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NHS SE MISSIE
Die skool se primêre doel is om 
geleenthede vir leerders te skep om hulle 
Godgegewe talente op elke terrein ten 
volle te ontwikkel sodat hulle ná skool as 
selfstandige mense die grootmenswêreld 
met selfvertroue en sukses kan hanteer.

Die hoofklem val op akademiese 
ontwikkeling.   
‘n Hoë slaagsyfer en ander akademiese 
prestasies is die resultaat van effektiewe 
onderrig, sinvolle bemoeienis en 
konstante steun.



HISTORIESE AGTERGROND
Die skool het in 1916 as ’n eenmanskooltjie tot stand gekom.  
Sedert 1933 is die junior-en seniorleerders van mekaar geskei 
en het die skool as die Nelspruitse Skool bekend gestaan.  
Die huidige skoolgebou is in 1952 voltooi en die laer- en 
hoërskool het as twee afsonderlike skole voortbestaan.

Fenomenale groei het op vele terreine plaasgevind en twee 
hoërskole, Lowveld High School (in 1970) en Hoërskool 
Bergvlam (in 1975), het uit Hoërskool Nelspruit ontwikkel.

SKOOLWAPEN
Die letters NHS kom in die boonste linkerhoek, waaruit 
die kruispaaie vertrek, voor.
Die sirkel simboliseer Nelspruit as die sentrum van 
die groot Laeveld waaruit die paaie na die ander 
groot sentra lei. (Die ideaal was dan ook dat NHS die 
onderwyssentrum van die Laeveld sal word.)

Die arm met die palmtak kragtig na bo gestrek, vorm 
die klassieke beeld van die Romeinse oorwinnaar. 
Die leuse “Palmam Qui Meruit Ferat” (laat hom wat dit 
verdien, die palmtak dra), sluit hierby aan.

Die seilskip simboliseer die koms van Jan van 
Riebeeck in 1652. Driehonderd jaar daarna, in 1952, 
kom NHS tot stand.

Die kop van die swartwitpens verteenwoordig die 
Laeveld se pragtige fauna en flora.



KL
ER

ED
RA

G
Skooldrag: Meisies
Groen skooluniform.
Wit bloes.
’n Langmou wit hemp met das mag 
gedurende die wintermaande gedra 
word.
Kort wit sokkies met ’n groen, goue 
en swart streep.
Lang swart sykouse mag gedurende 
die wintermaande gedra word.
Swart skoolskoene (nie sandale nie).
Swart skooltrui, swart oortrui of 
windbreker met skoolwapen.
’n Kleurbaadjie is opsioneel.
Tydens skoolfunksies mag graad 12 
leerders seniordrag (‘n swart romp, 
geel bloes en swart skoene) dra.  
Die bloes het die skoolwapen op.
Graad 12 leerders dra Maandae 
seniordrag.

Sportdrag: Meisies
Sweetpak: skakering van groen, 
goud en swart soos beskikbaar by 
verskaffer.
Nellie Guts-hemp en kakiekleurige 
romp.
Atletiek: atletiekdrag soos by 
verskaffers beskikbaar.
Netbal, tennis en hokkie:  soos by 
verskaffer beskikbaar.
Alle eerstespanne speel in 
eerstespandrag.

Alle skooldrag is beskikbaar by 
leweransiers.



Skooldrag: Seuns
Kakiekleurige kortbroek.
Kakiekleurige hemp met skoolwapen 
op die sak.
Kakiekleurige skoolkouse.
Swart skooltrui, swart oortrui, of 
windbreker met skoolwapen.
Bruin Grasshopper-skoene.
’n Kleurbaadjie is opsioneel.
Tydens skoolfunksies mag graad 
12 leerders seniordrag (‘n swart 
langbroek, wit lang- of kortmou 
hemp, skooldas en swart skoene) 
dra. Die hemp het die skoolwapen 
op.
Graad 12 leerders dra Maandae 
seniordrag.

