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NAAM & TEL. NR 
VAN KLEUTERSKOOL 
EPOSADRES: 
 

NAAM: 

TEL NR: 

EPOS: 



BELANGRIKE KENNISGEWING RAKENDE TOELATINGS VIR 2022 
 
Geagte Voornemende Ouer, 
 
Gevolge die Covid-19 regulasies en protokol, sal die skool ongelukkig geen papierwerk tydens ons 
toelatingsproses hanteer nie. Ouers word daarom versoek om hul volledige aansoekvorm aan die volgende 
epos adres te stuur.  Hierdie is die enigste adres wat vir 2022 aansoeke gebruik sal word: 
 

enrolments@bastionps.co.za   Hierdie eposadres sal eers vanaf 08:00 op 26 Februarie 2021 
                    oopgestel word.  GEEN aansoek sal vooraf aanvaar word nie. 

 
Dit is die verantwoordelikheid van die ouer om toe te sien dat AL die vereiste dokumente  as een aangeheg 
is tydens die indiening van 'n aansoek.  
 
BELANGRIK: 
 
U sal 'n e-pos van die skool ontvang as erkenning dat u aansoek ontvang is. 
 
NB: Indien u nie na 5 werksdae 'n erkenning van ontvangs ontvang het nie, moet u die skool dadelik 
kontak.  Die skool kan nie verantwoordelik gehou word vir e-pos aansoeke wat nie ontvang is nie. 
 
Nadat u u vorm by die skool ingedien het, moet u ook aansoek doen by die WKOD se aanlynstelsel. Verwys 

asseblief na die aangehegte inligting. Hou u aanmeldingsbesonderhede “Login details” veilig, aangesien u 

dit nodig gaan hê sodra u 'n plasing moet aanvaar of terugtrek.  As u dit nie doen nie, is daar ‘n moontlikheid 

dat die leerder nie by 'n skool geplaas word nie. 

Vir u gemak sal die skoolaansoekvorm op ons webwerf www.bastionps.co.za 
beskikbaar wees. 
 
Toelatingsperiode: 
 

 Toelatings open 26 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021.  

 Aansoekvorms wat na 26 Maart 2021 ontvang word, sal as laat beskou word. 

 Skole begin met die verwerking van aansoeke na 26 Maart 2021. 

 Ouers word tussen 24 en 28 Mei 2021 in kennis gestel van die uitkoms van hul aansoek. 

 Ouers bevestig aanvaarding tussen 24 Mei en 25 Junie 2021. 
 
 
Dokumentasie wat vereis word volgens ons toelatingsbeleid. 
 
Gewaarmerkte afskrifte van: 
 

 Geboortesertifikaat 

 Kliniekkaart 

 ID-dokument van beide ouers 

 Bewys van adres - verwys na ons Toelatingsbeleid vir duidelikheid. 

 Nie-SA burger: Geboortesertifikaat, paspoort en studiepermit 

 Afskrif van Hofbevel - waar van toepassing 

ONTHOU ASSEBLIEF: 
 

Alhoewel ons alles in ons vermoë sal doen om soveel as moontlik leerders te huisves, doen u 
aansoek by 'n skool wat reeds uit sy nate bars. Ons kan slegs plasings doen as daar 'n spasie 
beskikbaar is. As 'n klas 40 leerders het en almal na die volgende graad vorder, sal ons geen 
plasings in die betrokke graad kan doen nie. Raadpleeg asb. ons toelatingsbeleid. Ons vra dat u dit 
asseblief in gedagte hou wanneer u aansoek doen. 

 

 

mailto:enrolments@bastionps.co.za
http://www.bastionps.co.za/


 
 
 
 
Belangrike kennisgewing aangaande Laerskool Bastion:  
Toelatingsbeleid 
 
Na aanbeveling van die WKOD (Wes-Kaapse Onderwys Departement) en die tekort aan 
skole in die area, is ons genoodsaak om ons toelatingsbeleid daarvolgens aan te pas.  Die 
volledige beleid is beskikbaar by www.bastionps.co.za. Lees asb. noukeurig deur. 
 
Dit is van uiterse belang dat aansoeke volledig voltooi en met gesertifiseerde afskrifte van 
die volgende dokumente vergesel moet word.   
 

 Onverkorte geboortesertifikaat (Indien verlore, moet u by Binnelandse Sake vir ‘n 
afskrif gaan aansoek doen).  Die bewys hiervan sal intussen aanvaarbaar wees 
totdat u die sertifikaat ontvang. 

 Kliniekkaart (Indien verlore, ‘n beëdigde verklaring wat dit bevestig asook dat die 
leerder al sy/haar inentings tot op hede ontvang het). 

