AANSOEK VIR TOELATINGS
BAIE BELANGRIK:
Hierdie Aansoek om Toelating sal slegs verwerk word indien ALLE AFDELINGS voltooi is in ’n leesbare
handskrif, onderteken is en ALLE stawende dokumente aangeheg is.
DAAR MOET AAN DIE VOLGENDE BEPALINGS VOLDOEN WORD OF TOELATING SAL GEWEIER WORD:

1.

SLEGS BEPERKTE SPASIE IS BESKIKBAAR VIR ELKE GRAAD . Voltooiing en inhandiging van die
toelatingsvorm VERSEKER NIE toelating tot Hoërskool Bergvlam nie. Toelating sal slegs oorweeg
word vir Gr 8-12 leerders wie se vorige skool dieselfde Taal van Leer en Onderrig as Hoërskool
Bergvlam gebruik het (Afrikaans Huistaal en Engels Huistaal) en Eerste Addisionele Taal (Engels
Eerste Addisionele Taal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal).
2. ONS BEVEEL AAN DAT U BY ANDER SKOLE IN DIE OMGEWING OOK AANSOEK DOEN.
3. Die toelatingsvorm moet volledig voltooi word. Hierdie is ’n wetlike en bindende dokument. Geen dele
moet oopgelaat word nie (haal dele deur wat nie van toepassing is nie). Geen korrigeervloeistof
(tippex) word toegelaat nie!
4. Onvolledige vorms en dokumente sal nie aanvaar word nie en sal tot gevolg hê dat u kind se
aansoekvorm nie verwerk word nie.
5. U aansoek sal nietig verklaar word indien u vorm enige vals inligting bevat. U kan ook strafregtelik
aangekla word vir vals inligting.
6. Sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Augustus om 12:00. Die voltooide oorspronklike toelatingsvorm
moet by die skool ingehandig word / na die skool gefaks word / of ge-epos word op of voor die
sluitingsdatum. Aansoekvorms wat laat ontvang word, sal onmiddellik op die waglys geplaas
word.
7. Voltooi asseblief die vorm in netjiese en duidelike handskrif om te voorkom dat enige inligting
verkeerdelik ingelees word.
8. Die Beheerliggaam hou die reg voor om toelating- en adresbesonderhede te verifieer.
9. Ouers sal per epos ingelig word of die aansoek suksesvol/onsuksesvol was.
10. NEEM ASSEBLIEF KENNIS: INDIEN U ’n VOORWAARDELIKE TOELATINGSBRIEF ONTVANG IS
’n BEDRAG VAN R2500 BETAALBAAR PER KIND. (R500 VIR ADMINISTRATIEWE DOELEINDES HIERDIE BEDRAG IS NIE-TERUGBETAALBAAR NIE EN R2000 VIR SKOOLFONDS)
11. VEREISTE DOKUMENTE WAT U AANSOEK MOET VERGESEL:

Handig asseblief DUIDELIKE
GESERTIFISEERDEE KOPIEë van die
volgende dokumente in:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 kopie – Daar word van voogde verwag om die nodige Amptelike Wettige Bewys van
Aanneming vanaf die Hof aan te heg.
1 kopie – Bewys van verblyf (FICA standaard), nie ouer as drie maande (Water- en
elektrisiteitsrekening / Huurooreenkoms / Koopkontrak, moet in die ouer se naam wees).
1 kopie van beide ouers se ID dokumente (indien ’n ouer oorlede is, heg asseblief ’n
doodsertifikaat aan).
1 kopie – Mediese fondskaart (voor- en agterkant).
1 kopie – Geboortesertifikaat van die kind.
1 kopie – Kwartaal twee rapport om te bewys dat die leerder onderrig ontvang het in dieselfde taal
van leer en onderrig naamlik Afrikaans Huistaal / Engels Huistaal en Addisionele Taal, naamlik
Afrikaans Eerste Addisionele Taal en Engels Eerste Addisionele Taal. Finale toelating sal slegs
geskied indien u kind slaag. (Bewys moet gestuur word voor die skooljaar begin)
1 kopie – Twaalf maande rekeningstaat van huidige skool
1 kopie – ID dokument van persoon of persone verantwoordelik vir betaling van skoolgelde
(sou die gelde deur ’n derde party betaal word).
Immigrante families moet ’n geldige werks- en studiepermit aanheg.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS:
Sou u kind aanvaar word, sal u kennis ontvang per epos. U voltooide aanvaardingsbrief en betaling van
R2500 moet teen 30 September ons bereik om u kind se plek te verseker. Faks die bewys van betaling
indien u dit elektronies betaal. Meld die kind se naam, van en graad waarvoor aansoek gedoen word.
INDIEN U SOU NALAAT OM DIE NODIGE BETALING TEEN DIE VOORGESKREWE DATUM TE DOEN,
SAL ONS VERPLIG WEES OM U KIND OP DIE WAGLYS TE PLAAS.

BRAND MET TROTS

/

BURN WITH PRIDE

ADMIN_1.1A

