AANSOEK VIR TOELATING

Die AANSOEK OM TOELATING sal slegs verwerk word indien ALLE AFDELINGS voltooi is in ’n
leesbare handskrif, onderteken is en ALLE stawende dokumente aangeheg is.

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 graad 8-12 leerders, wie
se vorige skool dieselfde Taal van Leer en Onderrig as Hoërskool Bergvlam gebruik het wat insluit Afrikaans Huistaal
en/of Engels Huistaal sowel as Engels Eerste Addisionele Taal en/of Afrikaans Eerste Addisionele Taal.

3.

Die toelatingsvorm is ’n wetlike en bindende dokument. Dié vorm móét volledig voltooi word. Alle afdelings

4.

Onvolledige vorms en dokumente sal nie aanvaar word nie en sal tot gevolg hê dat u kind se aansoekvorm nie
verwerk word nie.
U aansoek sal nietig verklaar word indien u vorm enige vals inligting bevat. U kan ook strafregtelik aangekla word
vir vals inligting.
Sluitingsdatum vir aansoeke is
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

5.

7.
8.
9.

moet volledig ingevul word (haal dele deur wat nie van toepassing is nie). Geen korrigeervloeistof (tippex) word
toegelaat nie!

Voltooi asseblief die vorm in netjiese en duidelike handskrif om te voorkom dat enige inligting verkeerdelik ingelees
word.
Die Beheerliggaam hou die reg voor om toelating- en adresbesonderhede te verifieer.
Ouers sal per epos ingelig word of die aansoek suksesvol/onsuksesvol was.

Nie terugbetaalbaar nie

Bydrae tot skoolfonds

Die betaling moet teen
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.

Handig asseblief DUIDELIKE GESERTIFISEERDE KOPIEë van die volgende dokumente in:
Gebruik hierdie lys om jou dokumente te kontroleer .

: Leerder Geboortesertifikaat óf ID

 ID Foto
: Laaste twee skoolrapporte #




: Twaalf maande se betaalstate van
vorige skool
: ID van ouers en rekeningpligtige (indien








’n ouer oorlede is, heg asseblief ’n doodsertifikaat aan)



aanbeveling

(van die Departement van Onderwys)



: Amptelike Bewys van
(vanaf die hof)
: Mediese-fondskaart (Voor en agter)
: Geldige werk- en studiepermit/te

: Bewys van verblyf (FICA standaard) nie

ouer as drie maande nie

(Water- en elektrisiteitsrekening / Huurooreenkoms / Koopkontrak,
moet in die ouer se naam wees).

# Die rapport dien as bewys dat die leerder onderrig ontvang het in dieselfde taal van leer en onderrig naamlik Afrikaans Huistaal / Engels
Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal / Engels Eerste Addisionele Taal.

__________________
Paraaf: Ouer/Voog
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AANSOEKER: INLIGTING
Graad waarvoor u aansoek doen

.

2

0

Indien JA, heg asseblief al die
amptelike dokumente aan
Indien Immigrant

Indien

wat is die verhouding?

Soos aangevra deur
Dept van Onderwys

Besonderhede van broer/suster wat tans by

Leerders van dieselfde familie moet

is:

rekeningnommers hê.

Besonderhede van leerder se oupa/ouma/pa/ma/broer/suster wat oud-skoliere van

__________________
Paraaf: Ouer/Voog

is:
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Soos aangevra deur
Dpt van Onderwys

: (heg bewyse aan)
Leerder word gedek deur ŉ mediesefonds



__________________
Paraaf: Ouer/Voog
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Gemiddeld behaal tydens die vorige Novembereksamen (Merk die toepaslike blokkie met )











 minder as

Het die leerder enige eksamenhulp (in die vorm van konsessie) by sy/haar huidige skool
ontvang wat deur die Departement van Onderwys goedgekeur is? (heg bewyse aan)

Indien





dui aan watter van die volgende uitdagings u kind ervaar:











(Spesifiseer)

(Spesifiseer)
(Spesifiseer bv. Spraakgebrek/Gehoor)



Spesifiseer watter ondersteunings/konsessie u kind ontvang het:

Indien

, dui aan

Is die leerder met enige van die volgende toestande gediagnoseer? (Merk die toepaslike blokkie met )





(Spesifiseer)









(Spesifiseer)

Het die leerder enige behandeling vir emosionele of psigologiese probleme gehad?
Indien





, spesifiseer asseblief:

(bv. atletiek; hokkie; krieket; landloop; netbal; rugby; skaak; sokker; tennis; ander)

(bv. ballet; drama; eisteddfod; koor; moderne dans; gimnastiek; redenaars; revue; ander)

__________________
Paraaf: Ouer/Voog
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Tot watter

is die leerder al verkies?

