Laerskool Stephanus Roos

VOORWAARDELIKE AANSOEKVORM
H/V Antunstraat (273) & Mircalaan, Sinoville, Pretoria, 0182
Posbus 13553, Sinoville, 0129
Tel: (012) 567-5121  Faks: (012) 543-0828
e-pos: registrasies@lssroos.co.za  webblad: www.stephanusroos.co.za
Geagte Ouer
Baie dankie dat u Laerskool Stephanus Roos as die skool vir u kind kies.
Hier gee ons vir mekaar om. Elke kind is UNIEK en ons wil hom/haar die geleentheid bied om volgens ons leuse
TOT BO te groei.
Onthou elke leerder, ouer en onderwyser verteenwoordig Laerskool Stephanus Roos. Samewerking, dissipline,
positiewe betrokkenheid en ondersteuning is wat Stephanus Roos die skool maak waarvan almal deel wil wees.
Rosie groete
Admin personeel

NB:

Hierdie vorm moet asseblief VOLLEDIG voltooi word en die aangevraagde DOKUMENTASIE
moet die registrasievorm vergesel - AANSOEKE SAL NIE OORWEEG WORD SONDER
BOGENOEMDE DOKUMENTASIE NIE.
SLEGS VIR KANTOOR GEBRUIK
Dokumentasie wat aansoek moet vergesel!

Ja

Nee

Toelatingsdatum:

Afskrif van Leerder se Geboortesertifikaat

Toelatingsnommer

Afskrif van Leerder se Immuniseringskaart

Familie Verw.:

Afskrif van ID van rekenpligtige & beide ouers/voogde

Graad en Klas

Bewys van woonadres soos bv. water & ligte rekening

Ons is „n:

20____ / _____/______

3

Oorplasingsertifikaat van vorige Laerskool

Bestaande
Eerste
gesin
Inskrywing
Indien „n bestaande gesin, naam van oudste leerder:

Jongste puntestaat van vorige Laerskool

1.

LEERDERBESONDERHEDE
Van:
Geboortename:
Noemnaam:

Geboortedatum:
Onderrigtaal:

Geslag:

M

V

Ras:

Afr.

Paraaf:

Huistaal:

Leerder Identiteitsnommer:
Mediese Fonds:

Lidnr.:

Mediese inligting vir die skool se aandag:
Naam van huidige skool of kleuterskool:
Huidige graad:

Word graad herhaal?

Provinsie:
Ja

Nee

STATUS VAN HUISGESIN
Beide biologiese ouers

Voogde

Regmatige persoon, wat wetlik toesig
het

Familie Verw.:
Geskei: bly by pa

Geskei: bly by
ma

3

Wewenaar

Weduwee

Persoon wat voorneem om verpligtinge teenoor leerder na te kom
OUER- / VOOGBESONDERHEDE

Rekeningpligtige: 

Rekeningpligtige: 

VADER/VOOG:
VAN:
Titel

MOEDER/VOOG:
VAN:
Titel

Voorletters

Volle Name

Volle Name

Noemnaam

Noemnaam

Geboortedatum

Geboortedatum

Werkgewer

Werkgewer

Beroep

Beroep

Huwelikstatus

Huwelikstatus

Voorletters

KONTAKBESONDERHEDE
Tel. nr.: Huis

Tel. nr.: Huis

Tel. nr.: Werk

Tel. nr.: Werk

Selfoon

Selfoon
ADRESBESONDERHEDE

Ek kies as domicilium citandi et executandi (fisiese adres) waar alle kennisgewings en betekening van dokumente aanvaar sal word

Indien ouers geskei is, dui asseblief aan by wie die leerder woon.
Leerder woon by die adres: 
Leerder woon by die adres: 
Woonadres
Woonadres

Poskode:
Posadres

Poskode:
Posadres

Poskode:
E-pos

Poskode:
E-pos
NASIONALITEIT

Land van Geboorte

Land van Geboorte

ID Nommer

ID Nommer
NOODGEVAL BESONDERHEDE (Indien ouer nie bereik kan word nie)

