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VERANTWOORDELIKEID VAN ‘N OUER/VOOG VAN ‘N LEERLING 

WAT AANSOEK DOEN VIR TOELATING 

NB!  Hierdie is 'n AANSOEKVORM vir toelating tot Hoërskool Standerton en NIE 'N 

REGISTRASIEVORM NIE!  

'n Volledige afskrif van die Toelatingsbeleid is op aanvraag by die skool beskikbaar.  

Die volgende is 'n verkorte uittreksel uit dié Toelatingsbeleid. 

 

Geagte Ouer/Voog 

 

1. AANSOEK VIR 'N EERSTE TOELATING: Sien asseblief toe dat BLADSY 2 tot 5 met PERSOONLIKE 

BESONDERHEDE netjies, volledig en in drukskrif voltooi is voordat hierdie aansoekdokument 

ingehandig word vir hantering. 

 

2. Die volgende dele van hierdie dokument moet asseblief noukeurig deur alle Ouers/Voogde van 

aansoekers vir toelating bestudeer en, waar van toepassing, voltooi word.  U as ouer/voog moet u 

kennisname van, en instemming met, die inhoud van hierdie dokument en die korrektheid van 

voltooide dele bevestig met die ondertekening van 'n onderneming op bladsy 7 van hierdie dokument. 

 Finansiële beleid van die Beheerliggaam en besonderhede van rekeningpligtige (bl. 4) 

 Buitemuurse aktiwiteite en leierskap (bl. 7)  

  (Voltooi asseblief en laat parafeer vir bevestiging deur Voog onderwyser). 

 

3. Toelating ten opsigte van ouderdom sal streng toegepas word soos bepaal deur die SA Skolewet van 

1996 wat die maksimum ouderdom per graad stel as: 

 Gr. 8 – 16 jaar; Gr. 9 – 17 jaar. 

 

4. Sluitingsdatum vir aansoeke: 3 September 2021. 
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INSKRYWINGSVORM – 2022 
VOLTOOI MET ‘N SWART PEN ASSEBLIEF 

HET U ENIGE LEERDERS TANS IN HIERDIE SKOOL?       Ja           Nee 

Naam van ander leerder:  _________________________   Graad:  __________ 
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FINANSIËLE BELEID 
1. Skoolgeld/Onderrig geld word jaarliks gedurende die Vierde Kwartaal op 'n Begrotingsvergadering vir die volgende jaar 

vasgestel.  Alle ouers ontvang direk na die vergadering 'n kennisgewing ten opsigte van besluite wat geneem is op die 

vergadering.  Ter wille van nuwe ouers word alle inligting in verband met Skool-, Vak- en Koshuisgelde weer in Januarie aan 

ouers gestuur. 

2. Skoolgeld is maandeliks vooruitbetaalbaar oor elf (11) maande, vanaf Januarie tot November. 

3. Ouers/Voogde wat van mening is dat hulle volgens die SA-Skolewet van 1996 gedeeltelike of volledige vrystelling van 

skoolgeld kan ontvang, moet die voorgeskrewe vorm, wat ook by die Finansiële Klerk/Kantoor van die skool beskikbaar is, 

aanvra en terug lewer voor die einde van Februarie.  Indien hul finansiële posisie te enige tyd gedurende die jaar sodanig 

versleg, moet hulle onverwyld die genoemde vorm aanvra, voltooi en inhandig. 

4. Ooreenkomstig 'n Beheerliggaam besluit word alle agterstallige bedrae na 60 dae oorhandig vir invordering, tensy 'n 

aanvaarbare reëling vooraf getref is. 

5. Vak gelde vir vakke waar daar addisionele onkostes is wat nie deur die Mpumalanga Onderwys Departement gedra word nie, 

word gehef gedurende Januarie.  Vak gelde is betaalbaar binne die Eerste Kwartaal en rente word gehef op uitstaande 

bedrae.  

6. Rekeningstate word maandeliks vir u gestuur.  U moet asseblief die Finansiële Klerk verwittig van enige verandering van 

adres of van die persoon verantwoordelik vir die betaling van skoolgeld. 

7. Neem asseblief kennis van die volgende:  Indien die skole sluit weens Covid implikasies sal u nog steeds verantwoordelik 

gehou word vir die volledige skoolfonds bedrag per maand. 

