D A MüLLERKOSHUIS
KOSHUISREëLS
A.

ALGEMENE REëLS VIR LEERLINGE
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Slaaplokale
Slaaplokale moet te alle tye netjies gehou word.
Handdoeke moet oor die voorkant van die bed gehang word.
Kaste moet netjies en skoon gehou word aangesien dit daagliks deur die onderwyser
aan diens geinspekteer word.
Leerlinge bly in hulle eie kamers.
Geen leerling mag na ‘n ander kamer skuif sonder toestemming van die koshuisvader /
onderwyser wat verantwoordelik is nie.
Donderdae kry die leerlinge geleentheid om in te pak vir die naweek.
Gedurende stiltetye kan individueel of gesamentlik stilte gehou word.
Indien ‘n leerling ‘n blaasprobleem het, moet hy/sy self ‘n plastieke oortreksel verskaf om oor
die matras te trek. Maak seker dat die regte medikasie aan die matrone oorhandig word.
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Badtyd
Skoene word voor badtyd buite skoongemaak. Indien dit reën, word dit in die badkamers
gedoen.
Na badtyd moet die badkamers skoon en netjies gelaat word.
Leerlinge moet stort en slegs in noodgevalle mag leerlinge met toestemming bad.
Dogters mag in die aande bad. Baddens word gesluit, slegs onderwyser mag dit oopsluit.
Wasgoed
Leerlinge wat naweke in die koshuis bly, mag een laken en een kussingsloop ingee om gewas
te word. Dit is egter baie belangrik dat dit duidelik gemerk is, anders sal dit nie gewas word
nie.
Alle wasgoed word in die washuis gewas. Slegs onderklere en kouse word gedurende badtyd
self uitgespoel.
Wasgoed word op ‘n Sondagmiddag ingehandig.
Leerlinge wat naweke inbly, handig Vrydag een stel skoolklere in vir was. Ander vuil skoolklere
word Sondag ingehandig.
Slegs seuns wat naweke inbly, mag oorpakke in die washuis laat was.
Geen nat wasgoed mag by venters uitgehang word nie, ook nie in badkamers nie.
Etes en studietye
Gedurende ete en studie word nie gesels nie. Leerlinge verlaat dan ook nie die studie- of
eetsaal nie. Hulle moet voor die tyd toilet toe gaan. Indien die leerlinge reeds in die eetsaal is,
moet ouers Vrydae tot na ete wag om leerlinge uit te teken.
Hou eet- en studiesaal netjies asseblief.
Geen leerling word kaalvoet in die eetsaal toegelaat nie.
Kleredrag
Netjiese, gepaste kleredrag word te alle tye vereis, veral Sondae. Leerlinge wat na naweke
terugkom, moet netjies gekleed wees. Dogters – geen kortbroeke nie.
SONDAE WORD KLERKKLERE EERS NA MIDDAGETE UITGETREK.
Saans moet almal skoene aantrek.
Alle klere moet duidelik gemerk wees.
Klere mag onder geen omstandighede uitgeleen of omgeruil word nie.
Geen uitlokkende kleredrag mag gedra word nie.
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Naweke
Slegs ouers of persone wat deur ouers gemagtig is, mag leerlinge naweke en vakansies
uitteken. Geen telefoniese toestemming sal aanvaar word nie. Faksie is wel toelaatbaar.
Buskinders word deur personeel uitgeteken.
Daar is busdienste beskikbaar vir koshuisleerlinge van Secunda, Evander en Ermelo – kontak
die kantoor vir verdere inligting.
Alle leerlinge wat naweke inbly, gaan kerk toe. Indien ‘n ouer ‘n problem het met ‘n spesifieke
kerk, moet hy/sy self toesien dat sy kind by sy eie kerk besorg word. Die kind moet dan voor
09:00 by die koshuis afgehaal word, anders gaan hy saam met ander leerlinge en
diensdoenende onderwysers kerk toe gaan.
Leerlinge wat naweke huis toe gaan, mag nie voor Sondag 14:00 terugkom koshuis toe nie,
tensy Vrydag anders gereël.
Sondagmiddag is rustyd vir alle koshuisinwoners vanaf 13:00 totdat die klok lui.
Leerlinge gaan slegs naweke na maats as beide ouerpare skriftelik toestemming verleen het
(hierdie reël word baie streng toegepas).
Leerlinge wat naweke uitgaan en na 13:15 vertrek, moet Vrydagmiddag in die eetsaal eet.
Niemand wag buite vir hul ouers nie. Ouers moet buite wag totdat leerlinge klaar geëet het –
dan mag leerlinge uitgeteken word.
Naweekreëlings moet vroegtydig getref word. Donderdae word ‘n opname gemaak van die
hoeveelheid leerlinge wat die naweek inbly en boodskappe word oorgedra.
Ouers/Voogde moet teen Donderdag 12:00 reeds u kind se naweekgelde inbetaal het en die
strokie aan die skool gefaks het. Maak seker u kind se naam is duidelik op die strokie.
Siekekamer
Siek leerlinge moet in die siekekamers bly.