Sportdrag: Seuns
Sweetpak: skakering van groen, 
goud en swart soos beskikbaar by 
verskaffers.
Nellie Guts-hemp en kakiekleurige 
kniebroek.
Rugby: swart trui met skoolkleure, 
swart broek, swart kouse met 
skoolkleure.
Atletiek: atletiekdrag soos by 
verskaffers beskikbaar.
Tennis en gholf: soos by verskaffers 
beskikbaar.
Krieket: kriekethemp met 
skoolwapen en wit langbroek.
Alle eerstespanne speel in 
eerstespandrag.
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GRAAD 8 EN 9

GRAAD 10 TOT 12

ADDISIONELE KLASSE

ADDISIONELE KLASSE

VAKKEUSES EN EKSTRA KLASSE

Al die vakke voorgeskryf vir KABV word aangebied:  
Afrikaanse Huistaal, Engelse Eerste Addisionele Taal, 
Wiskunde, Sosiale Wetenskappe, Natuurwetenskappe, 
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, Tegnologie, Kuns 
en Kultuur en Lewensoriëntering.
Siswati word as nie-eksamenvak aangebied.

Elke leerder het vier verpligte vakke: Afrikaans Huistaal, 
Engels Eerste Addisionele Taal, Lewensoriëntering en 
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid. 

Naas die verpligte vakke en een van die wiskundekeuses, 
soos bo genoem, moet leerders ‘n verdere drie vakke 
uit die volgende kies: Rekeningkunde, Geografie, 
Besigheidstudies, Gasvryheidsbestuur, Ingenieursgrafika 
en -Ontwerp, Rekenaartoepassingstegnologie, 
Inligtingstegnologie, Lewenswetenskappe, Fisiese 
Wetenskappe, Toerisme en Ontwerp.

Deur die loop van die jaar word spesiale Afrikaanse 
spreektaalklasse vir leerders wie se moedertaal nie 
Afrikaans is nie, aangebied. Vakonderwysers in Wiskunde 
en Wiskundige Geletterdheid kan leerders verwys vir 
naskoolse Wiskundeklasse wat gratis aangebied word 
deur die Wiskunde departement. 
‘n Verpligte leeslaboratoriumperiode is vir graad 8 en 9 
leerders ingeruim. Die leeslaboratorium is verder gratis vir 
die leerders se gebruik na skool beskikbaar.

Tydens die Julie-vakansie word daar vir graad 12 leerders 
‘n winterskool in sekere vakke aangebied.  Hier word 
gefokus op hersiening en omskep van bestaande kennis 
om elke leerling goed voor te berei vir die rekord- en 
eindeksamen.



EKSAMENS, MINI-EKSAMENS  
EN ONDERHOUDE
Alle leerders skryf aan die einde van die 
tweede en vierde kwartaal ‘n volledige 
eksamen. Matrikulante skryf ’n rekordeksamen 
aan die einde van die derde kwartaal. 

Leerders skryf meestal Dinsdae en Donderdae, 
volgens ’n vasgestelde rooster, ’n mini-
eksamen. So word leerders aangemoedig om 
dwarsdeur die jaar ’n konstante studiepatroon 
te volg.

‘n Jaarpunt word bereken met die uitslae van 
drie deurlopende assesserings, tesame met 
die eksamens. Na elke siklus en eksamen 
ontvang ouers ’n rapport van die leerder se 
vordering. Punte is ook op die webwerf, skakel 
SASPAC GLOBAL, beskikbaar.

By graad 8 en 9 tel die jaarpunt en die finale 
eksamen in die verhouding 40:60. By graad 
10,11 en 12 tel die jaarpunt en die finale 
eksamen in die verhouding 25:75.

Alhoewel tegnologie nie ‘n onderwyser 
kan vervang nie, is dit ‘n uiters belangrike 
hulpmiddel en beskik elke klaskamer oor 
‘n rekenaar met volle internettoegang en ‘n 
dataprojektor wat die kurrikulum visueel in 
volkleur vertoon.