8. Die Finansiële beleid word volledige in die skool se Toelatingsbeleid bespreek. 

9. Saam met hierdie aansoek moet gewaarmerkte afskrifte van die volgende dokumente ingehandig word: 

 Buitelanders: Gewaarmerkte afskrifte van die volgende dokumente moet ingehandig word: 

 

 (a) Beide ouers se ID's, 

 (b) ‘n Munisipale rekening wat nie ouer as drie (3) maande is nie en 

 (c) ‘n Volledige geboortesertifikaat van die leerling wat aansoek doen vir toelating tot die skool. 
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ONDERNEMING DEUR OUER / VOOG 
EK VERKLAAR: 

 Dat ek die dokument volledig bestudeer het en dat alles wat ek voltooi het waar en korrek is. 

 Dat ek aanspreeklik sal wees vir die stiptelike betaling van onderrig gelde soos wat dit vasgestel is op 'n 

Begrotingsvergadering wat elke jaar gedurende die Vierde Kwartaal plaasvind. 

 Dat ek, indien ek van mening is dat ek kwalifiseer om aansoek te doen vir verligting/vrystelling van skoolgeld, ek 

dit sal doen voor die einde van die Eerste Kwartaal of so spoedig daarna, indien my finansiële posisie my 

sodanig daartoe dwing. 

 Dat ek kennis dra van die feit dat, alhoewel akademie steeds die hoof prioriteit van die skool bly, daar ook na die 

totale ontwikkeling van my kind omgesien word.  Ek onderneem dus om so ver moontlik my kind te motiveer en 

toe te laat om aan die skool se buitemuurse program deel te neem en as my kind nie die talent toon om deel te 

neem nie, ek hom/haar so ver moontlik sal motiveer om skoolaktiwiteite in 'n ondersteunende hoedanigheid by te 

woon en op hierdie manier by te dra tot die SHS-gees. 

 Dat ek kennis neem van die feit dat die aanbieding van 'n vak in Grade 10-12 afhang van 'n minimum klasgrootte 

soos deur die fisiese beskikbaarheid van fasiliteite en deur die Beheerliggaam bepaal.  Die implikasie is dat 'n 

leerling moontlik nie deur die loop van die jaar van vak kan verwissel nie.  Sodanige versoeke kan egter aan die 

einde van die jaar, as 'n leerling 'n vak of sy graad druip en wanneer die volgende jaar se werksverdeling en 

lesrooster gedoen word, indringend hanteer word. 

 Dat ek kennis neem van die feit dat die skool 'n vasgestelde beleid het ten opsigte van die hantering van 

alkoholiese en dwelm gebruik. 

 Die onderstaande dokumentasie moet saam met die aansoekvorm ingehandig word: 

 

SA Burgers en Buitelandse Burgers: 

Volledige geboortesertifikaat 

Ouer #1 Identiteitsdokument 

Ouer #2 Identiteitsdokument 

Munisipale rekening (Nie ouer as 3 maande) 

Vorige akademiese jaar se rapport/Oorplasingskaart 

Slegs Buitelandse Burgers 

Geldige Studie permit (Nie verval nie). 

Verblyfpermit (Tydelik of Permanent) 

Geldige Paspoort 

Bewys van Werk- of Woonadres 

 

 

ONDERTEKEN TE    ________________________ OP HIERDIE   ______   DAG VAN   __________ 20    ______ 

VADER (Voorletters en van):   ______________________________ _________________________ 

HANDTEKENING 

MOEDER (Voorletters en van):   ____________________________ _________________________ 

HANDTEKENING 
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Hierdie is ook ‘n aansoek vir toelating tot Huis Dagbreek Ja   Nee 

1. BETALING VAN KOSHUISGELDE: 

o Die koshuis begroting en koshuisgeld word jaarliks tydens ‘n spesiale ouer vergadering deur die beheer-

liggaam voorgelê vir bespreking en goedkeuring. 

o Koshuisgeld is maandeliks of kwartaalliks vooruitbetaalbaar. 

o Indien die persoon verantwoordelik vir die betaling van koshuisgeld verskil van die persoon wat die 

skoolgeld betaal (sien onderaan bladsy 4), moet meegaande vorm voltooi word. 
 

 

LEERLINGE WIE SE SKOOLGELD VERHAALBAAR IS VAN DIE PERSOON HIERBO GENOEM: 

VAN VOLLE DOOPNAAM NOEMNAAM GRAAD 

    

    

    

2. ONDERNEMING DEUR OUER/VOOG/GEVOLMAGTIGE 

• Ek is daarvan bewus dat my kind se toelating onderworpe is aan die reëls van die koshuis en die skool. 

