NASKOOLSENTRUM
INSKRYWINGSVORM 2021

PERSOONLIKE INLIGTING VAN OUERS EN LEERDERS
AANVANGSDATUM: ___________________
LEERLING
VAN:

GEBOORTEDATUM:

NAAM:

GRAAD:

NOEMNAAM:

VOOGONDERWYSER/ES
OUERS/VOOG
VADER

Voorletters en Van
Voornaam
ID Nommer
Huwelikstatus
Beroep
Werksadres
Woonadres (straat)
Telefoonnommers: (h)
(w)
(s)

MOEDER

Mediese
Besonderhede
Enige ernstige siekte / allergie / abnormale bleeding / epileptiese
aanvalle waarvan Naskoolpersoneel bewus moet wees en waarna
opgelet moet word:
* lndien u kind allergies is vir bv. bysteek, verskaf asseblief die
nodige medikasie.
Kontakpersoon (in 'n noodsituasie) as ans u nie in die
hande kry nie: Naam: ______________________
Tel: (h)

(w)

(s)

LETWEL:
lndien u of die kontakpersoon nie bereikbaar is om u kind te
vervoer nie, sal 'n ambulans op u koste ontbied word, aangesien
ons nie vrywarings magtiging het om u kind self te vervoer nie.
•

Persone wat u kind mag kom afhaal
Dui asseblief volledig aan watter persone, insluitend uself, u kind mag
kom afhaal. Slegs die persone wat u hieronder spesifiseer (ouers,
familie, vriende), sal toegelaat word om u kind saam met hulle te neem.
Naam en Van

2.

Verwantskap t.o.v.
kind

Telefoonnommer

Bykomende lnligting
Is daar enige addisionele inligting, van welke aard ook al, waarvan die
Naskool bewus moet wees ten einde die plig om toesig oor u kind te
hou, behoorlik te kan uitvoer.

3.

Kwartaallikse bevestiging van lnligting
Dit is u verantwoordelikheid om die Naskool van enige adres- of

telefoonveranderinge skriftelik in kennis te stel.
Dit is noodsaaklik om die nodige inligting te gee sou u kind iets
oorkom, soda! die Naskool u spoedig moontlik kan kontak.

4.

Bepalings en voorwaardes
Lees asseblief hierdie bepalings en voorwaardes volledig deur: Na
ondertekening

van

hierdie

aansoekvorm

verteenwoordig

die

bepalings en voorwaardes hierin vervat 'n ooreenkoms tussen u
(hierna genoem "die Ouer/Voog") en Laerskool Florida Naskool
(hierna genoem "die Naskool"). Die Naskool is 'n privaatinstansie
van Laerskool Forida en word nie gesubsidieer nie.
Hiermee
ek:___________________________________

verklaar

(volle naam en van)
die ouer/voog van

Graad:

dat die persoonlike inligting soos aangedui waar en korrek is.

Ek aanvaar, onderneem en/of neem kennis van die volgende:
1.

2.

Ek onderneem hiermee om alles te doen wat nodig is om die Naskool in
staat te stel om sy plig om toesig te hou oor my genoemde kind
behoorlik uit te voer, en om te voldoen aan alle redelike opdragte en/of
bevele wat die Naskool van tyd tot tyd ten opsigte van my of my kind
mag gee.
Ek besef dat dit van die uiterste belang is dat ek of die genoemde
kontakpersoon te alle lye telefonies bereikbaar moet wees ingeval
van 'n noodsituasie en daarom onderneem ek om enige veranderinge
in my kontakbesonderhede onmiddellik onder die aandag van die
Naskool te bring.

3.

Ek besef en aanvaar dat in terme van die Wet op Kindersorg 74 van

1983, 'n geneesheer of die hoof of personeel van die Naskool self
magtiging mag verleen vir die verskaffing van dringende mediese
behandeling of die uitvoering van 'n operasie indien hulle redelike
gronde het om te glo dat dit noodsaaklik is om my kind se !ewe le
red of om my kind van 'n ernstige en blywende liggaamlike letsel of
gebrektle red en dat ek aanspreeklik is vir die koste van die
behandeling of operasie wat my kind ontvang of ondergaan het, asof
ek daartoe opdrag gegee het.
4.

