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Ja Nee Ja Nee

Titel Voorletters

Mediese besonderhede

Hooflid naam en van

Dokter - kontaknommer

MediesefondsnommerMediesefonds skema

Mediesefonds opsie

Noodgeval kontaknommer

Broer(s) / Suster(s) in Laerskool Nelspruit of in die Nellie Miere vir skoolfondsrekening doeleindes

Voorname

Huisdokter naam en van

Van Toelatingsnommer Graad

Kontakbesonderhede van 'n persoon by wie die kind nie woon nie : Noodgeval kontakbesonderhede

VerwantskapVan Selfoonnommer

E-pos adres

Woonadres  Domicilium citandi et executandi                      Posadres
E-pos adres

Selfoonnommer Selfoonnommer

Werk telefoonnommer

Huis telefoonnommer

Beroep

Werkgewer

Beroep

Werkgewer

Werk telefoonnommer

Huis telefoonnommer

Titel

Verwantskap

ID nommer

Paspoortnommer

Verwantskap

Van

ID nommer

Paspoortnommer

Voorletters

Voorname Voorname

Ouer se huwelikstatus

Titel

Geslag

Huistaal

Onderrigtaal

Vorige Skool

Datum van aansoek

 

Is die ma verantwoordelik vir die rekening?

Voorletters

Van Volle name

Paspoortnommer

ID nommer

                 LAERSKOOL NELSPRUIT
                                      AANSOEKVORM

Voorletters Noemnaam

Algemene inligting: KIND

Geboortedatum

Geloofsverband

Etniese groep

Vader / Voog (persoon by wie die kind bly)                           Moeder / Voog (persoon by wie die kind bly)

Allergieë

Is die pa verantwoordelik vir die rekening?

Van



VOLLE NAAM EN VAN

Mnr A S Henn Mnr O Jacobs HANDTEKENING OUER / VOOG

Hoof Voorsitter Finansies - Beheerliggaam

E-POS ADRES VAN OUER / VOOG

van die betaling van skoolgelde vir die betrokke jaar.  Ouers wie se bruto inkomste tussen tien- en dertig keer die skoolgeld is, kwalifiseer vir gedeeltelike korting. 

Die feit dat 'n aansoekvorm ingedien is,  waarborg nie dat 'n kind plek in Laerskool Nelspruit het nie.  Die aansoekvorm moet volledig voltooi word en stawende 

daarna voor of op die 7e dag van elke maand. Laerskool Nelspruit hef skoolfonds in ooreenstemming met die SA Skolewet 84 van 1996.  Versuiming  om skoolgeld

te betaal word as kontrakbreuk beskou.  Die Beheerliggaam sal regstappe neem, met koste, op 'n skaal tussen prokureur en kliënt en die rekening sal oorhandig word.

Laerskool Nelspruit - Toelatingskriteria:

1.  Broers en susters van leerders wat reeds by die skool ingeskryf is geniet voorkeur.

2.  Leerders wat permanent woon by hul ouers binne die skool se natuurlike voedingsbron, soos omskryf in die SASW en wie se moedertaal Afrikaans of Engels is.

dokumente moet aangeheg word. Die aansoek is 'n wettige dokument, en moet volledig voltooi word.  Skrap wat nie van toepassing is nie. (Geen tippex of doodkrap nie)

 7. Die Beheerliggaam sal ouers skriftelik, sonder opgaaf van redes, in kennis stel indien die aansoek suksesvol of onsuksesvol was. 

Gesertifiseerde afskrif : ID van beide ouers / voogde

8. My woonadres soos aangedui, dien as my Domicilium citandi et executandi.  Ek sal die skool skriftelik in kennis stel van enige verandering daarvan. 

Gesertifiseerde afskrif : Nuutste vorderingsverslag

VERKLARING VAN ONDERGETEKENDE :

4. Dat ek aanvaar dat dit my verantwoordelikheid is om jaarliks vroegtydig skriftelik aansoek te doen vir sodanige vrystelling.

