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Registrasie vir naskool - 2019 

Reëls en regulasies  

Registrasie: ’n Eenmalige registrasiefooi van R500 is betaalbaar.  

Ure: Die naskool sluit Maandag tot Vrydag om 17:30. ’n Kontantvergoeding van R75 vir elke  

15 minute daarna word onmiddellik deur u aan die personeellid betaal wat u kind vir u 

moes oppas. 

Betaling: Fooie is streng vooruit betaalbaar (Januarie tot November).  

 Betaling moet voor sewende dag van ‘n maand of kwartaal geskied.  

 Indien moontlik word ‘n debietorder bo elektroniese oorbebetalings verkies.  

 Geen krediet word vir afwesigheid toegestaan nie.  

 'n 5%-boete word op betalings na die sewende van ‘n maand gehef. 

 

Naskool fooi: R 1 100 betaalbaar oor 11 maande 

 

Bankbesonderhede: NG Gemeente Tygerpoort Kleuterskool, ABSA Lynnwoodrif, Tjekrekening 163 015 9780. 

 

Kennismaand: Indien u kind die naskool gaan verlaat, moet u een kalendermaand skriftelik kennis gee.  

 Let daarop dat November nie as 'n kennismaand geld nie.  

 

Vakansies en Die naskoolsentrum is gedurende die Desember-Januarie skoolvakansie gesluit. 

vakansiedae: Die naskoolsentrum is gesluit op publieke vakansiedae en erkende skoolvakansiedae. 

 Die naskoolsentrum sluit om 14:00 die dag waarop ‘n langnaweek begin en die dag van 

sluiting vir ’n skoolvakansie. 

 

Selfone: ‘n Geen selfoon beleid word gevolg by die naskool gedurende die skoolkwartaal. 

 Slegs gedurende vakansietyd tussen 2 uur en 4 uur op die boonste trap onder 

toesig van personeel.  

 Die foon in die kantoor mag wel deur leerders gebruik word ingeval van nood en 

onder toesig van ’n personeellid. 

 

Aktiwiteite: Naskoolaktiwiteite word slegs gedurende skoolvakansies aangebied en is opsioneel 

aangesien u ekstra daarvoor moet betaal. 

  

Klere: Kinders moet gemaklike klere dra waarin hulle kan speel en vuil word. Alle kledingstukke 

moet duidelik gemerk wees. 

 

Kos: Gesonde middagetes met koeldrank en vrugte word elke middag deur die naskoolsentrum 

bedien. Om 15:00 word toebroodjies en koeldrank/water bedien. 

 Voorsien u kind van ’n gesonde kospakkie vir die oggende gedurende ’n skoolvakansie. 
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Speelgoed: U kind mag speelgoed of persoonlike artikels naskool toe bring. Die naskoolsentrum neem 

egter geen verantwoordelikheid daarvoor nie. 

 

Siekte en medikasie: Kinders wat siek is, moet tuis gehou word. 

 GEEN medikasie mag op die perseel aangehou of aan ’n leerder toegedien word nie.  

 Die naskoolsentrum moet in kennis gestel word wanneer u kind die betrokke dag nie by 

die skool gaan wees nie.  

 Die personeel dra u kind se belange op die hart. U sal dadelik gekontak word indien u kind 

ongesteld by die naskool raak sodat u hom/haar kan kom haal. 

 

Boodskappe:   Alle boodskappe moet telefonies of per e-pos aan die naskoolsentrum en personeel 

oorgedra word. 

 

Benodighede: Op die eerste skooldag moet u die volgende vir u kind voorsien:  

 10 rolle toiletpapier 

 1 x 200 sneesdoekies 

 1 rolletjie materiaalpleister 

 2x Vloeibare handseep 

 Gr 1 en gr. 2 leerders moet ’n gemerkte pakkie met 12 x HB potlode en gom (ook gemerk) 

vir die jaar se individuele huiswerk bring. 

 

LET WEL:   1. Fooie, reëls en regulasies is onderhewig aan veranderinge, maar sal met vroegtydige 

kennisgewing gepaard gaan.   

 2. Verwittig die personeel van enige veranderings ten opsigte van u adres of 

kontaknommers.   

 3.  Tiertjie Naskool tref die beste voorsorg om u kind teen ongelukke te beskerm, maar kan 

nie verantwoordelik gehou word vir gebeurlikhede nie. In geval van nood, sal die skool u 

onmiddellik in kennis stel.   
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Aansoek vir naskool: 2019 Inskrywingsdatum: ____________________ 

KIND SE BESONDERHEDE 

Noemnaam  Van  

Doopname  

Geslag  Geboortedatum  

Identiteitsnommer  Graad  

Woonadres  

Posadres  

Kontaknommers (Selfoon) (Huis) 

Medies (Huisdokter) (Kontaknommer) 

In geval van nood (Kontakpersoon) (Selfoonnommer) 

Enige allergieë of gesondheidsprobleme: 
 
 

VADER/VOOG 

Noemnaam  Van  

Volle name  

Identiteitsnommer  Beroep  

Besigheidsadres  

Kontaknommers (Werk) (Selfoon) 

Epos  

MOEDER/VOOG 

Noemnaam  Van  

Volle name  

Identiteitsnommer  Beroep  

Besigheidsadres  

Kontaknommers (Werk) (Selfoon) 

Epos  

MEDIESE FONDS 

Naam  Skema  

Lidnommer  Hooflid  

BOETIES/SUSSIES 

Noemnaam  Van  

Noemnaam  Van  

Noemnaam  Van  

Noemnaam  Van  

PERSOON VERANTWOORDELIK IS VIR REKENING 

Naam & Van  Verwantskap  

Epos  Kontaknommer  
 

Naskoolfooi 2019 R1100 oor 11 maande 
 

 NB!  ’n Afskrif van elke ouer/voog se identiteitsdokument moet die inskrywingsvorm vergesel. 