Ek aanvaar dat alhoewel alle redelike voorsorgmaatreels getref sal
word vir die veiligheid en welstand van my kind, ek verantwoordelik
gehou sal word vir die betaling van enige mediese-, tandheelkundeen/of hospitaalrekeninge wat voortspruit uit 'n besering van my
kind wat nie aan die nalatigheid van die Naskool personeel
toegeskryf kan word nie.

5.

Ek

vrywaar

hiermee

die

Naskool

teen

enige

eis

en/of

aanspreeklikheid wat deur derdes ingestel mag word as gevolg van
die bestaan van hierdie ooreenkoms en wat mag voortspruit uit die
dood of besering van 'n persoon of skade of verlies aan eiendom,
hoe dit oak al ontstaan en wat voortspruit uit die uitoefening van
die regte hierin verleen.
6.

Ek onderneem om my neer te le by alle reels wat van tyd tot tyd
deur die Naskool uitgereik mag word, welke reels as deel van
hierdie ooreenkoms beskou sal word.

7.

Ek aanvaar dat die Naskool nie vir die volgende verantwoordelik
gehou sal word nie:

a.

lndien 'n leerder die betrokke dag nie die Naskool gaan bywoon nie,
is dit die ouer se plig om vir Vanessa Krugerl telefonies of skriftelik
le laat weet. Die Naskool kan ongelukkig nie skakel om te hoor waar
leerders is wat nie aangemeld het vir register nie.
Naskool begin om 13:40 en al die leerders moet aanmeld vir
register. Laat die leerders asb. net verskoning maak indien hulle 'n
betrokke dag nie die Naskool gaan bywoon nie. Nadat register

geneem, mag hulle na hul onderskeie sport- en kultuuraktiwiteite
verdaag. (Behalwe wedstryde).
Met wegwedstryde moet u kind, voor hul vertrek, by die Naskool
bevestig of hulle later met terugkeer Naskool gaan wees. lndien
hulle voor 17:15 terugkeer, sal die Naskoolpersoneel na u kind
omsien tot 17:30. As die leerder/ers na 17:20 terugkeer, bly die
sportafrigter verantwoordelik vir u kind se toesig en nie die
Naskoolpersoneel nie. Na 17:30 tree die Naskool se boetereel in
werking.
b.
c.

Kinders wat sonder skriftelike toestemming van hul ouer/voog of
sander toestemming van die Naskool die skoolterrein verlaat;
Kinders wat sonder toestemming van hul ouer/voog deur vreemde
persone, anders as die genoem in klousule 2, buite die skoolterrein
opgelaai word;

d.
e.

Klere of besittings wat wegraak of gesteel word op die skoolterrein.
Stuur asseblief 'n stel skryfbehoeftes saam. Die Naskoolpersoneel
voorsien geensins skryfbehoeftes aan leerders tydens studieklas
nie! Geen huiswerk word nagesien nie. U as ouer bly verantw oordelik
vir elke leerder se huiswerk.

8.

Ek onderneem om eiendom van die skool of ander leerders wat met
opset deur my kind beskadig word, binne 'n week te vervang.

9.

Ek aanvaar dat die voltooiing van tuiswerk my en my kind se eie
verantwoordelikheid is. Alhoewel daar ‘n uur studietyd is, is dit
steeds u as ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dat alles
voltooi is. Hulp word verleen gedurende studie en personeel is daar
om leerders te help.

10.

U moet asseblief u kind voor of op die bepaalde tyd kom afhaal.
Ons vra u vriendelike samewerking in die verband. U moet asseblief
uit die motors klim en u kind kom haal. Geen leerder mag selfdie
terrein verlaat nie.

11.

Ek is bewus daarvan dat die Naskool stiptelik om 17:30 sluit en
aanvaar dat 'n boete van R50.00 vir die eerste 15 minute of 'n

gedeelte van die tyd gevra word. Na 17:55 sal 'n boete van
R100.00 vir elke 15 minute of 'n gedeelte van die tyd gevra word.
Hierdie bedrag is binne 24uur betaalbaar. Die gelde is betaalbaar
by Vanessa Kruger. Elke keer wanneer ek hierdie reel oortree om
nie my kind betyds al te haal nie, sal 'n waarskuwing aan my
uitgereik word. Na 'n derde waarskuwing, sal my kind nie meer in
die Naskool toegelaat word nie.
12.

