E-pos: elize.dames@linden.co.za

WELKOM BY HOëRSKOOL LINDEN
2018
INSKRYWINGSVORM GRAAD 8 & 9
VORMS VIR VOLTOOIING:
1.
2.
3.

Voltooi ‘n aparte vorm vir elke leerder in Hoërskool Linden.
Verstrek asseblief volledige inligting. `n Leerder word nie ingeskryf
alvorens die vorm nie volledig voltooi is nie.
Beide ouers / voogde moet die vorm onderteken.

BELEIDE
Ouers / voogde se aandag word gevestig op:
a)
b)
c)
d)

die toelatingsbeleid van die skool,
die taalbeleid van die skool,
die gedragskode van die skool waaraan leerders regtens gebonde is en
die verklaring, onderneming en toestemming aan die einde van hierdie
dokument. Deur ondertekening van die onderneming doen u persoonlik sekere
regsverpligtinge op.
Die toelatingsbeleid, gedragskode en taalbeleid van die skool is op aanvraag
beskikbaar.
Die Beheerliggaam van Hoërskool Linden het die volgende beleid goedgekeur:
“Die toelating van die leerder is nie goedgekeur totdat hierdie vorm deur die
skoolhoof onderteken is nie. Indien die betrokke leerder fisies in die skool
toegelaat word hangende die oorweging van ‘n aansoek om toelating, is dit
bloot ‘n doelmatigheidsreëling en is die leerder nog nie tot die skool toegelaat
soos bedoel in artikel 5 (1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet nie. Indien
toelating geweier word, moet die leerder die skool verlaat vanaf ‘n datum deur
die skoolhoof bepaal.”

PERSOONLIKE INLIGTING

LEERDER
VAN
NOEMNAAM
VOLLE NAME
GRAAD in 20…....
INSKRYWINGSDATUM
GEBOORTEDATUM
(ddmmjj)
GESLAG (M/V)
ID-NOMMER
RAS (merk wat van toepassing)

Swart / Gekleurd / Indiër / Wit

HUISTAAL
KERKVERBAND (indien enige)
HUWELIKSTATUS (ouers)
VORIGE SKOOL (leerder)
LEERLING SELFOON NR
(NB: Laat weet asb wanneer nr verander!)

ADRES VAN VORIGE SKOOL

……………………………………………………….
……………………………………………………….

TELEFOON

……………………………………………………….

FAKS

……………………………………………………….

POSISIE IN KINDERTAL

…………......…………... uit ………………..........

ANDER LEDE VAN GESIN

Naam: ……………………………

Gr……..

TANS IN HOëRSKOOL LINDEN

Naam: ……………………………

Gr……..

OUER 1 /

VOOG 1

/ ANDER

VOLLEDIGE NAAM EN VAN

……………………………………………………….

IDENTITEITSNOMMER

……………………………………………………….

WERKSADRES

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

STRAATADRES

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

POSBUSADRES
........................................................................
........................................................................
........................................................................
HUISTELEFOON

……………………………………………………….

WERKTELEFOON

……………………………………………………….

SELFOON

……………………………………………………….

E-POSADRES

……………………………………………………….

BEROEP / POSBENAMING
WERKGEWER

OUER 2

/ VOOG 2

/ ANDER

VOLLEDIGE NAAM EN VAN

……………………………………………………….

IDENTITEITSNOMMER

……………………………………………………….

WERKSADRES

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

STRAATADRES
.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................
POSBUSADRES
........................................................................
........................................................................
........................................................................
HUISTELEFOON

……………………………………………………….

WERKTELEFOON
……………………………………………………….
SELFOON
……………………………………………………….
E-POSADRES
……………………………………………………….
BEROEP / POSBENAMING
WERKGEWER

ALGEMENE INLIGTING
GENEESHEER

Van: …..………………………………….
Tel: …..…………………………………..

MEDIESE SKEMA

…………………………………………………

LIDNOMMER

…………………………………………………

KONTAKPERSOON (naasbestaande Tel: ………………………………………….
wat nie by u woon nie)
1.
2.
Ek wil graag die volgende onder die klasonderwyser se aandag bring:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

OOREENKOMS

1.