 ID dokumente van beide ouers.  (Insluitend geskeide ouers) 

 Bewys van adres (ALLEENLIK MUNISIPALE REKENING, GETEKENDE 
HUURKONTRAK OP MAATSKAPPY BRIEFHOOF OF KOOPKONTRAK SAL 
AANVAAR WORD) 
 
(Indien u by iemand woonagtig is of by ‘n private persoon huur, benodig ons 
hul munisipale rekening, die huiseienaar se ID dokument en jul kontrak.  
Indien daar nie ‘n kontrak is nie, benodig ons ‘n beëdigde verklaring van die 
huiseienaar).  NB:  Sou hulle ook huur, benodig ons ‘n toestemmingsbrief van 
die agentskap/huiseienaar wat goedkeuring verleen dat u en u gesin ook daar 
mag bly). 
 

 Oorspronklike verblyf/studiepermit, Geboortesertifikaat en Paspoort (indien 
nie burgers van Suid-Afrika is nie) A4 grootte. 

 
BELANGRIK:  U is nie van ‘n plek verseker tensy u ‘n skriftelike kennisgewing van aanvaarding 
van die skool ontvang het nie.  Ongelukkig is die skool reeds baie vol wat die plasingsproses 
bemoeilik.  Ons sal ons bes doen om soveel leerders as moontlik te akkommodeer, maar dat daar 
wel die moontlikheid bestaan dat u op ‘n waglys geplaas kan word.  Dit is dus belangrik om by 
meer as een skool aansoek te doen om sodoende teleurstelling te voorkom.   
 
Sodra u u aansoek aan enrolments@bastionps.co.za gestuur het,  moet u by die WKOD 
aanlyn aansoek doen op https://admissions.westerncape.gov.za 
 
Volg die skakels vir hulp: 
 

Video 1:  Hoe om te registreer om aansoek te doen https://bit.ly/2ZyIJD7 
Video 2:  Hoe om aansoek te doen    https://bit.ly/3atO5G1 
 
U moet by tenminste 3 skole aansoek doen om teleurstelling te voorkom.  
 

 
 

 

http://www.bastionps.co.za/
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NEEM DIE LEERDER AAN ENIGE SPORT DEEL?  (JA / NEE)  

 

TIPE SPORT?  __________________________________________________________________________________ 

 

NEEM DIE LEERDER AAN ENIGE KULTURELE AKTIWITEITE DEEL?  (JA / NEE) 

 

TIPE AKTIWITEITE? __________________________________________________________________________ 

 

 

BY WIE IS DIE LEERDER WOONAGTIG?  (OMKRING) 

 
BEIDE OUERS VADER MOEDER VOOG ANDER 

 
BESONDERHEDE VAN LEERDER HUISTAAL 

AFR ENG ANDER: SPESIFISEER:_______________ 

 

 
AANTAL KINDERS IN GESIN    
POSISIE VAN LEERDER IN GESIN   (1STE, 2DE, 3DE) 

OUDSTE EN/OF ENIGSTE IN DIE 

SKOOL 

JA NEE  

 

 

VORIGE SKOOL / PREPRIMÊR (Woon tans by of laaste bygewoon) 

 
NAAM & ADRES 

VAN SKOOL 

                    

                    

                     

TEL. NOMMER                     

DATUM VORIGE SKOOL/PREPRIMÊR VERLAAT: GRAAD GESLAAG  

NAAM VAN LAASTE SKOOL BYGEWOON IN SUID-

AFRIKA: 

 

 

  

 

 
VERKLARING 
ONS, DIE ONDERGETEKENDE(S), VERKLAAR DAT: 
1 Die inhoud van die aansoekvorm korrek ingevul is; 
2 Ons neem kennis van die skool se reëls en toelatingsbeleid; 
3 Ons onderneem om te hou by die gedragskode, reëls en beleid, sowel as om die 

etos en karakter van hierdie skool te eerbiedig en te gehoorsaam. 
4 Die ouer/voog onderneem om die onderriggelde, soos jaarliks vasgestel, te betaal. 
 
 
OUERS/VOOG SE HANDTEKENING:_________________________________ 

NAAM IN DRUKSKRIF:_____________________________________________ 

DATUM:_________________________________________________________  

 
 
 

 

 

 



 

ONDERNEMING DEUR OUERS / VOOGDE 

 

Ek / ons __________________________________________________________________ 

 

die ouer/s van _____________________________________________________________ 

      (volle name van u kind) 

 

1. doen hiermee aansoek, vir my kind wie se naam op hierdie vorm verskyn, by LAERSKOOL 

BASTION en bevestig dat hy/sy aan die toelatingsvereistes voldoen. 

2. Ek/ons sertifiseer hiermee dat ek/ons wettige toesig van die bogenoemde leerder het. 

3. Ek/ons onderneem om die skoolreëls en dissiplinêre kode asook enige aanwysigings wat van 

tyd tot tyd aangebring word, na te kom. 

