HOEKOM PROBEER
INPAS AS JY GEBORE IS OM

WELKOM BY DIE

2023

FLORRIE-FAMILIE

LAERSKOOL FLORIDA
WA A R E L K E K I N D S E P O T E N S I A A L O N T D E K W O R D

JOU FLORRIE

Skoolloopbaan

GRAAD 5

GRAAD 3

GRAAD 2

GRONDSLAGFASE

GRAAD 4

LSEN (Learners with special educational needs)

GRAAD 6

INTERMEDIÊRE- EN SENIORFASE

GRAAD 7

Graad 4 is die eerste graad van die
intermediêrefase. Dit is die eerste jaar wat leerders
eksamen skryf.
Graad 6 is die laaste jaar van die intermediêrefase
en is die voorbereiding vir die seniorfase.
Graad 7 is die eerste graad van die seniorfase.
Werkslading is meer om te verseker dat leerders
reg is vir die hoërskool.

‘n Grondslagfase leerling (Graad 1-3) beleef hulle
wêreld konkreet.
Selfontdekking bied die geleentheid om self te dink.
Fisiese aktiwiteite om sosiaal te verkeer.
Die doel van opvoeding is om aan die leerder die
geleentheid te bied om te leer van norms, waardes,
kennis, insig en vaardighede.
Leer ook om interaksie tussen ander te bewerkstellig
en sosiale vaardighede saam met taal te ontwikkel.

GRAAD R

FLORRIELAND

GRAAD 1

Graad RR kan gesien word as ‘n voorbereidingsjaar
vir Graad R en Graad 1.
Die kleuter kry die geleentheid om deur speel te
leer, sy wêreld uit te brei en met ‘n verskeidenheid
media te eksperimenteer. Daar word egter klem
gelê op ‘LEER deur SPEEL’! Hy moet ook leer om 'n
roetine te volg en aan die vereistes van die
klaskamersituasie te voldoen.

GRAAD RR

Vir meer inligting oor elke fase, kontak gerus elke fase se HOD
Florrieland en grondslagfase: janet@laerskoolflorida.co.za
Intermediêrefase graad 4-5: alte@laerskoolflorida.co.za
Intermediêre- en seniorfase graad 6-7: sue@laerskoolflorida.co.za
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Algemene inligting
Skooltye
Maandag - Donderdag
Florrieland 07:30 - 12:40
Graad 1-3 07:30 - 13:30
Graad 4-7 en LSEN 07:30 - 13:40

Vrydag
Florrieland 07:30 - 12:40
Graad 1-3 07:30 - 12:50
Graad 4-7 en LSEN 07:30 - 13:00

Skoolfonds vir 2022 as ‘n riglyn

Skoolfonds vir 2023 sal in die 3de kwartaal bevestig word in die jaarlikse begrotings vergadering.

Gr 00 - R
Per leerder: R 2000 eerste paaiement (Januarie)
R 1 420 per maand Feb – Nov (R 16 200 per jaar)

Ingesluit in die skoolfonds is:
• Skryfbehoeftes vir die jaar.
• Eerste stel Skoolfoto’s (nie bekroningsfunksie foto’s nie).
• Florrieland inlgtingsboekie.
• Vervoer na plaaslike buitemuurse aktiwiteite binne 60km vanaf die skool.

Gr 1-7
Vir een leerder in Laerskool Florida: R 2 000 eerste paaiement
R 1 320 per maand Feb – Nov (R 15 200 per jaar)
Vir twee leerders in Laerskool Florida: R 4 000 eerste paaiement
R 2 640 per maand Feb – Nov (R 30 400 per jaar)
Vir drie en meer leerders in Laerskool Florida: R 5 100 eerste paaiement
R3 275 per maand Feb – Nov (R 37 850 per jaar)
Die betaling van die eerste paaiement sluit die volgende in:
• Skoolfoto-pakket met individuele- en klasfoto’s.
• Huiswerk dagboek.
• Wolkskool subskripsies.
• Vervoer na plaaslike buitemuurse aktiwiteite binne 60km vanaf die skool.