Ek aanvaar dat indien ek en/of my kind drie skriftelike
waarskuwings van die Naskool ontvang

het weens ernstige

oortredings van enige neergelegde reels, ek my kind uit die Naskool
sal neem.
Punte is oordraagbaar van een kwartaal na 'n volgende kwartaal tot
u kind 100 punte het. Na 100 punte word ‘n skriftelike waaskuwing
gegee. Na 300 punte sal u kind nie verder by die naskool toegelaat
word nie.

Naskool DissiplineStelsel

1

Speel in badkamers

2 Gesels in studieklas / Nie betyds opdaag vir studie /
Huiswerkboeke
nie by skoal / Speel in studieklas / Weier om huiswerk
te doen / Selfoon aan in studieklas / Ontwrig
studieklas

10
10

Tee-praat met personeel / Ongehoorsaamheid

10

4.

Verkeerde terrein speel

30

6.

Wegsteek van eiendom, sowel as eie tas weg te steek
om nie studieklas by te woon nie

50

8.

Nie opdaag vir register

20

3.

10. Hardloop en stamp en skee / Afknou I Baklei / Spot van
kinders / Spuug / SpeeI in badkamers

30

11.

10

Kind wat weier om opdragte uit te over

13. Gesels / rond hardloop gedurende registertyd.

20

15. Daag nie op vir studieklas nie/ ontwrig studieklas

50

100 waarskuwing

Punte is oordraagbaar van een kwartaal na 'n volgende kwartaal tot
u kind 100 punte het. Na 100 punte word ‘n skriftelike waaskuwing
gegee. Na 300 punte sal u kind nie verder by die naskool toegelaat
word nie.
Maak asb. seker dat u kind deeglik bewus is van die reels.

WAARSKUWINGS OF AFHANGENDE VAN ERNS VAN SAAK
punte

-100

1. Terrein verlaat sonder toestemming
2. Vandalisme - erns van saak
3. Rassisme - erns van saak
4. Onwelvoeglike taalgebruik / en in geskrewe taal
5. Klappers/aanstekers/vuurhoutjies
3de WAARSKUWING

-

Word gevra om Naskool te verlaat

Hantekening Ouer: ________________

Datum: _____________

Ouerinligting
1.

Die Naskool duur vanaf 13:40 tot 17:30.
Ons Naskool se selfoonnommer is 073 900 5222. U kan
enigetyd in die middae vanaf 13:40 tot 17:30, met die
Naskooldames kontak maak as u 'n reeling wil tref of as u
hulle iets wil meedeel.

2. Naskoolgelde is vooruitbetaalbaar.
3.

Kostes vir kaartjies is R25 per dag.

GEEN leerder sonder ‘n

kaartjie sal by die naskool toegelaat word nie. U kan kontant of per
EFT betaal.
4. Ons NEDBANK tjekrekeningnommer is: 80158750. Takkode:
632005.

Maak seker dat dit in die regte rekening gedeponeer

word. Internet- en bankdeposito bewys van betaling moet na
0739005222 gestuur word. U moet u kind se naam, van en graad
as verwysing gebruik.

5. Alle Naskoolkinders MOET om 13:40 by die Nasorgsentrum
aanmeld vir register en om te eet. Laat die kinders asseblief net
verskoning kom maak indien hulle 'n betrokke dag nie die
Nasorgsentrum gaan bywoon nie. Nadat register geneem en hulle
geeet het, mag hulle no die onderskeie sport- en kultuuraktiwiteite
verdaag en gewone klere aantrek (behalwe met wegwedstryde).
Met wegwedstryde moet u kind, voor hulle vertrek, by die
Nasorgsentrum kom bevestig of hulle later met terugkeer weer
Naskool is. Indien hulle voor 17:15 terugkeer, sal die
Nasorgpersoneel na u kind omsien tot 17:30. As die kind/ers na
17:20 terugkeer, bly die sportafrigter verantwoordelik vir u kind
se toesig en nie die Nasorgpersoneel nie. Na 17:30 tree die
Nasorgsentrum se boetereel in werking. Indien 'n leerder nie

opdaag vir register nie, aanvaar die Naskoolpersoneel geen
verantwoordelikheid vir die leerder nie.
6. Personeel sal leerders badkamer toe neem voor studieklasse begin.
Vanaf 14:45 tot 15:45 is daar 'n verpligte studieperiode vir alle
Naskoolleerders

in verskillende klasse. Hulpverlening

word

gedurende die uur aan die leerders verskaf.
Stuur

asseblief

'n

ekstra

stel

skryfbehoeftes

saam.

