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          Laerskool Slot van die Paarl 
AANSOEK OM TOELATING 

 

Tel:  021-8698007,  Faks:  021-8698010, 
Epos: slotps@telkomsa.net 

Hoofweg, Windmeul 
www.slotvdpaarl.co.za 

 

Leerder se van  

Leerder se volle name  

Noemnaam  Seun / Dogter 

Geboortedatum  

Aansoek vir Graad    0   R   1   2   3   4   5   6   7 

Jaar waarvoor aansoek gedoen word  

  
Aansoek inligting en vereistes: 
 
1. Hierdie vorm moet ingevul word wanneer aansoek gedoen word om die toelating van ‘n 

leerder. 

2. Die ingevulde vorm moet vir naslaandoeleindes in ‘n kluis bewaar word tot minstens een jaar 

nadat die leerder die skool verlaat het. 

3. Die indiening van hierdie aansoekvorm verseker nie noodwendig u kind se aanvaarding by die 

skool nie. 

4. Die aansoek moet vergesel word deur: 

a. Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat 

b. Afskrifte van beide ouers / voogde / borge se ID dokumente 

c. Afskrif van Immuniseringsertifikaat 

 

SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK: 

Ontvang op:  

Aanvaar: JA NEE 

Skoolhoof:  

CEMIS:  

ALLE DOKUMENTE AANGEHEG JA NEE 

http://www.slotvdpaarl.co.za/
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ANDER PERSOONLIKE INLIGTING VAN LEERDER 

Leerder se identiteitsnommer:  

Naam van huidige skool:  

Huidige Gr. van leerder:  

Ander skole deur leerder bygewoon:  

Leerder is woonagtig by: Mamma  Pappa  Voog  Ander  

 

MEDIESE BESONDERHEDE VAN LEERDER 

Dokter se naam:  

Praktyk se telefoonnommer:  

 

MEDIESEFONDS BESONDERHEDE 

Mediese Fonds:  

Mediese Plan:  

Hooflid se naam:  

Lidnommer:  

 

NOODKONTAKNOMMER  
(behalwe ouers) 

Naam:  

Verbintenis met leerder:  

Telefoonnommer:  

Selnommer:  

 

MEDIESE GESKIEDENIS VAN LEERDER 

Allergieë:  

Onlangse beserings:  

Vorige operasies:  

Roetine medikasie:  

Bestaande mediese probleme:  
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HUWELIKSSTATUS VAN OUERS 

GETROUD ONGETROUD GESKEI NOOIT GETROUD 

 

BESONDERHEDE VAN VADER / VOOG 

Van:  Titel:  

Naam:  Noemnaam:  

Identiteitsnommer:  e-pos:  

Telefoonnommer:   Selnommer:  

Woonadres: 
 

Poskode:  

 

WERKSBESONDERHEDE VAN VADER / VOOG 

Naam van werkgewer:  

Beroep:  

Besigheidstelefoonnommer:  

 

BESONDERHEDE VAN MOEDER / VOOG 

Van:  Titel:  

Naam:  Noemnaam:  

Identiteitsnommer:  e-pos:  

Telefoonnommer:   Selnommer:  

Woonadres: 
 

Poskode:  

 

WERKSBESONDERHEDE VAN MOEDER / VOOG 

Naam van werkgewer:  

Beroep:  

Besigheidstelefoonnommer:  
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PERSONE WAT TOESTEMMING HET OM LEERDER BY SKOOL AF TE HAAL 

Voorletter en Van:  

Kontakbesonderhede:  

Verwantskap met leerder:  

 

ONDERNEMING DEUR OUERS / VOOGDE 

1. onderneem om die skool te vergoed vir enige skade aan skooleiendom, wat deur hierdie LEERDER 
aangerig of veroorsaak is;  

2. verstaan dat alhoewel die skool alle redelike pogings sal aanwend om enige verliese of skade aan 
klerasie of toebehore van die LEERDER te voorkom, die skool nie daarvoor verantwoordelik gehou 
kan word nie;  

3. onderneem om die skool skriftelik in kennis te stel wanneer die LEERDER die skool gaan verlaat en 
ook om al die eiendom en toerusting van die skool, stiptelik terug te besorg of te vergoed daarvoor;  

4. onderneem om die LEERDER soggens betyds skool toe te bring en ook om hom / haar na skool 
stiptelik te kom haal;  

5. aanvaar verantwoordelikheid om die LEERDER teen aansteeklike siektes te laat immuniseer en 
bewys daarvoor in te sluit;  

6. onderneem om die opvoeder van hierdie LEERDER in kennis te stel van afwesigheid en ‘n 
doktersertifikaat indien nodig as bewys, in te dien;  

7. onderneem om die skool se konstitusie en beleid van toelating, soos deur die Beheerliggaam 
voorgehou, te ondersteun en na te kom;  