Leiers word op die verskillende terreine van die skoollewe geïdentifiseer en ontwikkel:  
• ’n Program gerig op leieridentifisering vind gedurende die eerste twee weke van graad 8 plaas.
• Leerders onderskei hulself as leiers onder andere as VLR-lede, klasleiers, graadleiers, spankapteine, revue-voorsitters en redakteurs.
• Leerders neem leiding deur hul akademiese prestasie.
• Leerders dien op die Bestuurskomitee van die Verteenwoordigende Leerderraad.
• Leerders dien op die Verteenwoordigende Koshuisrade;
• Sportleiers en kapteins word toegerus om hul spanne suksesvol te lei.

Leiers word by NHS deur die leerders self verkies. Toekennings word op die jaarlikse prysuitdelingsgeleentheid aan verdienstelike leiers gemaak om leierskap aan te moedig en te erken.

LEIERSKAP
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By NHS is daar ’n gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur.  Leerders word aangemoedig 
om aan minstens een somer- en een wintersportsoort, sowel as een kulturele aktiwiteit deel te 
neem.  ‘n Betrokke leerder is ‘n gelukkige leerder.  Buitemuurse aktiwiteite is vormend en leerders 
wat daaraan deelneem, beleef hul skoollewe as verrykend.  Buitemuurse aktiwiteite ontwikkel ons 
leerders fisiek en geestelik.  Die skool verwag dat busleerders die nodige vervoerreëlings sal tref 
sodat hulle by hierdie aktiwiteite kan inskakel. 

SPORTBURO
Die Sportburo van NHS beskik oor die dienste van ‘n psigiese afrigter wat spanne en individue help om optimaal te presteer. Afrigters sorg dat 
spanne tegnies en takties goed voorberei word vir hul kompetisies. 

Die mediese been van die Sportburo bestaan uit ‘n dokter en fisioterapeut met kamers by die gimnasium wat spesialiseer in die diagnose 
en rehabilitasie van die spelers se sportbeserings. Onder die wakende oog van ‘n toegewyde, biokinetikus word atlete se rehabilitasie en 
hertoetrede tot sportspanne fyn gemonitor. ‘n Biokinetikus is mede-verantwoordelik vir die rehabilitasie van beserings.



Ons bied die volgende:      
• Atletiek  • Rugby   • Netbal   • Krieket    • Hokkie    • Tennis   • Landloop   • Gholf    • Muurbal  • Skaak  • Swem  
Buiteskoolsesport:   
• Onderwaterhokkie  • Perdesport • Bergfiets



Ons bied die volgende:      
• Revue   • Redenaars   • Debat   • CSV    • ATKV-Tienerdrama  • Kuns  • Skryfskool   
• Fotografieklub • Sanggroep en Orkes  • Verhoogproduksies en Eisteddfod



FASILITEITE
NHS het pragtige fasiliteite. ’n Volledig toegeruste gimnasium 
en ’n opgeleide biokinetikus is tot sportspanne se beskikking.  

Die skool se AstroTurf-hokkieveld is sedert Maart 2017 in volle 
gebruik.

Die kultuur-, en veeldoelsentrum bied ‘n verskeidenheid 
geleenthede vir die ontwikkeling van kinders op kulturele 
gebied asook die aanbied van verskeie aktiwiteite. Die 
dagsentrum wat deel van die fasiliteit is, bied ‘n veilige 
hawe vir dorpsleerders buite skoolure (eet-, aantrek- en 
huiswerkfasiliteite). ‘n Verdere bate is die tuiste wat vir 
bemarking asook die oudleerder- en ondersteunersbond 
gebied word. Op hulle beurt ploeg hulle waarde terug in die 
voortbestaan van NHS. 

Die fasiliteite is moontlik gemaak deur die ouers, personeel 
en leerders wat gesamentlik verantwoordelikheid neem vir die 
beplanning, finansiering en fisiese hulp.