Kontak vir Wilna Marx (rekeninge@laerskoolflorida.co.za) vir enige finansiële
navrae of finansiële reëlings.

Differensiasie binne die klas

Elke leerling het genadegawes en talente van die Here ontvang. Elkeen is dus uniek met hulle eie
onderskeie eienskappe. Gedifferensieërde onderwys behels die erkenning, waardering en respek vir die
diversiteit van leerlinge in die klaskamer. Ons leef die skool se waardes met trots uit.

Omgee

Florrie Waardes
Verdraagsaamheid

Respek

Trots

Eerlikheid
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Skooldrag
Dogters

Hare
• Haarkleur moet ten alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe
word toegelaat nie.
• Hare wat oor die kraag hang, moet vasgemaak word.
• Slegs haarbykomstighede wat by die skool se kleure pas, mag gedra word.
Naels
• Geen akriel of gel produkte op naels word toegelaat nie.
• Geen naellak mag gedra word nie.
• Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
Grimering
• Geen maskara, oogomlyner of blosser word toegelaat nie
Juwele
• Geen ringe, armbande of kettings word toegelaat nie.
• Dogters mag slegs een goue of silwer knoppie of ringetjie per oor dra.
• Geen steentjies, diamante of gekleurde oorbelle mag gedra word nie.
• Geen liggaam-juwele, soos neus-, tong en wenkbrou-juwele.
• Slegs ‘n silwer of goue seëlring mag gedra word.
Somerskooldrag:
• “Check” skoolrok, kort of lang grys kouse met swart skoolskoene.
• Gr 7 dogters mag die turkoois pullover dra.
• Geen sweetpakke en skipants gedurende somer en eksamen nie.
• Kda hemp, swart broek en tekkies word gedra tydens sportperiode.
Winterskooldrag:
• “Check” skoolrok, lang grys kouse of swart sykouse met swart skoolskoene.
• Dogters mag ‘n grys langbroek dra.
• Gr 7 dogters mag die turkoois pullover dra.
• Laerskool Florida sweetpak mag gedra word met tekkies. KDA hemp
mag gedra word indien die leerder hulle sweetpak baadjie uittrek.

Seuns
Hare
• Hare moet kort en netjies geknip wees.
• Die gedeelte om die ore moet skoon geknip wees. Hare mag nie aan die ore
raak wanneer hare regaf gekam word nie.
• Wanneer hare afgekam word, mag dit nie aan die wenkbroue raak nie.
• “Sideburns” kan tot by die middel van die oor strek
• Hare mag nie uitermate van die kop wegstaan nie. Geen vreemde haarstyle
word toegelaat nie, ingesluit geskeerde kante mat patrone
• Natuurlike haarkleur moet ten alle tye vertoon en geen onnatuurlike strepe
word toegelaat nie.
• Geen musse mag gedra word nie.
Somerskooldrag:
• Grys Kortbroek, Grys kortmou hemp met wapen op, Grys lang kouse en swart
skoolskoene.
• Gr 7 seuns mag die turkoois pullover dra.
• Geen sweetpakke en skipants gedurende somer en eksamen nie.
• KDA hemp, swart broek en tekkies word gedra tydens sportperiode.
• Geen skipants
Winterskooldrag:
• Grys Langbroek, Grys langmou hemp. Grys kouse en swart skoolskoene.
• Gr 7 seuns mag die turkoois pullover dra.
• Laerskool Florida sweetpak mag gedra word met tekkies. KDA hemp mag
gedra word indien die leerder hulle sweetpak baadjie uittrek. (Selfde as dogters
sweetpak)

Klerebank
Verskaffers

Kontak vir Liz: 082 445 6976
Viva Sport: 011 672 7562
Burger broers: 011 782 1055
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Algemeen

Covid-19 pandemie
Laerskool Florida is onder streng Covid-19 riglyne om ons personeel en leerders te beskerm.
Siek leerders moet asseblief by die huis gehou word tot hulle volkome herstel het.
Geen leerder word op die skoolterrein toegelaat met ‘n koors van 38° en hoër nie.
Leerders wat enige Covid-19 simptome vertoon sal geïsoleer word tot hulle ouers/voog hulle kan kom
haal.
Covid-19 simptome:
• koors
• hoes
• asemhalingsprobleme
• keelseer