8. verstaan dat hierdie LEERDER te alle tye onderworpe sal wees aan die skool se Gedragskode.  
9. verstaan dat die skool, in sy uitsluitlike diskresie, die reg voorbehou om enige van die bepalings van 

die Gedragskode te verander of aan te pas;  
10. verstaan dat die skool (insluitend die skoolhoof, onderwysers en almal wat gemagtig is om op te tree 

namens die skool – hierna verwys na as “die persoon”), gemagtig word en bevoeg is om enige 
handeling in loco parentis te verrig (dit in wese beteken in die plek van die ouer of voog), wanneer 
my spesifieke magtiging nie redelikerwys betyds versoek of verkry kan word nie. Sonder beperking 
van die algemeenheid van die toestemming:  

 magtig ek hiermee die persoon in beheer van die uitstappie of geleentheid, om reëlings binne sy 
/ haar diskresie te tref vir die welsyn van my seun / in ‘n noodgeval, insluitend waar die 
persoon ag dat sulke reëlings in die belang van my kind sal wees;  

 gee ek toestemming dat die persoon in beheer, die diskresie sal hê, sou die omstandighede in 
sy / haar diskresie dit vereis, om vas te stel dat my kind deur die bus of privaat motor / 
voertuig, bestuur deur ‘n onderwyser, ouer of ‘n ander persoon, op versoek van die skool, soos 
die geval mag wees, vervoer  word;  

11. Tensy u die Skool te enige tyd uitdruklik en skriftelik oor die teendeel inlig, gee u hiermee 
toestemming dat foto’s van u kind, met of sonder ‘n naam, ingesluit kan word in skoolpublikasies of in 
persverklarings om die Skool of u kind se aktiwiteite, prestasies of suksesse te vier;  

12. Tensy u te enige tyd die Skool uitdruklik en skriftelik tot die teendeel inlig, gee u hiermee 
toestemming dat die Skool inligting en 'n verwysing ten opsigte van u kind mag verskaf aan enige 
opvoedkundige instelling wat u voorstel dat u kind bywoon. Ons sal sorg dra om te verseker dat alle 
inligting wat in verband met u kind verskaf word, akkuraat is en enige mening wat gegee word oor sy 
/ haar vermoëns, aanleg en karakter, regverdig is. Die Skool kan egter nie aanspreeklik wees vir 
enige verlies wat u of u kind na bewering gely het as gevolg van menings wat redelikerwys gegee is, 
of korrekte verklarings van feite bevat, in 'n verwysing of verslag wat deur ons gegee is nie; en  

13. Die ondertekenaar hiervan kies hiermee domicilium citandi et executandi soos hieronder aangedui. 
In die geval van 'n verandering van adres, moet ouers die skool skriftelik in kennis te stel.  

14. Die bogenoemde is geldig vanaf die datum waarop dit deur die ouers / voogde geteken is tot die dag  
waarop die LEERDER amptelik die skool verlaat.  
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VERKLARING : OUER 1 / VOOG 1 
 
Ek, ___________________________________________ verklaar hiermee dat die inligting wat ek in 
hierdie dokument verskaf het, waar en korrek is. Deur my handtekening hieronder aan te bring, gee 
ek die Voorsitter van die Skoolbeheerliggaam of sy verteenwoordiger, toestemming om enige van die 
inligting of dokumentasie deur my verskaf, na te gaan en te bevestig.  
 
Ek verstaan dat indien daar bevind word dat enige inligting wat deur my verskaf is, vals is, die 
skool die reg voorbehou om ‘n kriminele klag van vervalsing teen my of enige ander party/e 
betrokke by hierdie aansoek, aanhangig te maak.  
 
Ons behou verder die reg voor om die toelating van die leerder te kanselleer sou daar bevind 
word dat die leerder toegelaat is onder valse inligting.  
 
 
 
Geteken op hierdie ________________ dag van ______________________________ 20________.  
 
 
 
______________________ 
    HANDTEKENING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKLARING : OUER 2 / VOOG 2 
 
Ek, ___________________________________________ verklaar hiermee dat die inligting wat ek in 
hierdie dokument verskaf het, waar en korrek is. Deur my handtekening hieronder aan te bring, gee 
ek die Voorsitter van die Skoolbeheerliggaam of sy verteenwoordiger, toestemming om enige van die 
inligting of dokumentasie deur my verskaf, na te gaan en te bevestig.  
 
Ek verstaan dat indien daar bevind word dat enige inligting wat deur my verskaf is, vals is, die 
skool die reg voorbehou om ‘n kriminele klag van vervalsing teen my of enige ander party/e 
betrokke by hierdie aansoek, aanhangig te maak.  
 
Ons behou verder die reg voor om die toelating van die leerder te kanselleer sou daar bevind 
word dat die leerder toegelaat is onder valse inligting.  
 
 
 
 
Geteken op hierdie ________________ dag van ______________________________ 20________.  
 
 
 
______________________ 
    HANDTEKENING  
 

 


