Beste Voornemende Swarrie-ouers
Baie dankie dat u Laerskool Swartkop gekies het
as skool vir u kind. Vul asseblief die meegaande
Inskrywingsvorm volledig in.
Ons benodig die volgende dokumente sodat u
aansoek verwerk kan word:
- Inentingsertifikaat (SLEGS Gr RR – Gr 1)
- Geboortesertifikaat van leerder
- Identiteitsdokumente van ALBEI ouers
- Bewys van adres
Indien leerder oorgeplaas word van ‘n ander skool
- Nuutste rapport - vorige skool
- Oorplasingskaart - vorige skool
Ander dokumentasie (indien van toepassing)
Doodsertifikaat van ouer
Toesig en Beheer dokumente
Sielkundige verslae
Geldige studiepermitte vir buitelandse
burgers
Proses
Die bogenoemde dokumentasie moet per
hand ingehandig OF per e-pos gestuur word
na: inskrywings@laerskoolswartkop.co.za

Laai asseblief die d6
Connect toepassing op u
foon of rekenaar om ons
inligting te ontvang!

Skoolfooie
Laerskool Swartkop is ‘n fooi-betalende skool met
skoolfonds wat elke jaar deur die Beheerliggaam
bepaal en tydens die Algemene Ouer
Jaarvergadering goedgekeur word. Kragtens
Artikel 39 en 40(1) van die Suid-Afrikaanse
Skolewet 84 van 1996, is die ouer / voog
aanspreeklik vir die betaling van skoolgeld.
Kontak asb. die kantoor vir korrekte bedrae en
verwysings voordat u EFT betalings maak.
Graad R Inskrywings
Afgesien van die Opedag het ons ook ‘n graad
R en 1 kuierdag in November, wanneer die
leerders hul juffrouens ontmoet.
Gr R Deposito
Graad RR/R inskrywings is onderhewig aan
betaling van ‘n nie-terugbetaalbare deposito
en is betaalbaar saam met die inskrywing.
Vrystelling (Gedeeltelik of Algeheel)
Volgens die Wetswysigings soos gepubliseer in die
Staatskoerant No. 29311 gedateer 18 Oktober
2006, en soos goedgekeur deur die Skoolbestuur
en Beheerliggaam, mag sekere ouers van
leerders in Gr 1 – 7 (Nie vir Gr R) binne bepaalde
voorwaardes kwalifiseer vir gedeeltelike of
algehele
vrystelling
van
skoolgelde.
Aansoekvorms vir vrystelling is slegs by Me AnnaMarié Meiring in die Finansiële kantoor beskikbaar
en moet PERSOONLIK deur die ouer by haar
afgehaal word.
Swarrie-groete!
Laat koopbewys stempel by die kantoor:

Swarries dra elke Vrydag ‘n
Swarrie-hemp met denimbroek
en tekkies of kaalvoet. Dié
koopbewys kan by Wierdapark
Uitrusters geruil word vir een
GRATIS Swarrie-hemp.
NB: Alle Gr 1’s ontvang hul
hempies by die skool op die
eerste skooldag.