(leerder moet self skryf)

Motiveer in ongeveer veertig woorde hoekom jy glo jy ŉ aanwins vir Hoërskool Bergvlam sal wees.

Handig asseblief DUIDELIKE GESERTIFISEERDEE KOPIEë van die volgende dokumente in:
Gebruik hierdie lys  om jou dokumente te kontroleer .

: Leerder Geboortesertifikaat of ID

 ID Foto
: Laaste twee skoolrapporte #




: Twaalf maande se betaalstate van
vorige skool
: ID van ouers /Rekeningpligtige (indien ’n








ouer oorlede is, heg asseblief ’n doodsertifikaat aan)



aanbeveling

(van die Departement van Onderwys)



: Amptelike bewys van
(vanaf die hof)
: Mediese-fondskaart (Voor en agter)
: Geldige werk- en studiepermit/te

: Bewys van verblyf (FICA standaard) nie

ouer as drie maande nie

(Water- en elektrisiteitsrekening / Huurooreenkoms / Koopkontrak,
moet in die ouer se naam wees).

# Die rapport dien as bewys dat die leerder onderrig ontvang het in dieselfde taal van leer en onderrig naamlik Afrikaans Huistaal / Engels
Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal / Engels Eerste Addisionele Taal.

__________________
Paraaf: Ouer/Voog
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TOELATINGSKONTRAK
ŉ

Aansoek om toelating van ’n leerder en betaling van skoolgelde vir 20___
LW. ’n aparte aansoekvorm moet voltooi word vir elke leerder!

aangegaan tussen Hoërskool Bergvlam (hierna verwys as ‘die skool’) verteenwoordig deur

die Voorsitter
van die Beheerliggaam, behoorlik daartoe gemagtig,
EN
Ouer/Voog (volle naam en van) ___________________________________________________________________
(hierna verwys as ‘die ouer’)

(Identiteitsnommer van ouer)

die ouer wat aansoek doen vir sy/haar kind om toelating tot die skool,
VIR
Leerder (volle naam en van) ________________________________________________ in graad ___ vir die jaar 20_____

1.

Die ouer onderskryf:
a) Die Toelatingsvoorwaardes;
b) Die Gedragskode en Dissiplinêre Stelsel van die Skool;
c) Die Missie van die Skool;
d) Die voorwaardes vir die betaling van skoolgelde, soos uiteengesit in die skool se Inligtingsbrosjure
(beskikbaar by www.bergvlam.co.za) en wat hierby ingelees word asof dit deel uitmaak van hierdie
ooreenkoms.

2.

Ek kies die volgende adres as my domicilium citandi et executandi (waar ek woon):

Posadres

Fisiese Huisadres

_________________________________

_____________________________

_______________ Kode ____________

___________________ Kode _____

_________________________________

_____________________________

2.1 Ek onderneem om, indien ek van adres verander, soos in punt 2 hierbo uiteengesit, binne sewe dae na
adresverandering, u skriftelik in kennis te stel van my nuwe adres.
2.2 Ek onderneem om, indien my kontaknommer/s verander, die skool onmiddellik daarvan in kennis te
stel.
2.3 Indien ek nalaat om die terme in punt 2.1 en 2.2 na te kom, sal ek (indien van toepassing) aanspreeklik
wees vir enige koste wat aangegaan sal word om my op te spoor.