Heg ’n onlangse kop- en skouerfoto van u kind aan. 
 

 

Handtekening van ouer/voog: _______________     Datum: ___________________ 
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Vrywaring aan Tiertjie Naskoolsentrum 

 

 

vir enige aanspreeklikheid ten opsigte van: 

 

 

....................................................................................................................................................................................... 

(Kind se volle name en van) 

 

tydens uitstappies en besoeke soos gereël en georganiseer deur die kleuterskool en naskoolsentrum, asook ten 

opsigte van enige aanspreeklikheid wanneer die kind hom/haar bevind op 'n perseel van die kleuterskool en 

naskoolsentrum, of 'n perseel wat deur die kleuterskool en naskoolsentrum besoek word, of op enige voertuig of bus 

wat onder die beheer van die kleuterskool en naskoolsentrum staan.   

 

1.  Die kleuterskool en naskoolsentrum aanvaar geen aanspreeklikheid nie of risiko onder die 

omstandighede soos hierbo in die aanhef uiteengesit - 

1.1  vir noodlottige besering van die kind, persoonlike beserings van die kind en/of enige onkoste wat mag 

voortspruit uit die dood en/of persoonlike beserings van die kind; 

1.2  vir die verlies aan persoonlike besittings van die kind of enige besittings wat die kind by hom of haar 

mag hê onder die omstandighede soos onder die aanhef uiteengesit; 

1.3  wanneer die kind hom of haar bevind op enige perseel wat die eiendom van die kleuterskool en 

naskoolsentrum is, of waaroor die kleuterskool en naskoolsentrum beheer moet uitoefen; 

1.4  wanneer die kind hom of haar bevind op 'n bus, of enige ander voertuig wat onder die beheer van die 

kleuterskool en naskoolsentrum is. 

 

2.  Die kleuterskool en naskoolsentrum word onthef van enige risiko's ten opsigte van die kind onder die 

omstandighede soos uiteengesit in die aanhef. 

 

Ek,  ............................................................................................................................................,   

 

die ondergetekende ouer/voog van die kind, met kontaknommer ..........................................  

  

en epos .....................................................................................................................................  

bevestig hiermee dat ek die hele dokument gelees het, die reëls en regulasies bestudeer het en dat ek die inhoud 

verstaan en die implikasies daarvan aanvaar.   

 

 

 

....................................................................   ............................................... 

OUER/VOOG      DATUM 
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 Finasiële beleid 2019 
 
1. Ouers ontvang maandeliks op die 25ste dag ‘n rekeningstaat. 
2. Die begroting word in oorleg met die ondersteuningskomitee van die kerkraad opgestel en goedgekeur. 
3. Die fooie word jaarliks as deel van die begrotingsproses aangepas en is geldig vanaf 1 Januarie tot 31 Desember. 
4. Fooie word maandeliks vooruit betaal, voor die 7de van elke maand, vir ‘n tydperk van 11 maande. 
5. Indien moontlik word ‘n debietorder verkies bo elektroniese oorbetaling. 
6. Geen krediet word vir afwesigheid toegestaan nie. 
7. 'n 5%-boete word op betalings na die sewende van ‘n maand gehef. 
8. Geen afslag vir fooie wat jaarliks vooruit ten volle vereffen word nie.  

9. Reëlings in geval van wanbetalings: 
a) ’n Amptelike kennisgewing word aan die betrokke ouers gestuur om hulle te herinner aan die uitstaande fooie. 

b) Indien ouers nie die fooie vereffen of reëlings tref vir betaling nie, word ‘n skriftelike waarskuwing gegee dat die 

betrokke kind/ers nie die volgende maand tot die kleuterskool/naskool toegelaat word nie. 

10. Indien ouers nie die voorgeskrewe fooi kan betaal nie, moet hulle skriftelik aansoek doen ter verligting 
van die skoolfooi. (Daar moet ‘n geldige rede en bewys van bankstate ingedien word.) 

 Die finansiële vermoëns van die aansoeker asook dié van die gemeente word in ag geneem om te 
bepaal of afslag wel moontlik is. Dit word jaarliks heroorweeg en is nie vanselfsprekend herhaaldelik 
toepaslik nie. Die inligting en vorms is by die kantoor beskikbaar en die sluitingsdatum vir bogenoemde 
is 28 Februarie 2019.  

11. Die ondersteuningskomitee besin jaarliks oor die hantering van bogenoemde aansoeke. 

12. Die kerkraad behou die reg voor om alle inligting wat aan hulle verskaf word te verifieer. 
 

 
dr. Zander van der Westhuizen mnr. Wilhelm Steyn  mnr. Fanie J v Vuuren    mnr. Gert Roux 

(Ondersteuningskomitee, NG Tygerpoort) 

    
VOLTOOI DIE SKEURBRIEFIE EN HANDIG ASSEBLIEF BY ONTVANGS IN: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BETALING VAN NASKOOLGELDE 2019 

  
Hiermee bevestig ek, ____________________________________________(volle naam en van), 
biologiese ouer/wettige voog van die ondergenoemde leerder/s: 
 
1. ________________________________   2. _________________________________ 
 
3. ________________________________  4. _________________________________ 
 
dat ek die inhoud van die finasiële beleid vir 2019 verstaan. 
Ek onderneem om die skoolvoorskrifte en ooreenkoms ten opsigte van die betaling van die skoolfooi getrou 
na te kom. 
 
 
__________________________________   ______________________ 
Handtekening: Ouer/Voog      Datum 
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