Geen medisyne mag by die leerlinge self gehou word nie – dit moet by die matrone ingehandig
word.
Die matrons hou register van leerlinge wat siektes kom rapporteer, watter medikasie toegedien
is en wat die leerling moontlik makeer. Indien ‘n leerling ernstig siek is, sal lhy/sy na ‘n dokter
geneem word. Indien leerlinge ‘n aansteeklike siekte het, moet hy/sy onverwyld deur die ouers
kom haal word. Slegs die koshuisvader of hoofmatrone sal u persoonlik in kennis stel indien u u
kind moet kom haal. Moenie u kind kom haal as hy/sy skakel nie.
Moenie u kind siek of beseer terug koshuis toe stuur nie.
Ons sal slegs u kind na ‘n dokter neem indien u die afspraak maak.
Geen kind mag gedurende die week huis toe gaan indien u nie vooraf met die hoof of die
koshuisvader self daarvoor gereël het nie. Ons werk nie op hoorsê en kan nie ‘n kind se woord
aanvaar nie.
Algemeen
Rook / Alkohol
Geen sigarette, aanstekers, vuurhoutjies of alkohol word in die koshuis toegelaat nie. Indien ‘n
leerling so iets het, sal dit gekonfiskeer word. Rook is verbode in die koshuis en op die
skoolterrein. Streng tugmaatreëls geld vir bogenoemde reël. Ons maak gebruik van ‘n
goedgekeurde dissiplinêre stelsel, waar positiewe en negatiewe punte aan leerlinge toegeken
word. Indien ‘n kind met dagga of verdowingsmiddels betrap sou word, sal ons ‘n klag by die
polisie teen so ‘n kind lê en so ‘n kind word summier uit die koshuis geskors.
Ontgroening
Volgens Staatsregulasies word geen ontgroening of inlywing van enige aard toegelaat nie.
Afknouery, bakleyery en intimidasie is ontoelaatbaar. Geen leerling mag ‘n ander leerling se
lekkers, koekies, ens afvat by hom nie. Meld dit onmiddellik by die onderwyser aan diens aan,
indien daar ‘n problem sou wees.
Personeel en prefekte
Gehoorsaam personeel, prefekte, kamerhoofde en tafelhoofde. Slegs prefekte beantwoord die
telefoon gedurende skakeltye. Probleme word met onderwyser aan diens of met
voogonderwyser bespreek. Geen prefek mag aan ‘n kind slaan nie.
Sleutels
Duplikaatsleutels vir hangslotte moet by die koshuiskantoor ingehandig word. Sletels moet van
‘n naamkaartjie voorsien wees. Indien die kas nie ‘n sleutel het en/of nie gesluit is nie, dra die
leerling self die verantwoordelikheid as iets wegraak.
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Sakgeld
Sakgeld moet op sakgeldregister tydens snoepietye inbetaal word. Geen veranwoordelikheid
word aanvaar vir geld wat wegraak as die kind dit nie inbetaal nie.
Besparing
Krane moet altyd toe wees. Ligte mag nie onnodig brand nie.
Vandalisme
Koshuiseiendom mag nie beskadig word nie. Indien wel, sal ouers ‘n skulderkenning ontvang
en die herstelkoste moet betaal. Indien rekenings nie deur ouers betaal word, of reëlings nie
getref word ten opsigte van die vereffening van rekenings nie, kan die leerling koshuisinwoning
geweier word.
Persoonlike eiendom
Radio’s en selfone is toelaatbaar met voorbehoude (slegs radio’s wat met batterye werk). Die
koshuis aanvaar geen verantwoordelikheid vir bogenoemde items nie. Geen fietse,
rolskaatse en skaatsplanke word toegelaat nie. Moet asseblief nie duur skoene en klere of
enige ander duur items na die koshuis/skool bring nie. Ons kan glad nie veranwoordelik gehou
word indien dit sou wegraak nie.
Besoekers
Koshuisleerlinge mag slegs besoek van hul ouers of familie ontvang indien hulle toestemming
van die koshuisvader daarvoor het. Geen kêrels of meisies word toegelaat nie.
Gevaarlike wapens
Geen messe of vuurwapens mag koshuis toe gebring word nie. Indien dit sou gebeur, sal ‘n
klag by die polisie gelê word en dit sal ook gekonfiskeer word.
Algemene sake
8.11.1 Daar mag nie in die geboue gehardloop of gespeel word nie.
8.11.2 Geen leerling mag die terrain verlaat sonder toestemming nie.
8.11.3 Leerlinge gaan nie gedurende die week dorp toe nie.
8.11.4 Reageer flink op klokke en opdragte.
8.11.5 Indien ‘n leerling sou wegloop, sal sy/haar ouers gekontak word. Die ouers moet dan
die polisie daarvan in kennis stel. Die koshuis en skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir
leerlinge wat wegloop nie. Ons is ‘n skool vir leerlinge met matig leergeremdheid en nie ‘n skool
vir gedragsafwykende leerlinge nie. Ook word so ‘n leerling onmiddellik geskors uit die koshuis.