Kontakpersoon:

Kontaknommer

Kontakpersoon

Kontaknommer

Handtekening van Ouer/Voog

Datum

LOJALITEITSKAARTE
Laerskool Stephanus Roos het met verskeie maatskappye 'n ooreenkoms tot voordeel van die skool. Wanneer
ouers, familie en vriende ons verskaffers ondersteun, word die skool finansieel beloon. Spesiale aanbiedinge
word by tye slegs aan lojale kaarthouers toegestaan. (Merk asb. in die toepaslike blokkie)
Kan ons u 'n Makro-kaart, gekoppel aan Laerskool Stephanus Roos verskaf?

JA

NEE

Kan ons aan u 'n My School-kaart, gekoppel aan Laerskool Stephanus Roos verskaf?

JA

NEE

Ek verklaar
1.

Dat ek die vorm volledig ingevul het en dat die besonderhede waar en korrek is.

2.

Ek die ondergetekende neem hiermee kennis van die skoolgeld, soos bepaal is op die jaarlikse Ouervergadering,
na aanvaarding van die Resolusie.
Skoolgeld is betaalbaar vanaf Januarie tot en met November. SKOOLGELD MOET TEEN EINDE NOVEMBER
TEN VOLLE BETAAL WEES.
Korting word slegs toegestaan indien u die skoolgeld voor of op 28 Februarie ten volle vereffen. GEEN
KORTING WORD NA 28 FEBRUARIE TOEGESTAAN NIE.
Indien betaling nie vir enige betrokke maand gemaak kan word nie, MOET die skool skriftelik in kennis gestel
word, u kan die skrywe stuur na debiteure@lssroos.co.za
Leerders wat gedurende die jaar inskryf, moet die eerste verpligte betaling betaal, en daarna die maandelikse
bedrag.
Inbetalings word slegs op die oudste en enigste leerder se rekening hanteer.
Skoolgeld rekeningstate word gedurende die jaar per vonkpos, of per hand, met die oudste of enigste leerder na die
ouers gestuur. Dit bly egter u as ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dat u die staat ontvang.
AANSPREEKLIKHEID VIR SKOOLGELD IN GEVAL VAN OUERS WAT REEDS GESKEI IS OF
WAT BESIG IS OM TE SKEI: Volgens die SKOLEWET, WET 84 van 1996, is beide biologiese ouers
aanspreeklik vir die skoolgeld ongeag die skikkingsooreenkoms tussen die partye. Beide ouers is dus gesamentlik
en afsonderlik verantwoordelik vir die betaling van die skoolgeld. Die skool raak nie betrokke by huishoudelike
reëlings nie.
MAAK ASSEBLIEF SEKER DAT U DIE KORREKTE VERW. NO. GEBRUIK WANNEER U „N
INTERNETBETALING MAAK.
TJEKS MOET UITGEMAAK WORD AAN L/S STEPHANUS ROOS MET DIE LEERDER SE NAAM, VAN
EN GRAAD AGTEROP.
GEEN KONTANT TJEKS OF VOORUITGEDATEERDE TJEKS WORD AANVAAR NIE.
GEEN SKOOLGELD WORD OP DIE LAASTE DAG VAN „N KWARTAAL ONTVANG NIE.
SKOOLGELD MOET ASSEBLIEF ELEKTRONIES OORBETAAL WORD, DIE SKOOL BESKIK OOK OOR
KAARTFASILITEITE.
Ek verstaan dat die afbetalingsopsie „n vergunning van Laerskool Stephanus Roos is, en ag myself gebonde aan
die voorwaardes en bepalings van die ooreenkoms soos verder hierin uiteengesit.
Ek verklaar dat ek behoorlik in kennis gestel is van die opsie om in terme van die Skolewet, Wet 84 van 1996,
aansoek te doen om kwytskelding van die geheel of gedeelte van my verpligting tot die skoolgeld insoverre indien
ek daarvoor kwalifiseer, en dat sodanige inligting tot my kennis gekom het voor of op die datum van
ondertekening van die ooreenkoms. Ek neem kennis dat die dokumente om aansoek te doen om kwytskelding in
die admin kantoor beskikbaar is.