• Ek onderneem om die koshuisgeld, wat addisioneel tot die skoolgeld gehef word, gereeld elke kwartaal of maand vooruit te 

betaal. 

• Ek is bewus daarvan dat ‘n breekskade-deposito betaalbaar is. 

• Ek onderneem verder om enige skade wat my kind doelbewus aan koshuis eiendom aanrig, te betaal. 

• Ek neem kennis dat hierdie slegs ‘n aansoek om toelating is en dat die aansoek aan goedkeuring onderhewig is. 

• Ek onderneem om die koshuishoof onmiddellik te verwittig van enige verandering in my huwelikstaat, woon- of werksadres 

en telefoon- of selfoonnommers. 

• Ek onderneem dat, in geval my kind om een of ander rede nie langer van die akkommodasie gebruik wil maak nie, ek ten 

minste VYF SKOOLDAE kennis sal gee dat hy/sy die kamer gaan ontruim.  Ek besef ook dat ek finansieel verantwoordelik 

sal wees vir die tydperk van vyf dae. 

• Ek onderneem om my ondersteuning te gee waar dit kom by die toepassing van koshuis reëls en die toepassing van 

strafmaatreëls soos bepaal deur die dissiplinêre stelsel van Huis Dagbreek. 

ONDERTEKEN TE _________________ OP HIERDIE _________________ DAG VAN 20 ______ 

 

 

VADER (Voorletters en van):  ______________________________         ___________________________ 

                                                                                                                     HANDTEKENING 

MOEDER (Voorletters en van):  ________________________________        _______________________________ 

                                                                                                                    HANDTEKENING 

 

3. ONDERNEMING DEUR LEERLING WAT AANSOEK DOEN VIR KOSHUISTOELATING 

Hiermee bevestig ek dat ek myself vergewis het van die koshuis reëls en die strafstelsel van Huis Dagbreek. 

Verder onderneem ek ook om die koshuis reëls te eerbiedig en aanvaar ek, indien ek wel die koshuis reëls oortree, my 

onderworpenheid aan die strafstelsel. 

ONDERTEKEN TE ___________________ OP HIERDIE __________________ DAG VAN 20______ 

 

 

__________________________________________   __________________________ 

NAAM VAN VOORNEMENDE KOSHUISINWONER:                     HANDTEKENING            

    Van:  Voorletters:   Titel:  

 G GEPOS MOET WORD ADRES WAARHEEN REKENIN 

 LIGTIGE ID NOMMER VAN REKENINGP 

KONTAKNOMM ERS 

HUIS 

WERK 

FAKS 

SELFOON POSKODE 
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BUITEMUURSE AKTIWITEITE/VERSLAG: 

Dui met ‘n kruisie aan, aan watter buitemuurse aktiwiteite die leerder wat aansoek doen 

deelgeneem het. 

 

Naam en van van leerder: _______________________________ 

 

Aktiwiteit Skoolspan (A of B) Provinsiale kleure Spankaptein 

Atletiek    

Landloop    

Netbal    

Hokkie    

Rugby    

Gholf    

Tennis    

Krieket    

Perdry    

Skaak    

 

Deelname aan Kultuur Aktiwiteite 

 Skool/Interskole Provinsiaal Nasionaal 

Redevoering    

Koor    

Revue    

Toneel    

Ander(Spesifiseer)    

 

Leierskap-aktiwiteite: Merk waar van toepassing 

Hoofleier  

Onderhoof leier  

Klasleier  

Media leier  

Ander (Spesifiseer)  

 

Hiermee word bevestig dat bogenoemde inligting korrek is. 

 

 

______________________    _________________________ 

Naam en van (Gr 7 voog)      Handtekening 
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Slegs vir kantoor gebruik: 
SA Burgers en Buitelandse Burgers: Ja Nee 

1 Volledige geboortesertifikaat   

2 Ouer #1 Identiteitsdokument   

3 Ouer #2 Identiteitsdokument   

4 Munisipale rekening (Nie ouer as 3 maande)   

5 Vorige akademiese jaar se rapport/Oorplasingskaart   

Slegs Buitelandse Burgers   

6 Geldige Studie permit (Nie ver val nie).   

7 Verblyfpermit (Tydelik of Permanent)   

8 Geldige Paspoort   

9 Bewys van Werk- of Woonadres   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


