HOËR TEGNIESE SKOOL BELLVILLE
AANSOEKVORM
h/v Strand en Kollegeweg, Labiance, Bellville 7530
Telefoon: +27 (0)21-948-6951; Faks: +27 (0)21-946-3752
e-pos: info@htsbellville.co.za
www.htsbellville

Naam van leerder:

Plak
foto
hier
asb.

Graad waarvoor aansoek doen:

Jaar waarvoor aansoek doen:

Voorskrifte van Aansoek:
1. Gebruik asseblief hoofletters en voltooi ALLE afdelings, selfs al is daar herhalings. Die voorsiening van vals inligting
sal hierdie aansoek ongeldig maak. Voorsien asseblief 'n fisiese adres en 'n posadres indien nodig.
2. Die aansoek moet die volgende bevat:
2.1 ŉ Gesertifiseerde afskrif van beide ouers se identiteitsdokumente en/of rekening betalers.
2.2 'n Gesertifiseerde afskrif van u kind se geboorte sertifikaat of 'n gesertifiseerde afskrif van die eerste bladsy
van sy/haar identiteitsdokument.
2.3 ŉ Gesertifiseerde afskrif van u kind se mees onlangse rapport.
2.4 'n Paspoort grootte foto van u kind aangeheg in die spasie hierbo.
2.5 'n Gedragsverslag van sy/haar huidige of vorige skool.
2.6 Bewys van fisiese adres. (Munisipale rekening / Huurkontrak)
2.7 Studie permit, indien nodig. (Buitelandse leerders)
3. REGISTRASIE FOOI: Indien u aansoek suksesvol is, sal van u verwag word, om u voorneme om u kind hier te plaas,
na te kom deurdat u die registrasie fooi betaal. Hierdie bedrag sal van die skoolfonds vir die eerste kwartaal afgetrek
word. Hierdie bedrag is betaalbaar op die datum soos aangedui op ons aanvaardingsbrief. Laat aansoeke sal slegs
oorweeg word as daar nog plek beskikbaar is.
4. Deur die aansoek te onderteken, verbind u uself tot al die reëls, soos aangeheg, en soos aangepas van tyd tot tyd.
Daar sal van verwag word om, na aanvaarding tot die skool, 'n afsonderlike rekenaar gebruik om kontrak te onderteken.
5. In die geval van 'n egskeiding, ongeag die egskeidings voorwaardes, sal beide ouers verantwoordelik gehou word vir
die skoolgelde en daarom moet beide die aansoek onderteken.
6. Indien u enige besware het teen verpligte deelname aan sport, gimnastiek of enige geloofsinstruksies moet dit
skriftelik gedoen word en aan hierdie aansoek aangeheg word.
AANSOEKE OPEN : FEBRUARIE
SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE : 11 MAART 2016
SLEGS AMPTELKE GEBRUIK:
ONTVANG OP:
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JA

AANVAAR

Geboortesertifikaat of ID.:

JA

NEE

Deur:

Laaste rapport:

JA

NEE

Gr waarvoor aansoek doen

Gedragsverslag

JA

NEE

Admin nr

Afskrifte van ouers se ID

JA

NEE

Aansoek fooie betaal

Bewys van adres

JA

NEE
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LEERDER INLIGTING EN REGISTRASIE

VOORNAAM
VOLLE NAME
VAN
GEBOORTE DATUM

D

D

M

M

Y

Y

Y

VOORLETTERS:

Y

IDENTITEITSNOMMER

HUISTAAL

TAAL VAN RAPPORT

GESLAG

ETNIESE GROEP

IMMIGRANT

MANLIK

VROULIK

WIT

KLEURLING

JA

NEE

SWART

IMMIGRASIE DATUM

ASIATIES

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

LAND VAN HERKOMS

VORIGE SKOOL

SKOOL NAAM

LEERDER SE E-POS

LEERDER SELFOON

POSISIE IN FAMILIE

GODSDIENS VOORKEURE

1ste

JA

2de

3de

KIND

LEERDER OUDERDOM

NEE
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LEERDER se FAMILIE INLIGTING

