
Hierdie vorm moet volledig ingevul word.  By alle veranderings moet daar geparafeer of geteken word deur 
ouer/voog.  Deur die vorm in te vul, beteken nie noodwendig dat die leerder tot die skool toegelaat is nie.

Van/Familienaam:

Noemnaam:

Geboortedatum:

Huisadres:

Dorp:

Huistel.:

Vorige Skool:

Vorige Provinsie (indien van toepassing):

Kontakpersoon in Nood:

Naam en Van:

Verwantskap:

Vir kantoorgebruik:

Geboortesertifikaat

Jongste Rapport

Immuniseringskaart

ID Beide Ouers

Oorplasingskaart

Water- en ligte rekening / Huurkontrak

Geboortesertifikaat      Immuniseringskaart
Water- en Ligte rekening / Huurkontrak    ID-afskrifte van beide ouers
Jongste rapport (Graad 1 - 7)     Oorplasingskaart van vorige skool (Graad 1 - 7)

BELANGRIK!  Dokumente wat hierdie aansoek MOET vergesel.

OPMERKINGS:  Het die leerder enige mediese toestande bv. allergie, bril, mediese toestand, sielkundige behandeling, 
spraakterapie, arbeidsterapie, liggaamlike gebrek ens.  Verskaf asseblief besonderhede en heg verslae aan.

Grade waarvoor aansoek gedoen word:

Grade herhaal indien enige:

LEERDERBESONDERHEDE

ID-nommer (VERPLIGTEND): Geslag: Manlik         Vroulik

Bevolkingsgroep:

Kode:

Selfoon:

Dominansie van leerder:  Regshandig          Linkshandig         Albei

Ouers oorlede:  Geen          Moeder          Vader          Albei Geloof:

Mediese Besonderhede:

Mediese Fondsnr.:

Naam en Van Hooflid:

Mediese Fonds:

Dokter: Dokter Tel.:

J J J J MJ M DD

Volle Name:

(Geen byname nie asseblief, slegs noemnaam)

NOTA!

INSKRYWINGSVORM 2022
GRAAD 00

Inskrywingsnr.:

Klas:

Rekeningnr.:

Toelatingsdatum:

Kontrole: Admin Debiteure Bemarking



Datum:
J J J J MJ M DDHandtekening Ouer / Voog

Hiermee verklaar ek dat, sover my kennis strek, die bogenoemde inligting wat verskaf is, akkuraat en korrek is.

1.  Biologiese ouers - getroud
2.  Ouers geskei - bly by ma
3.  Ouers geskei - bly by pa
4.  Wewenaar / Weduwee

5.  Enkel ouer, nooit getroud
6.  Woon saam, nooit getroud
7.  Voogde

Status van Gesin:

INLIGTING RONDOM GESIN

Werkgewer:Beroep:

E-pos:

Werk: Faks:

Selfoon: Huistel:

Huisadres:

Dorp: Kode:

Posbus: Kode:Dorp:

ID-nommer: Bevolkingsgroep:

Van/Familienaam:

Volle Name:

Voorletters:

1ste OUER/VOOG (VADER) 

E-pos:

Werk: Faks:

Selfoon: Huistel:

Huisadres:

Dorp: Kode:

Posbus: Kode:Dorp:

Huisadres dieselfde as Ouer 1: Posadres dieselfde as Ouer 1:

ID-nommer: Bevolkingsgroep:

Van/Familienaam:

Volle Name:

Voorletters:

2de OUER/VOOG (MOEDER) 

Werkgewer:Beroep:

Posisie in Gesin:          kind van          (Bv. 1 van 4) Aantal ander kinders in hierdie skool:

Name van kinders in hierdie skool (Graad 000 - 7)

Naam en van: Huidige graad:

Naam en van: Huidige graad:

Naam en van: Huidige graad:

NEEM ASSEBLIEF KENNIS:
• Bogenoemde selnommer en e-pos van beide ouers vir korrespondensie en sms’e gebruik sal word!
• Laerskool Goedehoop maak gebruik van Sosiale Media, breedvoerige beleid is beskikbaar vir meer inligting.