__________________
Paraaf: Ouer/Voog
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a.

Die voorgeskrewe skoolgelde (soos ooreengekom op die ouervergadering) word van tyd tot tyd
verhoog en die ouers/voogde is verantwoordelik vir die vereffening na skriftelike kennisgewing. Die
verhoogde bedrag moet dus deel uitmaak van die ooreenkoms.
b. Skoolgelde is vooruitbetaalbaar, vóór of óp die 7de dag van elke maand. Die finale paaiement moet
teen 31 Oktober van elke jaar (betaalbaar oor 10 maande) óf voor 31 Desember (oor 12 maande) betaal
word.
c. Indien u nalaat om teen dié datum te betaal, sal die Beheerliggaam die nodige wetlike stappe aangaan
(op die ouer se onkoste) vir die invordering van die uitstaande bedrag.
d. ’n Bedrag van R2 500 per kind is betaalbaar na aanvaarding van toelating. R500 van hierdie bedrag is
nie-terugbetaalbaar nie. Die balans van R 2 000 word geallokeer na die leerder se skoolfonds.
e. Ek neem kennis dat ŉ skoolfondsrekening wat agterstallig is vir langer as 90 dae, sonder dat die nodige
reëlings getref is met die finansiële kantoor, oorhandig sal word aan die skool se skuldinvorderingsmaatskappy.
f. Indien ek sou nalaat om die afbetalingsooreenkoms na te kom, is die volle uitstaande bedrag onmiddellik
betaalbaar.
g. Ek sal verantwoordelik gehou word vir alle wetlike fooie, sowel as enige ander uitgawes aangegaan, om
die voorgeskrewe skoolgelde in te vorder.
h. Ek onderneem om die fooie vir verbruikbare voorrade (Gr 10-12), wat van toepassing is in sekere vakke,
te betaal vóór die einde van die eerste kalendermaand.
i. Indien ŉ rekeningpligte versuim om te betaal, kan voorlopige regstappe geneem word deur die indiening
van ŉ sertifikaat waarop die agterstallige bedrag sowel as rente aangetoon word. Die sertifikaat hoef nie
onderteken te word nie en dien as ŉ wettige dokument.
j. Vrystellingsopsie: Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet kan u aansoek doen vir kwytskelding van die
skoolfonds by die Beheerliggaam.
k. Beide ouers, al is hulle geskei, is gesamentlik en afsonderlik, verantwoordelik vir die betaling van
skoolgelde.

(merk asseblief die korrekte blokkie)
’n Stoporder wat u self moet teken by u bank vir 10 maande.
Internetbetaling / Direkte deposito’s (gebruik asseblief altyd u kind se
verwysing – sal aangedui word op skoolfondsstaat wat elektronies gestuur word).
STANDARD BANK – NELSPRUIT – TAKKODE: 052852 – REK. NR. 030263417

as

Maandelikse kontantbetalings.
Ek, Ons, Mnr __________________________________, met ID Nr: __________________________
en
Mev / Me ____________________________________, met ID Nr: _________________________
aanvaar hiermee gesamentlik en/of afsonderlik die verantwoordelikheid vir die betaling van ons kind/ers
se skoolgelde .
____________________________
Handtekening – Vader/Voog

____________________________
Handtekening – Moeder/Voog
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Om leerders, in hul totaliteit, volgens ŉ bepaalde waardesisteem maksimaal te ontwikkel tot verantwoordelike individue.
, te West Acres Nelspruit, is ŉ multikulturele opvoedkundige inrigting met ŉ eg Suid-Afrikaanse karakter
wat Christelike norme en hoë standaarde, op alle terreine binne ’n veilige en behoudende omgewing, handhaaf.

Om tot

toegelaat te word, moet die leerders onderneem om:

2.1 Alle skoolreëls te gehoorsaam.
2.2 Bereid wees om aan te pas by die kultuur, tradisies, sosiale gebruike en etos van die skool.
2.3 Afrikaans en Engels as amptelike voertaal en taal van onderrig te aanvaar.
Tensy die
spesiale goedkeuring verleen, kan 'n leerder toelating verbeur, indien op enige
stadium nie aan bogenoemde voorwaardes voldoen word nie.

erken die belang daarvan om persoonlike inligting te beskerm en onderskryf die beginsels
soos vervat in die Wet op Beskerming van Persoonlike lnligting van 2013. Ek neem kennis dat daar van tyd tot
tyd informele foto’s geneem word van die leerders by die skool en dat, terwyl hierdie foto’s in die besit van die
skool is, hierdie foto’s deur die skool gebruik mag word in die elektroniese en/of gedrukte media wat uitsonderlik
vir die doel van bemarking van die skool, sowel as gelukwensing aan presteerders gebruik sal word.
van
onder ouers se aandag:

