop 

Ligte uit 22:15 21:45 
EIE kamer.  STILTE. 
Geen badkamerbesoeke 

Middeldeur sluit 22:30 22:00 
Graad 12’s in eie kamers 
Ligte uit 

Opsionele laatstudie slegs 
vir graad 10, 11 & 12 

22:15-23:30 21:45-23:00 
In eie kamers 
GEEN laatstudie vir Gr . 8 & 9 
leerders 

Alle klokke, behalwe middagetes, is gerekenariseer. 
Die rekenaar se tyd word as die amptelike tyd van Huis du Preez aanvaar. 

Onophoudende klok = noodklok = ontruim gebou volgens ontruimingsplan 
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Huis du Preez 
Naweke 

(’n Kopie van hierdie bladsy moet agter elke kamerdeur wees.) 

KLOK VRYDAG SATERDAG SONDAG 

Opstaanklok 06:15 07:30 07:30 

Kamerklok 06:40   

Stilte 06:50   

Ontbyt 07:00 08:00 08:00 

Skool toe \ Kerk toe 07:35  09:10 

Middagete NA SKOOL 13:00 12:00 

Rustyd NA ETE-17:15 NA ETE-17:15 NA ETE-17:15 

Aandete 17:30 

Inkomtyd - Graad 8, 9 & 10 22:00 

21:00 Appèl Inkomtyd - Graad 11  22:30 

Inkomtyd - Graad 12  23:00 

Gangklok   21:45 

Waarskuwingsklok   21:55 

Kamerklok 

23:00 23:00 

22:00 

Stilte 22:05 

Ligte uit & Middeldeur sluit 22:05 

Op Sondae volg die inwoners wat nie die M-Net fliek kyk nie die normale kloktye. 
Die middeldeur sluit op Sondae na die M-Net fliek klaar maak. 

Alle klokke is gerekenariseer. 
Die rekenaar se tyd word as die amptelike tyd van Huis du Preez aanvaar. 

Onophoudende klok = noodklok = ontruim gebou volgens otruimingsplan 
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Eksamenweek:  Maandag – Donderdag 
 

KLOK TYD OMSKRYWING 

Eksamenstudie voorbereiding 08:25 Kry alles wat nodig is vir studie en neem plek in vir studie. 

Eksamenstudie 1 08:30-09:30 Stilte in kamers & studiesaal 

Eksamenstudie breuk 09:30-10:00 Stilte – daar is ander wat dalk wil leer of slaap 

Eksamenstudie voorbereiding 09:55 Kry alles wat nodig is vir studie en neem plek in vir studies. 

Eksamenstudie 2 10:00-11:00 Stilte in kamers & studiesaal 

Eksamenstudie breuk 11:00-11:30 Stilte – daar is ander wat dalk wil leer of slaap 

Eksamenstudie voorbereiding 11:25 Kry alles wat nodig is vir studie en neem plek in vir studie. 

Eksamenstudie 3 11:30-12:30 Stilte in kamers & studiesaal 

Eksamen ete 12:45 Gaan na eetsaal ingang en wag vir HK-lid…. 

Eksamenstudie voorbereiding 14:55 Kry alles wat nodig is vir studie en neem plek in. 

Eksamenstudie 4 15:00-16:00 Stilte in kamers & studiesaal 

Eksamenstudie breuk 16:00-16:15  

Eksamenstudie voorbereiding 16:10 Kry alles wat nodig is vir studie en neem plek in. 

Eksamenstudie 5 16:15-17:15 Stilte in kamers & studiesaal 

Eksamen-naweke 
KLOK VRYDAG SATERDAG SONDAG 

Eksamenstudie voorbereiding 08:25 08:40  

Eksamenstudie 1 08:30-09:30 08:45-09:45  

Eksamenstudie breuk 09:30-10:00 09:45-10:00  

Eksamenstudie voorbereiding 09:55 09:55  

Eksamenstudie 2 10:00-11:00 10:00-11:00  

Eksamenstudie breuk 11:00-11:30   

Eksamenstudie voorbereiding 11:25   

Eksamenstudie 3 11:30-12:30   

    

Eksamenstudie voorbereiding 14:55   

Eksamenstudie 4 15:00-16:00   

Eksamenstudie breuk 16:00-16:15   

Eksamenstudie voorbereiding 16:10   

Eksamenstudie 5 16:15-17:15   

    

Eksamenstudie voorbereiding 18:55   

Eksamenstudie 6 19:00   

Eksamenstudie breuk 20:00   

Eksamenstudie voorbereiding 20:25   

Eksamenstudie 7 20:30-21:30   

Inkomtyd - Graad 8, 9 & 10 Geen 22:00 21:00 Appèl 

Inkomtyd - Graad 11  Geen 22:30 21:00 Appèl 

Inkomtyd - Graad 12  Geen 23:00 21:00 Appèl 

Middeldeur sluit 22:30 23:00 22:15 

Op Sondae volg die inwoners wat nie die M-Net fliek kyk nie die normale kloktye. 
Die middeldeur sluit op Sondae na die M-Net fliek klaar maak. 

Alle klokke, behalwe middagetes, is gerekenariseer. 
Die rekenaar se tyd word as die amptelike tyd van Huis du Preez aanvaar. 

Onophoudende klok = noodklok = ontruim gebou volgens otruimingsplan 
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Fokusnaweke 
(14 uur studie) 

 
Die riglyne aangaande ’n fokusnaweek soos in die huisreëls uiteengesit 
moet 100% nagekom word. 

VRYDAG (5 uur) 

Skool kom uit      - dadelik na eie gang 

14:00     Eetsaal   - na danksegging - daarna eie gang 

15:00 -16:00   Studie (1 uur)  - daarna eie gang 

16:15 - 17:15   Studie (1 uur)  - daarna eie gang 

17:30     Eetsaal   - na danksegging - daarna eie gang 

18:30 - 20:00   Studie (1.5 uur)  - kry verversings - daarna eie gang 

20:30 - 22:00   Studie (1.5 uur)  - daarna eie gang 

 

SATERDAG (9 uur) 

08:00     Eetsaal   - na danksegging - daarna eie gang 

08:45 - 09:45   Studie (1 uur)  - daarna eie gang 

10:00 - 11:00   Studie (1 uur)  - daarna eie gang 

11:15 – 12:15   Studie (1 uur)  - daarna eie gang 

13:00     Eetsaal   - na danksegging - daarna eie gang 

13:45 - 15:15   Studie (1.5 uur)  - daarna eie gang 

15:45 - 17:15   Studie (1.5 uur)  - daarna eie gang 

17:30     Eetsaal   - na danksegging - daarna eie gang 

18:30 - 20:00   Studie (1.5 uur)  - kry verversings - daarna eie gang 

20:30 - 22:00   Studie (1.5 uur)  - daarna eie gang 

 

SONDAG (+3 uur) 

08:30     Eetsaal 

09:00     Kerk   - Na kerk - buite op teer voor voordeur. 

12:00     Eetsaal    - na danksegging - eie gang 

13:00 - 14:30   Sportstudie (1.5 uur)  - daarna eie gang 

15:00 - 16:30   Sportstudie (1.5 uur)  - daarna eie gang 

17:30     Eetsaal    - na danksegging - eie gang 

21:00     Appèl - Na appèl - eie gang 

 