By NHS werk personeel, ouers en leerders saam om kwaliteit 
fasiliteite en geleenthede vir leerders beskikbaar te stel.

Die lojale ondersteuning van en borgskappe uit die gemeenskap is vir 
die skool van onskatbare waarde.  

Skoolgelde word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel en 
is eenmalig of in tien  maandelikse paaiemente vanaf die eerste 
skooldag in Januarie betaalbaar.  

Hoërskool Nelspruit loods nie voordurend fondsinsamelingsaksies 
nie, maar vyfjaarliks - eenmaal in ‘n leerder se hoërskoolloopbaan - 
word daar ‘n fiësta gehou om fondse in te samel.

Die fondse word gebruik vir die finansiering van kulturele aktiwiteite, 
die voorsiening en instandhouding van sportgeriewe, die verfraaiing 
van die terrein en die aankoop van opvoedkundige hulpmiddels.

FINANSIES



OM
GE

E

Nuwe graad 8’s skop jaarliks hul hoërskoolloopbaan af met ‘n uitreikprogram onder leiding van hulle onderwysers. Dit is ‘n instelling om ‘n gesindheid 
van diensbaarheid te berwerkstellig en terug te ploeg in die gemeenskap, wat op sy beurt weer NHS ondersteun. Dit sluit in besoeke aan ouetehuise, 
ondersteuning aan dierebeskermingsorganisasies en bystand aan omliggende skole. Die inisiatief word dan ook in opvolgende jare deurgevoer met 
jaarlikse projekte wat in graadverband onderneem word. 

UITREIK NA DIE GEMEENSKAP
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AFTREKORDER-MODEL
NHS is ‘n dinamiese skool wat op akademiese-, sport- en 
kultuurterreine uitstekend presteer en in gerekende kringe as die 
topskool in Mpumalanga beskou word.
Die skool is egter absoluut afhanklik van die betaling van skoolfonds 
ten einde gehalte onderwys en die suksesvolle dag tot dag bestuur 
van die skool te verseker. 

Daar is egter ‘n groeiende getal ouers wat nie in staat is om die 
skoolfonds wat gehef word, te betaal nie. Gevolglik kwalifiseer hierdie 
ouers vir statutêre kwytskelding, soos voorsien in die Skolewet. Dit 
bring mee dat die skool se bedryfsbegroting onder druk kom. 
Een projek om die skool in hierdie verband te ondersteun, is ‘n 
aftrekorder-model  wat behels dat u ‘n keuse kan uitoefen om ‘n 
maandelikse bedrag van so min as R100  aan hierdie verdienstelike 
saak te bewillig. 

Dit is egter belangrik om kennis te neem dat hierdie fonds nie vir die 
doel van spesiale projekte of die oprig van nuwe fasiliteite op die been 
gebring is nie, maar om direkte ondersteuning te bied aan behoeftige 
leerders soos nodig en dus ook by te dra tot die dag tot dag bestuur 
van die skool waar daar ’n tekortkoming is as gevolg van swak 
betaling van skoolfondse.

Die doelstellings van  
die Palmdraers is:

• om te dien as ondersteunersklub vir die aktiwiteite van  
Hoërskool Nelspruit;

• om geleenthede te skep vir die klub se lede om 
gesellig met mekaar te verkeer     en gesamentlik as ’n 
ondersteunersgroep vir Hoërskool Nelspruit op te tree;

• om fondse in te samel wat hoofsaaklik aangewend sal 
word vir ontwikkelingsprojekte van Hoërskool Nelspruit 
en die klub se aktiwiteite;

• om te alle tye ware sportmangees by klublede en 
leerders van Hoërskool Nelspruit te kweek.