4. Ek/ons bevestig en aanvaar dat die Skoolhoof of gemagtigde onderwyser as loco parentis sal 

optree gedurende die tydperk wat my kind in hul sorg is. 

5. Ek/ons aanvaar dat die skool voorsorg sal tref vir die veiligheid van my kind se eiendom, 

maar dat die skool geensins aanspreeklik gehou sal word vir enige verlies van eiendom. 

6. Ek/ons aanvaar aanspreeklikheid vir enige skadevergoeding wat deur die skool vereis mag 

word a.g.v. skade wat deur my kind aangerig is. 

7. Ek/ons vrywaar die skool, sy werknemers en amptenare teen enige skade,besering of 

verliese wat deur my kind aan ‘n ander veroorsaak is. 

8. Ek/ons onderneem gesamentlik om die skoolgelde te betaal en neem kennis van die 

volgende: 

a) Die skoolgelde is ‘n verpligte bedrag per jaar soos vasgestel deur die ouers en 

Beheerliggaam. 

b) Skoolgelde is betaalbaar oor 11 maande vanaf 1 Januarie tot 1 November. 

c) Verstaan dat ons skool ‘n Artikel 21 skool is en dat die betaling van 

goedgekeurde skoolgeld verpligtend is.  Die Suid-Afrikaanse Skolewet bepaal 

dat beide biologiese ouers verantwoordelik is vir die betaling van skoolgelde en 

dat dit met ‘n regsproses afgedwing kan word. 

d) Volgens Artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skole Wet, mag ‘n skool verpligte 

skoolgelde hef. 

e) Die ouer/voog is verantwoordelik vir enige regs / prokureurkostes, wat sou 

ontstaan by die verhaling van agterstallige skoolgelde. 

f) Skoolgelde is streng vooruibetaalbaar in die begin van elke maand. 

 

9. Ek/ons onderneem om die skool skriftelik in kennis te stel indien my kind die skool sou 

verlaat en om alle boeke en/of toerusting wat aan die skool behoort, terug te besorg en om 

my rekening by die skool tot op datum te betaal. 

10. Ek/ons gee toestemming dat my kind mag deelneem aan Eudiometriese en Psigometriese 

toetse wat deur die Direkteur van Onderwys goedgekeur is. 

11. Ek/ons aanvaar dat wanneer ‘n kind bo die skoolgaande ouderdom is, hy/sy gereeld skool 

sal bywoon en net afwesig sal wees a.g.v. mediese redes. 

12. Ek/ons verstaan dat die skool die reg het om alle inligting na te gaan wat die aansoek 

vergesel. 

13. Ek/ons aanvaar verantwoordelikheid vir die leerder se vervoer na en vanaf die skool. 

14. Ek/ons onderneem om die skool so gou moontlik in kennis te stel indien die leerder nie die 

dag skool gaan bywoon nie.  Nie skoolbywoning vir ‘n tydperk van 2 of meer dae / nie 

skoolbywoning aan die einde van ‘n termyn / toetse of eksamentyd, vereis ‘n 

doktersertifikaat. 

 

 

 

 



 

15. Ek/ons onderneem om die skool se Toelatingsbeleid en Konstitusie te ondersteun soos deur 

die Beheerliggaam neergelê. 

16. Ek/ons verstaan dat rook in skooluniform en die gebruik van dwelms of alkoholiese drank 

onder geen omstandighede geduld sal word nie.   

17. Ek/ons onderneem om die skool dadelik skriftelik in kennis te stel indien my 

woonadres / kontakbesonderhede / eposadres sou verander. 

18. Ek/ons aanvaar verantwoordelikheid vir die inenting van my kind teen enige aansteeklike en 

normale siektes en sal bewyse toon indien so gevra. 

19. Die ondertekening van hierdie vorm deur die ouer / voog word beskou as bindend van die 

dag van toelating van leerder by die skool tot die dag wat die leerder die skool verlaat. 

 

 

TOESTEMMING VIR EKSKURSIES 

 

Ek, die ondergetekende, _________________________________________________ van 

(woonadres) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ ouer van 

(name van skolier) _________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

stem hiermee toe dat hy/sy mag deelneem aan alle buitemuurse bedrywighede, insluitende sport, 

kultuurbedrywighede en opvoedkundige uitstappies, hetsy te voet of per voertuig. Ek neem kennis 

dat die skoolhoof, sy personeel of ouers wat betrokke, is, sulke voorsorg wat as redelik in die 

omstandighede blyk te wees, vir die veiligheid van my kind sal tref. 

 

EN 
 

MEDIESE REËLINGS 

 

Gee Laerskool Bastion toestemming om, indien hulle ernstig op die skoolterrein beseer word, die 

nodige reëlings na gelang van omstandighede, te tref. 