B.

ALGEMENE REëLS VIR OUERS

1.
1.1

Toelating
‘n Aansoek om toelating tot die koshuis en (indien u kwalifiseer) ‘n beursaansoekvorm moet
elke jaar ingevul word.
Voordat ‘n leerling toegelaat word, moet sy/haar losies vir die betrokke kwartaal vooruit betaal
word, of die nodige reëlings in verband met die betaling moet getref word.
Ouers wie se kinders per bus koshuis toe kom, moet asseblief vooraf met die
koshuissekretaresse reëlings tref vir betaling.
U aandag word gevestig op die regulasies soos vervat in die aasoekvorm met betrekking tot die
volgende : losiesgelde; beskadiging en eiendom; vervoer; buite-aktiwiteite.
Nadat ‘n leerling tot die koshuis toegelaat is, moet ouers jaarliks aansoek doen om hertoelating.
Vorm vir hertoelating moet betyds deur u aangevra en ingevul word en die koshuisvader bereik
voor die einde van die vorige jaar. Gee asseblief vroegtydig kennis indien u kind/ers nie meer in
die koshuis gaan inwoon nie.
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1.3
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2.
2.1
2.2

Siektes van leerlinge
Verwittig die senior huisvader asseblief indien ‘n leerling tydens sy verblyf tuis met ‘n persoon
wat ‘n aansteeklike siekte het of gehad het, in aanraking was.
Koshuispersoneel sorg vir tuisverpleging na die beste van hulle vermoë. Indien ‘n leerling
ernstig siek sou word, sal die ouers dadelik in kennis gestel word en die nodige reëlings sal
getref word vir mediese behandeling. Die ouers is verantwoordelik vir die spoedige vereffening
van die dokters- en apteekrekening.

3.
3.1
3.2
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Kleredrag
Klerelyste is by die kantoor beskikbaar en ‘n afskrif hierby aangeheg.
Skooldrag is ‘n vereiste gedurende skoolure en met sommige uitstappies.
Skooldrag is verkrygbaar by Pep Stores, Ackermans, Jet en Jasworth Sports, Bethal.
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Voldoende klere om altyd netjies geklee te gaan, is ‘n noodsaaklikheid.
Leerlinge wat gedurende naweke inbly, moet netjiese kerkklere hê.
Dit bly die ouer se plig en verantwoordelikheid om toe te sien dat leerlinge genoegsame klere
(en veral genoeg warm klere gedurende die wintermaande) het.

