Kleuterskool Aansoekvorm

Kleuter
Naam

Van

Geboorte Datum
Seun

Noemnaam

Posisie in Gesin

van

Dogter

Woonadres

Posadres

Kode

Kode

Naam van vorige kleuterskool of crèche

Betaling
Kleuterskool Voldag

Kleuterskool Halfdag

Middel van die Maand

Einde van die Maand

Vakansies Ingesluit

Vakansies Uitgesluit

Mediese Besonderhede van Kleuter
Dui aan indien u kind enige van die volgende siektes gehad het:
Masels

Kinkhoes

Witseerkeel

Rumatiekkoors

Pampoentjies

Waterpokkies

Skarlakenkoors

Is daar enige toestand of probleem betreffende u kind waarop u ons aandag vestig? Beskryf asb...

Is u bewus van enige oorgeërfde of aangebore toestand aangaande u kind? Beskryf asb...

Is u kind geïmmuniseer? Heg asb. 'n afskrif van die immuniseringskaart aan

Verdere Inligting

Besonderhede van Moeder
Huwelikstatus

I.D. Nommer

Voorletters

Noemnaam

Van

Beroep

Tel. Huis

Tel. Werk

Selfoon

Email

Woonadres

Posadres

Kode

Kode

Besonderhede van Vader
Huwelikstatus

I.D. Nommer

Voorletters

Noemnaam

Van

Beroep

Tel. Huis

Tel. Werk

Selfoon

Email

Woonadres

Posadres

Kode

Kode

Besonderhede van Noodkontakte
Voorletters en Van

Verwantskap

Tel

Voorletters en Van

Verwantskap

Tel

Voorletters en Van

Verwantskap

Tel

Besonderhede van Huisdokter
Voorletters en Van

Tel

Inskrywingsvoorwaardes
1. Een kalendermaand se skriftelike kennisgewing word vereis indien u u kind tydens die maande Januarie tot
Oktober wil onttrek. GEEN KENNISGEWING VAN ONTREKKING SAL AANVAAR WORD VIR DIE MAAND NOVEMBER
NIE. ALLE FOOIE IS VOORUITBETAALBAAR VOOR OF OP DIE 3DE VAN ELKE MAAND. Boetes sal teen
15% gehef word op fooie wat na die betaaldatum nog uitstaande is. Alle fooie is betaalbaar - al is u kind afwesig
as gevolg van siekte of vakansie. `n Gewone maand se skoolfooi is betaalbaar vir die maand van Desember.
`n Registrasiefooi is betaalbaar met inskrywing en is nie terugbetaalbaar nie.

2. Ons vra al die ouers se samewerking om te verseker dat elke kind se klere, kouse, skoene, tas ens.
DUIDELIK GEMERK IS MET DIE KIND SE NAAM (GEEN VERANTWOORDELIKHEID WORD AANVAAR
VIR ENIGE ARTIKEL WAT VERLORE RAAK NIE.)

3. Die skool is daagliks amptelik oop van 06h30 to 17h30. Boetes sal betaalbaar wees vir laat afhaal van kinders.
4. Ouers word versoek om hulle kinders persoonlik aan die onderwyseres aan diens te oorhandig en weer
persoonlik by die toesighouer aan diens af te haal. VIR DIE VEILIGHEID VAN U KIND EN ANDER,
KINDERS MAG U KIND NIE BY DIE DEUR GELOS WORD NIE. SLUIT ASSEBLIEF DIE DEUR WANNEER U
VERTREK.

5. a) Halfdag kinders moet tussen 12h15 en 13h00 afgehaal word. Indien dit nie moontlik is nie, moet reëlings
vooraf met die skool getref word. Skoolgelde sal daarvolgens aangepas word.
b) Voldag kinders moet voor 17h30 afgehaal word. Boetes sal gehef word vir ouers wat kinders laat kom afhaal.

6. Indien 'n kind deur iemand ander as sy ouers afgehaal word, moet die skool vooraf skriftelik in kennis gestel
word. Indien reëlings getref is dat u kind sam met 'n maatjie huis toe moet gaan, moet die onderwyseres
skriftelik daarvan in kennis gestel word. GEEN KIND SAL TOEGELAAT WORD OM SAAM MET IEMAND ANDERS
BEHALWE SY OUERS DIE SKOOL TE VERLAAT NIE - TENSY 'N BRIEF VAN TOESTEMMING IN ONS BESIT IS NIE.
Neem asb. kennis dat daar 'n boodskapboekie in u kind se tas is waarin ouers boodskappe kan skryf.

7. Die kleuterskool of personeel kan nie aanspreeklik gehou word vir enige ongeluk waarin u kind betrokke mag
wees of siekte wat hy/sy mag opdoen nie.

8. Ouers aanvaar dat alle redelike voorsorg getref sal word om die veiligheid en welsyn van hulle kind te verseker
en dat hulle aanspreeklik gehou sal word vir die betaling van mediese en/of hospitaalrekeninge waar van
toepassing is, indien enige besering opgedoen word. Ouers verleen hiermee toestemming aan die kleuterskool
dat hulle kind, in geval van 'n noodgeval, na 'n mediese dokter vervoer kan word, nadat hulle telefonies in
kennis gestel is.

9. Alle ouers moet hul kinders se medikasie in die medisyne boek skryf. Plaas asb. die medisyne in die kassie. GEEN
medisyne mag in die kind se tas gelos word nie.

10. Elke kind moet in besit wees van 'n tassie. Tasse moet daagliks nagegaan word vir kennisgewings.

11. Voldagkinders moet 'n gemerkte matrasslopie hê om in die middae op te lê.

12. Skoolgelde moet direk aan die personeellid aan diens oorhandig word. Indien u kontant betaal, kry asb. 'n
kwitansie.

13. Die skool moet asb. so gou as moontlik in kennis gestel word van enige adres - of telefoonveranderings. Ons
benodig dit indien ons u dringend moet kontak.

14. Afskrifte van die volgende dokumente moet asb aangeheg word by die aansoekvorm
» Beide ouers se Identiteits Dokumente
» Kind se geboortesertifikaat
» Immuniseringskaart
» Mediese kaart
15. Die skoolbestuur behou die reg voor van toelating.

HANDTEKENING VAN OUER / VOOG

DATUM