Ek erken dat ek verantwoordelik sal wees vir enige Prokureurskostes op „n prokureur- en klënteskaal,
opsporingsfooie, invorderingskommissie en rente, indien Laerskool Stephanus Roos dit nodig moet vind om
hierdie rekening aan „n prokureur te oorhandig vir invordering van agterstallige skoolgeld.
Ek onderneem om alle paaiemente voor of op die 7de WERKSDAG van elke maand te betaal.
Indien ek in gebreke bly om die betalings soos ooreengekom te maak, verstaan ek dat die volle bedrag vir
skoolgeld vir die betrokke jaar onmiddelik opeisbaar en betaalbaar sal wees, en sal Laerskool Stephanus Roos,
kragtens Wet 84 van 1996, geregtig wees om stappe te neem ten einde betaling van hierdie rekening te verseker.
Ek verstaan dat alle betalings eerstens vir skoolgeld aangewend sal word teen agterstallige bedrae en daarna teen
die huidige skoolgeld.
Ek doen uitdruklik afstand van die voordele van die wetsuitsonderinge “non causa debiti” ( geen skuldoorsaak
tussen ons nie), “errore calculi” (fout in berekening, hersiening van rekening en geen waarde ontvang nie en
verklaar dat ek ten volle vertroud is met die betekenis van elk van die terme.
Ek stem toe dat hierdie ooreenkoms nie „n novasie van die oorspronklike ooreenkoms teweeg sal bring nie.
„n Staat deur Laerskool Stephanus Roos of sy verteenwoordiger, sal beskou word as “prima facie” (bewys van
gelde uitstaande).
Ek stem toe tot die jurisdiksie van die Landdros Hof nieteenstaande die omvang van die uitstaande bedrag
verskuldig.
Geen vergunning of toegewing wat L/S Stephanus Roos of sy verteenwoordiger toelaat op enige van sy regte, sal
geag word as „n afstanddoening, kwytskelding of vernuwing daarvan nie.
Enige byvoeging, wysiging of verandering van hierdie ooreenkoms sal van nul en gener waarde wees, tensy dit op
skrif gestel en deur albei partye onderteken is.
Hierdie ooreenkoms is onderworpe aan die aanvaarding van L/S Stephanus Roos.
REGULASIES VIR DIE VRYSTELLING VAN OUERS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD
KONTROLELYSVORM
 Het die skoolhoof of sy verteenwoordiger jou in kennis gestel van die bedrag van die jaarlikese skoolgeld

Ja/Nee

 Het die skoolhoof of sy verteenwoordiger jou in kennis gestel dat jy aanspreeklik is vir die betaling van
skoolgeld, tensy jy geheel en al daarvan vrygestel is?

Ja/Nee

 Het die skoolhoof of sy verteenwoordiger jou in kennis gestel van jou reg om, om vrystelling van die betaling
van skoolgeld aansoek te doen?
Ja/Nee
 Wil jy om sodanige vrystelling aansoek doen?

Ja/Nee

 Het jy hulp nodig met sodanige aansoek?

Ja/Nee

4.

Dat ek my vergewis van die skoolreëls, dat ek in die besonder daartoe toestem dat my kind hom/haar verbind tot
die nakoming van die reëls en dat ek my sal neerlê by enige stappe wat mag voortspruit uit die herhaaldelike
oortreding van hierdie reëls.

Ondertekeken te Pretoria op hierdie ________ dag van __________________ (jaar) 20______.

________________________________
Vader: Voorletters en Van

_______________________________
Handtekening van vader

________________________________
Moeder: Voorletters en Van

_______________________________
Handtekening van moeder