1ste OUER TITEL
VOLLE NAME
VAN

BEROEP
WERKGEWER

TELEFOON WERK
FAX
TELEFOON HUIS

SELFOONNOMMER
E-POS

IDENTITEITSNOMMER

SALARIS PER MAAND

voor aftrekkings

BONUSMAAND

HUWELIKSSTAAT

RAPPORT

GETROUD

JA

GESKEI

NEE

REKENING

ENKEL

JA

NEE

SMS

JA

NEE

HUISADRES
POSKODE

REKENING ADRES
POSKODE
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2de OUER
VOLLE NAME
VAN

BEROEP
WERKGEWER

TELEFOON WERK
FAKS
TELEFOON HUIS

SELFOON
E-POS

IDENTITEITSNOMMER

SALARIS per MAAND

Voor afrrekkings

BONUS MAAND

HUWELIKSSTAAT

RAPPORT

GETROUD

JA

GESKEI

NEE

REKENING

ENKEL

JA

NEE

SMS

JA

NEE

HUISADRES
POSKODE

REKENING ADRES
POSKODE
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MEDIESE INFORMASIE

ALLERGIEË

ASMA

EPILEPSIE

BYSTEEK

ANDER

DIABETES
AANDAG AFLEIBAARHEID

SPEL

SKRYF

LEES

ADHD

GESTREMHEDE

GEHOOR GESTREMD

SIG GESTREMD

VERLAM

DOKTER SE NAAM
DOKTER SE TELEFOON

NOODKONTAK PERSOON

NOODNOMMER

BLOEDGROEP

GEBREK

MEDIESEFONDS NAAM
MEDIESEFONDS NOMMER

MEDIKASIE
DOSIS
OPMERKINGS
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BUITEMUURSE AKTIVITEITE

SKOOLSPAN

SPORT TIPE

PROV. SPAN
JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

LEIERSKAP POSISIE
RAAD VAN LEERDERS

JA

NEE

KULTUUR
VERENIGINGS

Waar het jy gehoor van
HTS BELLVILLE

OPEDAG

KOERANTE

LEERDER VAN SKOOL

AANBEVELING VAN LAERSKOOL

BROERS EN SUSTERS BY HTS BELLVILLE

JA

NEE

NAAM
GRAAD
Tensy u op enige stadium die skool duidelik en skriftelik kennis gegee het van die alternatiewe, gee hierdie skrywe die skool die
toestemming om
1. versamel, stoor en verwerk inligting aangaande u en enige Derde Party of geskeide of verwyderde Ouer verantwoordelik vir
betalings van enige of alle bedrae verskuldig aan die Skool.
2. versamel, stoor en verwerk name, kontak inligting en inligting in verband met u en u Kind, en dat sodanige inligting beskikbaar
gestel kan word aan ander Ouers/voogde, personeel of verantwoordelik persone wat deur die Skool verwante doeleindes om
sodoende die bestuur van verhoudings tussen die Skool, Ouer/voogde, en huidige leerders te verbeter so wel as voorsiening van
inligting en kommunikasie met die oud leerders unie.
3. insluiting van fotos, met of sonder name, van u Kind in Skoolpublikasies, of in die pers om die Skool of u Kind se aktiwiteite,
prestasies of sukesse te vereer.
4. voorsien inligting en verwysings ten opsigte van u Kind tot enige ander opvoedkundige instelling wat u voorstel dat u kind mag
bywoon. Ons sal voorsorg tref dat alle inligting aangaande u Kind akkuraat is en enige opinies aangaande sy/haar vermoeëns,
aanlegte en karakter fair is. Die skool kan nie verantwoordelik gehou word vir enige skade wat u of u Kind mag ondervind weens die
opinies wat ander geredelik mag uitgee nie, of korrekte verklarings of feit gebaseerde inhoud, in enige verwysing of verslag deur ons
verskaf; en
5. die Skool mag nie enige van u persoonlike inligting in sy besit versprei of andersins publiseer nie, tensy u skriftelik u toestemming
daarvoor aan die Skool gegee het nie. In so 'n geval mag die Skool slegs u skriftelike gespesifiseerde inligting aan ander en versprei
of andersins publiseer met die doel soos in u skrywe vervat.
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STATUTÊRE VERPLIGTING OM SKOOLGELD TE BETAAL
1. Ek/Ons doen hiermee aansoek om die Kind, waarvan die naam op hierdie vorm verskyn, as leerder van HOËR TEGNIESE SKOOL
BELLVILLE te aanvaar.
2. Ek/Ons verklaar hiermee dat ek/ons die biologiese/aanneem ouers is en dat ek/ons wettige ouer is en / of wetlike voogskap het oor
die bogenoemde leerder.
3. Ons neem kennis en verstaan die:
a. Verpligte jaarlikse skoolgelde vir 2015 is R11 000 soos aanvaar deur die meerderheid van die ouers by 'n algemene vergadering.
b. Skoolgelde is vooruit betaalbaar en verskuldig op eerste dag van skool.
c. Betalings opsies is soos volg:
MERK