Noemnaam:

Noemnaam:



FINANSIëLE VERBINTENIS

1. Ons doen hiermee aansoek om die kind van wie die naam op hierdie vorm verskyn as leerder by LAERSKOOL 
GOEDEHOOP in te skryf en verklaar dat hy/sy aan die basiese vereistes voldoen.

2. Ek/ons verklaar hiermee dat ek/ons wettige toesig en/of voogdyskap oor die genoemde leerder het.

3. Ek/ons onderneem om by die voorwaardes en bepalings van hierdie ooreenkoms te hou.

4. Ek/ons begryp en bevestig dat die hoof of enige sodanige gemagtigde persoon in die plek van die ouer/voog sal optree in 
enige omstandighede en gedurende enige tyd wat ek/ons ons kind aan die sorg van die skool toevertrou het.

5. Ek/ons onderneem gesamentlik en afsonderlik om die skoolgelde te betaal en ek/ons begryp dat:
 a. Die jaarlikse skoolgelde ‘n verpligte bedrag sal wees, soos deur die meerderheid van ouers by die Algemene 

Jaarvergadering goedgekeur.
 b. Skoolgelde is op die eerste skooldag vooraf betaalbaar.
 c. Die voorwaardes is soos volg:
   i. Gelde kan ten volle betaal word.
   ii. Gelde kan in maandelikse paaiemente afbetaal word voor die sewende van elke maand.
 d. Sou die leerder die skool verlaat, sal die vooruitbetaalde bedrag aan die ouer terugbetaal word by ontvangs van ‘n 

geskrewe aansoek van die ouer en die voorsiening van bankesonderhede vir ‘n terugbetaling.
 e. Kragtens familiereg sal ouers gesamentlik en afsonderlik verplig wees om skoolgelde te betaal ongeag 

hulle huwelikstatus.
 f. In die geval van wanbetaling van skoolgelde sal beide ouers deur die skool gedagvaar word ongeag onderhoud en 

hofbevele wat tussen die partye mag bestaan.
 g. Kragtens Artikel 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet is die partye wat deel het aan hierdie vorm aanspreeklik vir die 

betaling van verpligte skoolgelde.
 h. Kragtens Artikel 40 en 41 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, mag die skool die betaling van hierdie verpligte 

skoolgelde afdwing.
 i. Die partye tot hierdie aansoek onderneem om alle regskostes te betaal, wat deur die skool aangegaan is ingeval die 

skool geregtelike stappe instel om skoolgelde te verhaal.
 j. Gelde is voor of op die 7de van elke maand betaalbaar.
 k. Die skool mag ‘n kredietnavraag en/of krediet inligtingsnasporing oor die ouers doen deur middel van ‘n krediet 

inligtingsburo, persone wat as hulle agent optree en/of kredietverleners.
 l. Indien u u rekening wil bevraagteken, stel asseblief die tesourier skriftelik in kennis daarvan.
 m. Hierdie ooreenkoms val onder die definisie van Kredietooreenkomste van die Nasionale Kredietwet.  Die skool volg 

dus hierdie wetlike raamwerk by die hantering van krediet en verbruikers.
 n. Ouers wat nie skoolgelde kan betaal nie mag aansoek doen om vrystelling of subsidie van hierdie gelde.
 o. Met ondertekening van hierdie dokument bevestig die ouer(s) dat:
   i. Hulle geregtig is om aansoek te doen om subsidie vir skoolfonds onderhewig aan die bepaling van die Suid-

Afrikaanse Skolewet, Wet 84/1996 (soos gewysig);
   ii. Aansoeke om subsidie moet ontvang word voor of op 1 Februarie 2022 by die versuim waarvan dit geag sal 

word dat die ouer(s) nie kwalifiseer vir subsidie nie;
   iii. Subsidie word 6 maandeliks hersien;
   iv. Hulle bewus is dat die skool geregtig is om enige skoolgelde wat uitstaande is te vorder by wyse van 

regsproses;
   v. Subsidie is slegs van toepassing op Graad 1 tot 7, SPO;
   vi. Hulle vertroud is met bogenoemde inligting.