5. Ek stem toe dat alle formele kommunikasie, geregtelike skrywes en prosesstukke met my per e-pos soos hieronder mag geskied.

Aansoek : Suksesvol / Onsuksesvol / Waglys

Al die inligting op hierdie vorm word beskou as korrek.  Die aansoek sal afgekeur word indien daar bevind word dat enige aspek valslik deurgegee is.

Indien die gesamentlike jaarlikse bruto inkomste van beide ouers minder as tien keer die jaarlikse skoolgelde per leerder beloop, kwalifiseer die ouer vir volle kwytskelding

SUID AFRIKAANSE SKOLEWET, NR. 8 VAN 1996 - REGULASIES VIR DIE VRYSTELLING VAN BETALING VAN 
SKOOLGELDE DEUR OUERS

7. Behalwe vir my e-pos adres kan my gemelde woonadres ook as Domicilium citandi et executandi dien, en dat ek die skool skriftelik in kennis sal stel van enige verandering. 

3. Leerders wie se ouers werklik werksaam is by 'n adres binne die skool se natuurlike voedingsbron en wie se moedertaal Afrikaans of Engels is.

op skoolgeld vir die jaar nie. 

Oorplasingskaart (selgs nadat die aansoek goedgekeur is)

Paspoort grootte kleurfoto van die kind

Slegs vir kantoorgebruik

Datum goedgekeur

Oorplasingskaart ontvang : Ja   /   Nee

6. Ek sal die skool skriftelik in kenis stel indien ek nie toegang het tot elektroniese kommunikasie nie of indien my besonderhede verander.

Leerderprofiel ontvang : Ja   /   Nee

Gesertifiseerde afskrif : Geboortesertifikaat van kind

 

3. Die Beheerliggaam / Hoof het my ingelig dat ek geregtig is om aansoek te doen vir vrystelling van die betaling van skoolgelde.

6. Leerders wat buite die skool se natuurlike voedingsbron woonagtig is en wie se moedertaal of gekose medium van onderrig Afrikaans of Engels is, op die basis dat 

of Engels is.

om kwytskelding.  Ouers wie se gesamentlike jaarlikse bruto inkomste meer as dertig keer die jaarlikse skoolfonds beloop, kwalfiseer nie vir kwytskelding of korting  

SASPAC 

4. Leerders wat permanent woon by hul ouers, soos omskryf in die SASW, binne die skool se natuurlike voedingsbron en wie se gekose medium van onderrig Afrikaans

5. Leerders wie se ouers werksaam is by 'n instansie of besigheid binne die skool se natuurlike voedingsbron en wie se gekose medium van onderrig Afrikaans of Engels is.

1. Die Beheerliggaam / Hoof het my ingelig presies wat die totale bedrag beloop ten opsigte van die verpligte jaarlikse skoolgeld per leerder.

 aansoeke op meriete oorweeg sal word. 

Ouers moet in alle genoemde gevalle genoem, aansoek doen vir kwytskelding. Dit bly die ouer se verantwoordelikheid om elke jaar skriftelik en vroegtydig aansoek te doen 

Skoolfonds vir 2020 beloop R13,300 per leerder per jaar.  Skoolfonds vir 2021 word bepaal op die jaarlikse begrotingsvergadering wat gedurende Oktober plaasvind.

Skoolfonds word pro-rata bereken en is vooruit betaalbaar in 10 gelyke paaiemente.  Die eerste paaiement is betaalbaar by aanvang van die leerder se eerste skooldag, en

FINANSIëLE OOREENKOMS

Bewys van adres van ouers / voog

Die aansoek sal nie verwerk word indien al die onderstaande dokumente ingehandig is nie - NB!

2. Die Beheerliggaam / Hoof het my ingelig dat ek verplig is om skoolgelde te betaal tensy ek aansoek gedoen het vir algehele of gedeeltelike vrystelling. 

Gesertifiseeerde afskrif: Immunisasiekaart van kind
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