Ek/ons onderneem om die skoolreëls en dissiplinêre stelsel te erken, asook die
wysigings aan die reëls en dissiplinêre stelsel wat van tyd tot tyd gemaak mag
word.

2.

Ek/ons verstaan en bevestig dat die skoolhoof – of enige persoon daartoe
gemagtig – sal optree as loco parentis in enige saak gedurende die tyd wat ek
my/ons kind in die sorg van die skool laat.

3.

Ek/ons verstaan dat hoewel elke moontlike maatreël getref word om verlies van
of skade aan 'n leerder se klere of toerusting te verhoed, die skool nie daarvoor
verantwoordelik gehou kan word nie.

4.

Ek/ons onderneem om die skool te vergoed vir enige skade aan skooleiendom
wat deur my/ons kind veroorsaak is.

5.

Ek/ons onderneem gesamentlik en afsonderlik om die skoolfonds te betaal en
verstaan die volgende:
a.
b.
c.

'n Deposito van R3 000-00 moet hierdie aansoek vergesel. Hierdie bedrag
is aftrekbaar van die verpligte skoolgeld (nie terugbetaalbaar nie).
Ooreenkomstig Artikel 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is die betrokke
partye by hierdie ooreenkoms verantwoordelik vir die verpligte skoolgeld.
Ooreenkomstig Artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag die skool
die betaling van skoolfonds afdwing.

6.

Ek/ons onderneem om skriftelik kennis te gee as ek/ my/ons kind uit die skool wil
haal. Alle boeke of toerusting wat aan die skool behoort, sal aan die skool
terugbesorg word.

7.

Ek/ons gee toestemming dat my/ons kind Edumetric se aanleg- en psigometriese
toetse wat deur die Onderwysdepartement goedgekeur is, as deel van 'n groep
mag aflê.

8.

Ek/ons bevestig dat as my/ons kind bo die verpligte skoolgaande ouderdom (15)
is, hy/sy die skool getrou sal bywoon en slegs om mediese redes afwesig sal
wees.

9.

Ek/ons is bewus daarvan dat die skool die reg het om alle inligting deur middel
van hierdie aansoekvorm aan hulle verskaf, te verifieer. In geval van vervalste
dokumentasie ingedien, mag die skool 'n kriminele klag teen die partye van
hierdie aansoek lê en inskrywing van die leerder weier.

10. Ek/ons aanvaar verantwoordelikheid vir die immunisering van my/ons kind teen
aansteeklike siektes en infeksies en sal bewys daarvan lewer as daartoe versoek
word.

11. Ek/ons aanvaar verantwoordelikheid vir die leerder se vervoer na en van die
skool.
12. Ek/ons onderneem om die skoolhoof van die leerder se afwesigheid van die skool
in kennis te stel. Ek/ons onderneem om 'n doktersbrief te toon as dit benodig
word.
13. Ek/ons onderneem om die skool se grondwet en toelatingsbeleid, soos deur die
Beheerliggaam van die skool opgestel en uitgevoer, te onderskryf.
14. Ek/ons is bewus daarvan dat rook in skooluniform en die gebruik van enige
dwelmmiddel of alkoholiese drank of die dra/besit van enige gevaarlike voorwerp
en/of wapen op die skoolterrein 'n baie ernstige oortreding van die skoolreëls is
en onder geen omstandighede toegelaat sal word nie.
15. Hierdie ooreenkoms is in geheel geldig vanaf die dag wat dit deur die ouers /
voog onderteken is tot die dag wanneer die leerder die skool verlaat.
16. Ek/ons verklaar dat ek/ons die wettige ouers / voogde van die kind is en daarom
gemagtig is om hierdie dokument te onderteken en daardeur tot alles in die
dokument vervat, beide as ouers / voogde en in sy/haar persoonlike
hoedanigheid, verplig is.
17.