 

 

 

________________________________   _______________________ 

HANDTEKENING VAN VADER/VOOG   DATUM 

 

 

 

 

_______________________________   ________________________ 

HANDTEKENING VAN MOEDER/VOOG  DATUM 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Geagte Ouers            

  
FINANSIëLE INLIGTING : GRAAD R   
 

Die volgende inligting is baie belangrik, maak asseblief seker dat u deur al die dokumentasie 

lees.  
 

Die skoolgelde vir 2022 sal eers ná die begrotingsvergadering in Oktober 
2021 beskikbaar wees.  Die volledige inligting rakende die Finansies vir 2022 
sal by die Gr R opedag aan u deurgegee word.  
 

Ter inligting: 

 

Laerskool Bastion is ‘n Artikel 21-skool wat volgens hierdie wetgewing verpligte 

onderiggeld mag hef. Gemelde wetgewing gee Artikel 21-skole die reg om ouers te 

verplig om onderriggeld te betaal (kragtens Artikel 40 en 41 van die Suid-Afrikaanse 

Skolewet). 

 

ONDERRIGGELD 2021 
 

By die begrotingsvergadering van 13 Oktober 2020 is die volgende goedgekeur :   

 

Onderriggeld vir Graad R vir 2021 is R 17 050,00 per leerder  

 

U het ‘n keuse hoe u die skoolfonds gaan betaal : 

 

 OF eenmalig voor of op 25 Januarie 2021 

 OF maandeliks (R1550,00 pm) PER DEBIETORDER vanaf 1 Januarie tot 1 November 

2021 

 

 

GRAAD R-LEERDERS KWALIFISEER NIE VIR AFSLAG OP, OF KWYTSKELDING VAN SKOOLFONDS 

NIE.    

 

Onderriggeld is betaalbaar op 1 Januarie van die betrokke skooljaar en mag, met die 

goedkeuring van die Skoolbeheerliggaam, in 11 gelyke maandelikse paaiemente betaal 

word, vanaf 1 Januarie tot 1 November. Onderriggeld vir Graad R is streng 

vooruitbetaalbaar op die EERSTE DAG VAN ELKE MAAND en mag onder geen 

omstandighede agterstallig raak nie. 

 

Neem asseblief kennis dat onderriggeld wetlik afdwingbaar is. Beide biologiese ouers van 

‘n leerder is verantwoordelik vir die betaling van skoolfonds, hetsy getroud, geskei of 

ongetroud.  'n Egskeidingsbevel of aannemingsertifikaat is ‘n wettige ooreenkoms tussen 

ouers en dra geen gewig by die vasstelling van skoolfonds nie. Die skool is nie ‘n party tot 

hierdie ooreenkoms nie en kan dus nie betrokke raak by die afdwing van die ooreenkoms 

nie.  In die geval van wanbetaling van skoolfonds, kan beide biologiese ouers deur die 

skool gedagvaar word, ongeag onder-houdsreëlings en hofbeslissings tussen die betrokke 

partye.      

 

 



Maandelikse betalings sal SLEGS PER DEBIETORDER toegelaat word.  U is verantwoordelik 

om voorsiening te maak in u bankrekening vir die debietorder wat die skool maandeliks 

van u gaan verhaal.  Wanneer u debietorder by die bank weier, gaan kostes van R 150,00 

per geweierde debietorder by u rekening gevoeg word. U sal in kennis gestel word 

wanneer u debietorder weier en u sal onmiddellik die agterstallige paaiement plus kostes 

aan die skool moet betaal.  

 

Gebruik asseblief u rekeningnommer OF u kind se naam en van as verwysing wanneer u 

‘n betaling maak (met verwysing na bostaande paragraaf).   

  

DIE SKOOL SE BANKBESONDERHEDE: 

 

ABSA Brackenfell   Tjekrekening 100 262 1262   Takkode 632005 

 

 

BELANGRIK 

 

Hou asseblief alle bewyse van betaling in veilige bewaring.  Sou ‘n dispuut ontstaan oor of 

sodanige betaling wel gemaak is al dan nie en dit nie in enige van die skool se rekords 

nagespoor of die nodige bewys van betaling nie deur u voorgelê kan word nie, sal die 

skool enige bewerings van betalings gemaak, verwerp en sal u steeds vir die volle 

uitstaande skoolfonds aanspreeklik gehou word.   

 

U moet daarop let dat, indien u agterstallig sou raak met die betaling van skoolfonds, die 

skool die reg het om u te oorhandig vir invordering deur die prokureurs/skuldinvorderaars.  

Regskoste in hierdie verband sal van die skuldenaar verhaal word. Dit is u, as ouer, se 

verantwoordelikheid om maandeliks op datum te bly met die betaling van skoolfonds.   

          

Ons maak staat op u samewerking in hierdie verband. 

 

 

 

________________________ 

CD EKSTEEN 

SKOOLHOOF 
 

 

 