4.
4.1
4.2

Naweke en afwesigheid
Indien enigsins moontlik, moet leerlinge naweke huis toe gaan.
Naweekgeld is vooruitbetaalbaar. Indien die geld in ons bankrekening gedeponeer word, moet
die bewys voor 12:00 op ‘n Donderdag na die kantoor gefaks word.
Leerlinge moet naweke en vakansies uitgeteken word op die karate/lyste wat in die
ontvangsportaal beskikbaar is. Ons neem GEEN verantwoordelikheid vir ‘n kind wat nie
uitgeteken het nie. Ons sluit hulle nie toe nie.
Indien ouers ander persone magtig om hul kind/ers uit te teken, moet sodanige
magtigingsbriewe aan die senior huisvader oorhandig word. Fakse sal ook aanvaar word.
GEEN telefoniese toestemming sal aanvaar word nie. Magtiging moet jaarliks hernu word.
Indien ‘n leerling as koshuisprefek verkies word, moet hy volgens rooster koshuisdiens doen as
daar leerlinge vir die naweek inbly.
As u u kind/ers gedurende die week sou uitneem, moet die personeellid aan diens daarvan
kennis dra.
Koshuisdeure en hekke van veiligheidsomheining sluit om 20:00. Soggens word die h ek om
06:00 oopgesluit. Leerlinge moet binne dié tye terug wees. Sou u probleme ondervind, skakel
dadelik die senior huisvader om die nodige reëlings te tref – slegs in noodgevalle.
Personeel van buite die koshuis versoek soms dat leerlinge hulle met takies behulpsaam moet
wees. Die nodige skriftelike toestemming van die ouers is egter hiervoor nodig. Hierdie
toestemming is jaarliks hernubaar.
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Maaltye
U kind/ers ontvang drie puik gebalanseerde etes per dag. Die eerste maaltyd na ‘n vakansie of
‘n langnaweek word bedien die aand voor die skole heropen. Die laaste ete word bedien die
aand van die sluitingsdag.
Sondagaand word vasgestel hoeveel leerlinge Maaandagoggend ontbyt gaan nuttig. Indien u
kind/ers Maandagoggend sou terugkom, kan hulled us nie ontbyt nuttig nie.
Leerlinge wat Sondagaand na aandete met busse koshuis toe kom, word nie toegelaat om dorp
toe te gaan om eetgoed te koop nie. Voorsien asseblief die nodige.
Leerlinge wat naweke huis toe gaan en voor Sondagmiddagete terug gaan wees, moet Vrydag
met die personeel reël vir die ete.
Vakansies en langnaweke
Die koshuis is gedurende langnaweke en vakansies gesluit. Die koshuis heropen die dag voor
die skole begin om 15:00 en sluit met sluitingsdag om 18:00. Let asseblief op dié tye wanneer
beplan word in verband met die leerlinge se vervoer. Onthou losiesgelde.
Tref asseblief vroegtydig reëlings vir vakansies en langnaweke. Die koshuis tref geen reëlings
ten opsigte van vervoer of verblyf van leerlinge nie.
Kinders sal nie toegelaat word om met vakansies en langnaweke te ryloop nie.
Gelde
Sakgeld van leerlinge word by die snoepie ingehandig. Hierdie gelde word in ‘n sakgeldregister
aangeteken en leerlinge kry die geleentheid om te onttrek wat hulle benodig. Geen
aanspreeklikheid word aanvaar vir gelde wat deur ouers aan leerlinge oorhandig is en by hulle
gehou word nie.
Leerlinge wat naweke inbly, moet voorsiening maak vir kerkgeld (kollekte).
Tug en dissipline
Leerlinge staan onder die toesig van die snior huisvader en die personeel aan diens.
Interne reels moet gehoorsaam word.
Indien nodig word streng, dog simpatiek opgetree.
Goedgekeurde dissiplinêre stelsel word gevolg.
Vir ernstige oortredings soos drank, dwelms, wegloop, steel, vandalisme, ernstige aanranding,
ensovoorts, sal ‘n kind onmiddellik uit die koshuis geskors word.
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Algemeen
Telefoon
Die leerlinge mag slegs die telefoon gebruik soos op die rooster aangedui. ‘n Rooster word
