
HOËRSKOOL BRACKENFELL MEISIES HARE 
 
2.3 HARE 

Die doelwit is dat ons meisies se hare te alle tye netjies moet wees. 
 
2.3.1: Lengte 

 Hare langer as die onderkant van die kraag of wat lank genoeg is 
om vasgemaak te word, moet gevleg of vasgebind wees. 

 Hare mag nie in die oë of gesig hang nie. 

 ‘n Gedeelte van die kop mag nie geskeer word nie.  
 

2.3.2: Haarkleur 

 Hare moet ‘n natuurlike kleur wees  

 Hare mag nie definitiewe verskillende kleure wees nie. 
 
2.3.3: Byvoegings 

 Ingeweefde hare/vlegsels en verlengstukke moet in die leerder se 
natuurlike haarkleur wees. 

 Ingeweefde hare/vlegsels en verlengstukke moet die haarreëls vir 
natuurlike hare volg. 

 
2.3.4: Bykomstighede 

 Funksionele bykomstighede (word gebruik om hare vas te maak 
of weg te bind) 

- Net in die skoolkleure: donkerblou, rooi, geel en wit  
- Of swart en bruin (om by die haarkleur te pas) 
- Geen patrone word toegelaat nie. 

 

 Dekoratiewe bykomstighede / haarornamente (word nie gebruik 
om hare vas te maak of weg te bind nie maar vir dekoratiewe / 
ornamentele doel) 
Net die volgende dekoratiewe bykomstighede word toegelaat: 

- Linte in die skoolkleure, vasgebind om poniesterte en 
vlegsels word toegelaat (donkerblou, rooi, geel of wit)  

- Krale in hare: 
a) Mag net in “cornrow” haarstyle gedra word 
b) 1 – 3 klein kraletjies aan die onderkant van die vlegsel 
c) Net swart, wit of deurskynende krale of onversierde 

houtkrale word toegelaat.  
d) Krale mag nie verskillende kleure wees nie. 



2.3.5: Algemeen 

 Leerders se hare moet te alle tye netjies en skoon wees en die snit 
moet ‘n netjiese indruk skep. 

 Dik “dreadlocks” word nie toegelaat nie. 

 Haarstyle wat onnatuurlike of onnet modeneigings volg of wat 
buite die skool se reëls val, word nie toegelaat nie. 

 
Alle haarstyle is onderworpe aan goedkeuring deur die Beheerliggaam. Indien 
enigiemand wil afwyk van die bogenoemde  reëls, moet so persoon aansoek 
doen by die Beheerlligaam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