6. Ek/ons onderneem om 1 maand skirftelik kennis te gee van enige voorneme om my/ons kind uit die skool 
te haal en om alle boek en/of toerusting in ons kind se besit wat aan die skool behoort, terug te besorg.

Leerder Van/Familienaam:

Leerder Volle Name:



7. Ek/ons begryp dat die skool hom die reg voorbehou om alle inligting in hierdie aansoek vervat, te kontroleer.  Sou enige 
vals dokumentasie ingedien word, behou die skool hom die reg voor om ‘n kriminele klag van bedrog teen enige van die 
partye tot hierdie aansoek aanhangig te maak.

8. Die ondertekenaar gee hierby onderstaande domicillium citandi et executandi op.  In die geval van ‘n 
verandering van adres moet ouers die skool skriftelik daarvan in kennis stel.

9. Hierdie verbintenis sal in sy geheel van krag bly vanaf die dag van ondertekening daarvan deur die ouer/voog tot op die 
dag waarop die leerder die skool amptelik verlaat.  Die ouer/voog verklaar hiermee dat hy/sy die kind se wettige voog is 
en daarom gemagtig is om hierdie dokument te onderteken, en hom/haar daartoe sal verbind, beide as ouer/voog, en in 
sy/haar persoonlike hoedanigheid.

10. ADRES:  Die ondertekenaar gee hierby onderstaande domicillium citandi et executandi (amptelike woonadres) op:

11. Om te verseker dat die regte ouer/voog die finansiële state en boodskappe kry, voltooi asseblief die onderstaande 
inligting.

VERKLARING:  OUER 1

Ek, _______________________________________________________________________________ verklaar hiermee dat 
die inligting soos hierbo in hierdie vorm deur my weergegee waar en juis is, en dat ek by wyse van my handtekening 
hieronder die Voorsitter van die Skoolraad of sy verteenwoordiger toestemming verleen om enige van die besonderhede deur 
my verskaf na te gaan en te bevestig.  Ek begryp ook dat, sou enige van die inligting deur my verskaf onwaar bevind word, 
stappe soos in punt 7 hierbo aangedui, teen my gedoen sal word.

Die persoonlike inligting wat in hierdie vorm verstrek word, word benodig vir verwerking van aansoeke om toelating.  In die 
geval van versuim om die nodige inligting te verstrek kan die inskrywing nie afgehandel word nie.  Ek verskaf hiermee 
vrywillig die persoonlike inligting soos benodig en gee toestemmng dat die inligting verwerk word vir die doel waarvoor dit 
benodig word.

Geteken hierdie ___________ dag van ____________________________________________________________ 20 ______.

_________________________
Handtekening:  Ouer 1

VERKLARING:  OUER 2

E-pos:

Selfoon:

Ek, _______________________________________________________________________________ verklaar hiermee dat 
die inligting soos hierbo in hierdie vorm deur my weergegee waar en juis is, en dat ek by wyse van my handtekening 
hieronder die Voorsitter van die Skoolraad of sy verteenwoordiger toestemming verleen om enige van die besonderhede deur 
my verskaf na te gaan en te bevestig.  Ek begryp ook dat, sou enige van die inligting deur my verskaf onwaar bevind word, 
stappe soos in punt 7 hierbo aangedui, teen my gedoen sal word.

Die persoonlike inligting wat in hierdie vorm verstrek word, word benodig vir verwerking van aansoeke om toelating.  In die 
geval van versuim om die nodige inligting te verstrek kan die inskrywing nie afgehandel word nie.  Ek verskaf hiermee 
vrywillig die persoonlike inligting soos benodig en gee toestemmng dat die inligting verwerk word vir die doel waarvoor dit 
benodig word.

Geteken hierdie ___________ dag van ____________________________________________________________ 20 ______.

_________________________
Handtekening:  Ouer 2
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