 

 

PALMDRAERS
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Daar gaan 480 leerders  in Hoërskool Nelspruit se twee koshuise tuis:  Huis Maré vir dogters en Huis Hermann 
Davin vir seuns.  Hier word ‘n huislike atmosfeer geskep en roetine bied vastigheid en dissipline aan die 
inwoners. NHS se koshuise is tradisievas.  Spesifieke gebruike snoer die seuns / dogters saam en laat hul waarlik 
deel van die koshuisgesin voel.
Stiltetyd en gangbybelstudie is belangrike tye in die koshuise.  Tradisionele geleenthede soos ‘n Ma-en-
dogterdag, ‘n Pa-en-seunaand, ‘n Koshuis-sêr, Mej. HM, Volleyball (vlugbal) en koshuisverjaarsdae en –dinees is 
hoogtepunte op die koshuiskalender. 



Aangesien die koshuis ‘n verlengstuk van die ouerhuis is, is dit vir NHS belangrik dat die kind menswaardig bly en leef. 
Die koshuise beskik oor uitstaande fasiliteite en die tuine en geboue getuig van die professionele manier waarop die koshuise 
bedryf word.  

Die inwoners van Huis Maré het hul eie binnenshuise swembad, borrelbad en Turkse stoombad. Hierbenewens beskik Huis Maré 
oor ‘n skoonheidsalon wat bedryf word deur ‘n geregistreerde somatoloog en haarkapper. Huis Hermann Davin spog met sy eie 
swembad, avontuur-gholfbaan, ontspanningslokaal en koffiekamer.
Albei koshuise is toegerus met pragtige eetsale waar inwoners daagliks drie gebalanseerde etes ontvang. 

FASILITEITE
Die koshuise is “weekhuise” en is dus elke naweek gesluit, 
tensy daar die betrokke Saterdag tuissport bedryf word. 

NAWEKE

Voorgeskrewe aansoekvorms is by die skoolkantoor asook op 
die internet beskikbaar.

AANSOEK

Losiesgelde is kwartaalliks vooruitbetaalbaar - voor of op die 
eerste dag van elke kwartaal.

LOSIESGELDE

Soos dit in elke ouerhuis hoort, geld daar in NHS se koshuise 
sekere reëls. Alle inwoners onderwerp hulle aan ’n dissiplinêre 
kode wat onder leiding van die personeel deur die leerders self 
opgestel is. Omdat ons graag ’n veilige tuiste vir elke leerder wil 
skep, word daar streng by hierdie gedragskode gehou.

GEDRAGSKODE

Graad 8 en graad 12 oueraande word in die eerste kwartaal 
gehou. Gedurende September vind die oueraand vir graad 
9’s plaas. Daar word ook in Mei inligtingsaande vir graad 7’s 
gehou.

OUERAANDE

Onderhoude kan in kantoorure per afspraak met die hoof, 
adjunkhoofde en departementshoofde gereël word.
Die adjunkhoofde en departementshoofde is as voogde vir 
sekere grade en vakke verantwoordelik. Hierdie persone sal u 
te woord staan in verband met enige probleem wat betrekking 
het op ‘n leerder in ’n betrokke graad of vak.  Vakprobleme 
word met die betrokke vakhoof bespreek en algemene 
probleme met die graadvoog.

Ouers is altyd welkom om die skool te besoek. Skakel vooraf 
om ’n afspraak te reël sodat die nodige inligting voorberei kan 
word en om seker te maak dat die betrokke persoon beskikbaar 
is.  

ONDERHOUDE



NHS Webwerf @Hoërskool Nelspruit Hskool_Nelspruit

Gebruik die QR-applikasie om vinnig by die skakels uit te kom.Gebruik die QR-applikasie om vinnig by die skakels uit te kom.

Hoërskool Nelspruit is ‘n dinamiese skool, ryk 
aan tradisie, wat op akademiese-, sport- en 
kultuurterreine uitstekend presteer. NHS is 
onteenseglik een van die toonaangewendste 
skole in Suid-Afrika.  
Vir meer inligting oor die skool, skakel gerus met  
me. Janine Cronje by jcronje@nelliesh.co.za.

NELLIES-BURGERSKAP IS GESOG!

HOËRSKOOL
NELSPRUIT

MET ’N PLAN VIR MÔRE