hierby aangeheg. ‘n Vriendelike versoek – indien leerlinge en ouers nie by die rooster hou nie,
word leerlinge die telefoon verbied.
Indien u nie binne die tye soos op die rooster kan skakel nie, of indien ‘n ernstige probleem
opduik, skakel die senior huisvader (017-647 2606) en laat ‘n boodskap.
Leerlinge sal in hierdie geval nie na die telefoon geroep word nie.
Leerlinge mag selfone besit, maar indien dit wegraak, neem die skool-/koshuispersoneel geen
veranwoordelikheid daarvoor nie. Leerlinge mag nie saans na 20:30, studietye en etenstye oor
selfone praat of dit antwoord nie.
Toiletbenodigdhede
Voorsien u kind/ers asseblief gereeld van die nodige toiletbenodigdhede. Leerlinge gaan nie
dorp toe vir die koop van toiletbenodigdhede nie. U moet ook toesien dat u kind voldoende
toiletpapier saambring koshuis toe.
Studietye
Leerlinge kry voldoende geleentheid vir studie. Personeel is beskikbaar vir hulpverlening,
Vandalisme
Skade wat deur ‘n leerling aan koshuiseiendom gerig word, sal van ouers verhaal word nadat u
‘n skulerkenningsbrief ontvang het. Indien dit nie spoedig betaal word nie, sal u kind inwoning
geweier word totdat dit betaal is.
Persoonlike eiendom
Radio’s en bandspelers wat met batterye werk, asook selfone, word wel met voorbehoud
toegelaat. Geen risiko vir skade word aanvaar nie. Geen fietse, motorfietse, rolskaatse en
skaatsplanke word by die koshuis toegelaat nie. Sien ook punt 8.8 onder Algemeen vir
Leerlinge.
Stilte
Voorsien u kind asseblief van ‘n Bybel. Stiltetye word gereeld gehou.
Besoekers
Vriende en vriendinne van buite die koshuis word nie toegelaat om te kom kuier nie. Die
koshuisprogram is baie vol en dit kan net ontwrigting veroorsaak. In noodgevalle kan vooraf
met die koshuisvader gereël word.
Uitstappies
Leerlinge word op alle uitstappies vergesel deur personeel aan diens. Leerlinge word slegs
toegelaat om dorp toe te gaan as dit werklik baie noodsaaklik is. Leerlinge gaan wel
Saterdagoggende dorp toe. Indien ‘n kind gevang word vir enige diefstal in die dorp, sal u as
ouer so ‘n kind by die polisiestasie moet kom uitteken.
Rook / Alkohol
Leerlinge mag onder geen omstandighede in die koshuis of die terrein rook nie. Sigarette,
aanstekers en vuurhoutjies sal gekonfiskeer word. Streng tugmaatreëls geld vir bogenoemde
reël. Sien ook punt 8.1 onder Algemeen vir Leerlinge.
Indien ‘n kind met dagga of enige ander verdowingsmiddel (dwelms) betrap sou word, sal ons ‘n
klag teen die leerling by die polisie lê en hy/sys al uit die koshuis geskors word.
Privaat sportklubs
Leerlinge word toegelaat om by privaat sportklubs in te skakel, mits die ouers skriftelike
toestemming daartoe gee en mits die onderskeie sportklubs die leerlinge by die koshuis kan
kom haal en hulle voor 20:00 terugbesorg by die koshuis.
Probleme
Indien u probleme sou ondervind rakende u kind/ers, skakel asseblief eers die senior
koshuisvader. U moet ook u kind aanmoedig om probleme by die koshuis met die prefekte,
diensdoenende onderwysers of senior huisvader te bespreek, voordat hy u kontak. Ons sal die
probleem onmiddellik probeer oplos, indien ons bewus is daarvan.
Gevaarlike wapens
Geen gevaarlike wapens, soos messe en vuurwapens mag na die koshuis- of skoolterrein
gebring word nie. Indien dit sou gebeur, sal ons ‘n klag by die polisie teen so ‘n kind lê en dit sal
ook gekonfiskeer word.
Persoonlike besonderhede
Indien enige van u besonderhede, bv adres, telefoonnommers, mediese nommers, ensovoorts
verander, stel ons onmiddellik in kennis, anders kan ons u kind/ers nie in ‘n noodgeval help nie.
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