Ek/ons verklaar –
(a)
dat al die inligting deur my in hierdie aansoekvorm verskaf, en alle
dokumentasie deur my by die aansoek aangeheg, na my beste wete
volledig en korrek is;
(b)
dat ek my deeglik vergewis het van die volledige inhoud van die skool
se toelatingsbeleid, gedragskode en taalbeleid op grond waarvan
toelating gebaseer word;
(c)
dat ek begryp en aanvaar dat toelating van die betrokke leerder
onderworpe is aan die bindende onderneming deur my in paragraaf (2)
hieronder gegee.

18.

Ek/ons onderneema)
dat ek die skool skriftelik en binne 'n redelike tyd in kennis sal stel indien
my adres verander of indien enige wesenlike feit wat die skoolbywoning
van die leerder raak, intree;
b)
dat ek die skool skriftelik en betyds in kennis sal stel van enige
aansteeklike siekte van die leerder of 'n ander persoon in die
huishouding waarvan ek deel is;
c)
dat ek alle redelike stappe sal doen om te verseker dat die betrokke
leerder die skool bywoon op al die dae wat hiervoor bepaal is;
d)
dat ek te alle tye alle redelike stappe sal doen om te verseker dat die
betrokke leerder alle bepalings van die skool se gedragskode stiptelik
nakom of daaraan voldoen;
e)
dat indien die leerder toegelaat word en ek skoolfonds moet betaal, ek
die dokumentasie in hierdie verband deur die skool voorberei, sal
onderteken en die skoolfonds sal betaal soos daarin onderneem word;
f)
dat ek die leerder uit die skool sal neem indien toelating op grond van ‘n
wesenlike wanvoorstelling verkry is of indien voorlopige toelating nie
bekragtig word nie;

g)

19.

dat die leerder se taalregte in die skool volgens die skool se taalbeleid
uitgeoefen sal word.

Ek/ons, die ondergetekende/s, verleen hiermee toestemming dat die betrokke
leerder aan al die goedgekeurde buitemuurse aktiwiteite van die skool,
insluitende toere en uitstappies van 'n opvoedkundige aard, mag deelneem.

__________________
OUER 1 / VOOG
Datum:

____________________
OUER 2 / VOOG
Datum:

Ek,
____________________________________________, as leerder van
Hoërskool Linden onderneem om my te hou by die skool se toelatingsvereistes en die
verpligtinge wat dit vir my as leerder meebring. Ek onderneem om die gesag van die
personeel te aanvaar en die skoolreëls te gehoorsaam.

Datum:

____________________

_______________________
OUER 1 / VOOG

Goedgekeur:

:

___________________
LEERDER

_______________________
OUER 2 / VOOG

______________________________________________
Skoolhoof namens Beheerliggaam van Hoërskool Linden

LET WEL:
DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET MET HIERDIE AANSOEKVORM INGEDIEN
WORD: (SLEGS NUWE LEERLINGE)
1.
2.
3.
4.

Die leerder se laaste skoolrapport. (Gr 7 einde van die jaar)
'n Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat.
Afskrifte van albei ouers / voogde se ID-dokumente.
Die oorplasingsertifikaat van die vorige skool. (Gr 7 einde van die jaar)

Die Beheerliggaam behou die reg voor om die toelating van leerders tot die
skool te heroorweeg.

LEERAREAS : GRAAD 8 & 9

Alle leerders ontvang onderrig in die volgende verpligte leerareas:
1.

Taal, Geletterdheid en Kommunikasie:
• Afrikaans Huistaal
•
Engels Huistaal OF
Engels Eerste Addisionele Taal

2.

Sosiale Wetenskappe

3.

Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde en Wiskundige Wetenskappe

4.

Natuurwetenskappe

5.

Tegnologie

6.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

7.

Skeppende Kunste

8.

Lewensoriëntering

9.

Duits 2de Add Taal

_____________________
LEERDER

OF

Rekenaar- en Informasievaardighede

________________________
OUER 1 / VOOG

____________________
OUER 2 / VOOG