Skoolgelde kan ten volle betaal word
Skoolgelde kan in 10 maandelikse paaiemente betaal word
d. As ouers agterstallig is met een paaiement, dan is die volle bedrag verskuldig en dadelik betaalbaar.

e. Biologiese/aaneem ouers is gesamentlik en afsonderlik verantwoordelike vir die betaling van skoolgelde ongeag die onderhouds en
hofbevele wat tussen die partye mag bestaan.
f. In die geval van nie-betaling van skoolgelde mag die skool wetlike aksie instel teen beide ouers ongeag hul getroude status.
.
g. In terme van Afdeling 39 van die Suid Afrikaanse Skole Wet, is ouers verantwoordelik vir die betaling van verpligte skoolgelde. Dis
'n statutêre verpligting.
h. In terme van Afdeling 40 en 41 van die Suid Afrikaanse Skole Wet, mag die skool die betaling van verpligte skoolgelde afdwing.
i. In geval waar die skool regsstappe moet neem vir die verhaling van skoolgelde, sal alle wetlike kostes, insluitend prokureurs /
kliëntfooie en insamelings kostes aangaan deur die skool, verhaal word teen die ouer se rekening.
j. Ek/Ons is in kennis gestel dat indien ek/ons nie skoolfonds kan betaal nie, ek / ons mag aansoek doen om vryskeiding van hierdie
fooie.
k. As ouers nie hulle skoolfonds verpligtinge nakom nie, mag die Ouer/s se rekord van nie-betaling met 'n bureau opgeneem word.
4. Ek/Ons onderneem om skriftelik kennis te gee van enige voorneme om my/ons kind uit die skool te onttrek en om alle boeke en/of
toerusting wat aan die skool behoort, in my/ons kind se besit is, terug te besorg.
5. Die skool mag enige inligting omtrent ouers, as gevolg van hulle aanspreeklikheid ten opsigte van skoolfonds, behou en verwerk
deur gebruik van ''n rekenaar of andersins.
6. Die ondergetekende hiervan kies hiermee die domicillum citandi et executandi soos onderaan aangedui. In die geval van
adresverandering is die ouers verplig om die skool skriftelik in kennis te stel.
ADRES:

Die ondergetekende hiervan kies hiermee die domicillum citandi et executandi (amptelike adres) as:

…………………………………………………………………………………………………

7. Bogenoemde is geldig vanaf die dag waarop u die ouer/voog hierdie skrywe onderteken het totdat die leerder amptelik die skool
verlaat.
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VERKLARING : OUER 1

Ek ……………………………………………………………………………… verklaar hiermee dat die inligting wat ek op hierdie vorm
vasgelê het, waar en korrek is en deur my handtekening hieronder, gee ek die Voorsitter van die Skool Beheer Raad, of sy/haar
aangewese plaasvervanger, toestemming om enige onderstaande inligting of dokumente deur my verskaf te kontroleer of te verifieer.
Ek verstaan dat indien enige inligting deur my verskaf vals sou wees, teen my opgetree kan word.

Geteken op hierdie ………..……… dag van …………………………………………. 20………………..

.……………………………………………………………………
HANDTEKENING

VERKLARING : OUER 2
Ek ……………………………………………………………………………… verklaar hiermee dat die inligting wat ek op hierdie vorm
vasgelê het, waar en korrek is en deur my handtekening hieronder, gee ek die Voorsitter van die Beheer Raad, of sy/haar aangewese
plaasvervanger, toestemming om enige onderstaande inligting of dokumente deur my verskaf te kontroleer of te verifieer. Ek verstaan
dat indien enige van die inligting deur my verskaf vals sou wees, teen my opgetree kan word.

Geteken op hierdie ………..……… dag van …………………………………………. 20………………..
.……………………………………………………………………
HANDTEKENING
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