, bring graag die volgende belangrike inligting rakende die



het ten doel om gebalanseerd en waardegedrewe te funksioneer. Ons doel is
dat elke leerder tot sy/haar volle potensiaal ontwikkel.
 Om ons doel te bereik, het ons ons ouers en leerders se samewerking nodig en nooi ons u dus uit om
in vennootskap met ons te tree.
 Ouers/voogde word genooi om met onderwysers, graadvoogde, departementshoofde, onderhoofde,
die hoof en die beheerliggaam in verbinding te tree rakende enige probleme alvorens u dit op sosiale
media publiseer.
 U moet asseblief kennis daarvan neem dat indien u iets op sosiale media publiseer (soos Facebook en
Twitter), dit dieselfde is as om dit in die plaaslike koerant te doen. Daarom versoek ons dat u uiters
versigtig sal wees wanneer u enige opmerkings op sosiale media maak wat moontlike ernstige gevolge
kan inhou indien u die skool se naam skaad.
Deur nie ag te slaan op die bogenoemde reëlings, sal oortreders skriftelik deur Hoërskool Bergvlam gelas word waarna
verdere aksies bespreek sal word.
Hoërskool Bergvlam behou die reg voor om aksie te neem teen enige oortreder wat versuim om aan die beleid se reëls
te voldoen en kan voortgaan met dissiplinêre prosedure (hetsy onder die Skool se griewe en dissipline prosedures of die
Departement se prosedures).

Hiermee gee ek toestemming dat my kind van die skool se ondersteuningsdienste gebruik mag maak / deur die
hoof/adjunkhoof/graadvoog daarheen verwys mag word. Ek neem kennis dat ek te alle tye kennis sal dra van die
skool se bemoeienis met my kind.

a. Ons, die ondergetekende ouers / wettige voogde verklaar hiermee dat die inligting deur ons verskaf in hierdie
aansoek om toelating, volledig en akkuraat is.
b. Ons aanvaar die terme en voorwaardes soos uiteengesit in die Gedragskode van die skool.
c. Ons aanvaar dat die skool gebaseer is op Christelike beginsels en waardes en onderneem dat dit nie ondermyn sal
word nie.

__________________
Paraaf: Ouer/Voog

8/9

d. Enige valse verklaring aangaande die permanente adres van die leerder, sal in ’n ernstige lig beskou word en wetlike
aksie mag teen die oortreders geneem word.
e. Die Beheerliggaam mag my te enige tyd by my woonadres besoek om seker te maak dat inligting wat verskaf is
korrek is, en die Beheerliggaam het die reg om toelatingsbesonderhede met my werkgewer na te gaan.
f. Ek onderneem, om toe te sien dat my kind voldoen aan die algemene reëls en dissipline van die skool, wat
voorkoms insluit. Ek sal my kind ondersteun en funksies waar moontlik bywoon.
g. My kind sal verantwoordelikheid aanvaar vir enige handboeke of enige ander skooleiendom wat hy/sy beskadig of
verloor. Sulke items sal deur die aansoeker vervang of herstel word.

a. Ek aanvaar dat alle redelike voorsorgmaatreëls getref sal word rakende die veiligheid en welstand van my
kind.
b. Ek onderneem ook om die skool en alle betrokke partye in die onderskeie aktiwiteite van die skool te
vrywaar teen alle eise, verliese en beserings, waaronder my kind sou ly, solank al die redelike
voorsorgmaatreëls getref word.
c. Na skriftelike, amptelike toelating van my kind by Hoërskool Bergvlam, onderneem ek om myself te vergewis
van die skool se gedragskode, skooldragverskaffers/skryfbehoefteslys en die inligtingsboekie soos gepubliseer
op www.bergvlam.co.za.
d. Ek onderneem om myself en my kind te onderwerp aan hierdie reëls en regulasies wat ek met hom/haar sal
bespreek.
e. Indien my kind dringende mediese, chirurgiese of tandheelkundige behandeling sou benodig en die skool nie
my of ’n persoon deur my aangewys binne ‘n redelike tyd kan kontak nie, ek my magte as ouer of voog aan
die hoof of sy/haar afgevaardigde afstaan “IN LOCO PARENTIS”.

Sou die Beheerliggaam van Hoërskool Bergvlam te enige tyd ontdek dat ’n valse verklaring geteken is, u kind
sy/haar plek in Hoërskool Bergvlam kan verbeur.

Ek, _____________________________________________, ouer/voog van __________________________________
verklaar hiermee dat ek al die bogenoemde voorskrifte/bepalings GELEES EN VERSTAAN HET.
Geteken te _________________________ op hierdie ________ dag van ______________________ 20______

__________________
Ouer/voog

_______________
Getuie

__________________________
Volle naam & Van van getuie

___________
Datum
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