Die

Naskoolpersoneel voorsien geensins skryfbehoeftes aan leerders
tydens studieklas nie! Elke leerder is verplig om die volle uur in die
klas deur te bring. Huile moet vir hulle enige "besighou aktiwiteite"
saambring, bv. 'n inkleur-, storie- of tekenboek. Die aktiwiteit sal
hulle dan doen sodra hulle huiswerk afgehandel is. Geen huiswerk
word nagesien nie. U as ouer bly verantwoordelik vir elke leerder
se huiswerk. Ons help wel en kyk dat dit reg gedoen word.
7.

Na studie-uur, kan die leerders dan op die speelterrein speel
totdat die ouers hulle kom haal.

8.

Let daarop dat die Naskoolsentrum om 17: 30 sluit. U moet
asseblief u kind voor of op die bepaalde tyd kom afhaal.
Indien die tyd na 17:30 misbruik word, sol 'n R50.00 boete vir die
eerste 15 minute of ‘n gedeelte van die tyd gevra word. Na 17:55 sol
'n boete van Rl00.00 vir elke 15 minute of 'n gedeelte van die tyd
gevra word wot binne 24 uur betaalbaar is of

'n skriftelike

waarskuwing sal aan u gegee word. Elke keer wanneere u hierdi reel
oortree om nie u kind betyds of te haal nie, sol 'n waarskuwing aan u
uitgereik word. Die waarskuwing en aftekenregister moet deur u
geteken word. Na ontvangs van 'n derde waarskuwing, sol u gevra word
om u kind uit die Naskool te neem.
9.

U moet "tuisklere" saamstuur wat u kind in die middae aantr ek na
register geneem is. Merk asseblief die klere duidelik en stuur 'n

sportsak

saam

waarin

die

klere

gebere

kan

word.

verantwoorde/ikheid word aanvaar vir klere

wat

verlore

Geen
of

gesteel raak nie.
10.

Dissiplinestesel :
Punte is oordraagbaar van een kwartaal na 'n volgende kwartaal tot u
kind 100 punte het. Na 100 punte word ‘n skriftelike waaskuwing
gegee. Na 300 punte sal u kind nie verder by die naskool toegelaat
word nie.

11.

'n Kaartjie moet getoon word aan die Naskoolpersoneel voordat u
kind toegelaat sal word. (Indien die betaling nie vooruit betaal is vir
die betrokke dag nie, sal geen voorsiening vir u kind voorsien word nie
en moet u kind op eie risiko gelaat word).

12.

ALLE GELDE IS VOORUITBETAALBAAR..
a. Die Naskool is 'n privaatinstansie en word nie gesubsidieer nie en
daarom is alle gelde STRENG VOORUIT BETAALBAAR..
b. Alle

gelde

is

betaalbaar

by

Juf.

Vanessa

Kruger.

Geen

aanspreeklikheid sal vir verlore kaartjies aanvaar word nie.
c. Bewys van Internetbetalings moet na 0739005222 gewhatsapp
word.
13.

Vakansieskool
Laerskool Florida se Naskool sal tydens skoolvakansies oop wees
vanaf 07:00 tot 17:30nm. Daar sal geen vakansieskool voor die
skool amptelik in Januarie begin, wees nie. Vakansieskool sal nie in
Desember aangebied word.
Die tarief vir die vakansieskool is R50 per dag vooruitbetaalbaar
in

kontant.

Die

kontantgeld

moet

twee

weke

voor

die

vakansieskool by me. Vanessa Kruger betaal word.
Geen elektroniese betalings sal vir vakansies aanvaar word nie.
Geen leerder sal vir die dag toegelaat word sonder betaling nie. U is
verantwoordelik vir u kind se eet- en drinkgoed vir die dag.

Geen kos word aangebied nie. Sorg asb vir genoeg kos vir die dag.
Daar sal slegs toesig wees en geen program sal aangebied wo rd nie.
14.

Indien die leerder nie die middag Naskool toe kom nie, of dalk vroeer
moet gaan, moet u ons asseblief in kennis stel, ter wille van die
register wat ons daagliks moet voltooi. Ons sal die kind nie laat
gaan sonder 'n skriftelike toestemming nie. Indien u nie betyds kan
laat weet nie, of die Naskool nie telefonies kan bereik nie, laat
asseblief 'n boodskap by die skool.

Vriendelike groete

_______________________________
VANESSA KRUGER
NASKOOLHOOF