• diarree
• kopseer
• lyfpyn

Veiligheid & vroeër terrein verlaat
As gevolg van die nasionale Covid-19 pandemie mag geen ouer of buite persone toegelaat word op die
skoolterrein nie. Ons verstaan dit is moeilik om jou kind by die hekke af te laai, maar weet dat ons onderwysers
en prefekte alles in ons vermoë doen om dit vir hulle te vergemaklik.
GEEN leerders sal toegelaat word om buite die hekke tydens skoolure te gaan nie. Die hek is slegs oop op
sekere tye (open en huis toe gaan tyd) verder is die hek permanent gesluit tydens klastyd. Onderwysers maak
ook seker dat kinders nie na skool buite die hekke vir hulle ouers wag nie.
Vooraf reëlings moet getref word indien iemand anders ‘n kind kom haal.
Ons maak gebruik van ‘n uitteken stelsel, indien u, u kind vroeër moet kom haal. U moet u kind uitteken in die
kantoor voordat hy/sy die terrein mag verlaat.

Naskool/Studiesentrum
Vir meer inligting rondom die studiesentrum stuur ‘n e-pos aan: studie@laerskoolflorida.co.za

Kontak ons:
010 442 8999

www.laerskoolflorida.co.za

Algemene navrae: info@laerskoolflorida.co.za
Leerder aangeleenthede: admin@laerskoolflorida.co.za
Hoof: hoof@laerskoolflorida.co.za
Finansiële navrae: finansies@laerskoolflorida.co.za
Skoolfonds navrae: rekeninge@laerskoolflorida.co.za
Sport navrae: sport@laerskoolflorida.co.za
Bemarking navrae: bemarking@laerskoolflorida.co.za

1. Leerder inligting
Linkshandig

Regshandig

Kind se van:

Plaas leerder in GR:

Vollename:

Geslag:

Noemnaam:

ID nommer van leerder:

M

F

/2023
Geboortedatum:

Vorige skool, dorp/stad en provinsie:
Huistaal:

Taal van kommunikasie:

Ras:

Ander tale magtig:

Ouers oorlede?

Aantal leerders in Laerskool Florida:

JA NEE Ma of/en Pa:

Naam van leerder:

Gr:

Naam van leerder:

Gr:

Naam van leerder:

Gr:

2. Mediesefonds
Naam van hooflid:

Mediesefonds:

Plan:

Nommer:

Huisdokter:

Tel nr:

Kroniese siektes/spesiale behoeftes:

Allergie:
Behandeling:

3. Inligting van beide ouers (verpligtend)
Vader/voog

Moeder/Voog

Voorletters en van:

Voorletters en van:

Noemnaam:

Noemnaam:

ID:

ID:

Werk nr:

Werk nr:

Sel nr:

Sel nr:

Huis nr:

Huis nr:

E-pos:

E-pos:

Beroep:

Beroep:

Maatskappy:

Maatskappy:

Werkadres:

Werkadres:

Woonadres: (Domicilium citandi et Executandi)

Woonadres: (Domicilium citandi et Executandi)

Posadres:

Posadres:

4. Gesin Status (verpligtend)
Merk met X

Albei ouers

Stiefpa

Stiefma

Wewenaar

Weduwee

Voogde

Geskei-

Geskei-

Vervreem-

Vervreem-

Ander

Woonsaam

enkelouer

bly by ma

bly by pa

bly by ma

bly by pa

5. Alternatiewe kontakpersoon (Nie ouers/voodge nie)
Verwantskap:

Woonadres:

Werk nr:

Sel nr:

6. Nodige dokumente (verpligte dokumente)
Geboortesertifikaat afskrif

Beide ouers se ID

Oorplasingskaart van vorige skool

Bewys van naaste fisiese adres aan skool

Nuutste rapport van vorige skool

Afskrif van mediese kaart

Vorige jaar se rapport (kw 1 – 4)

Bewys van immunisasie

7. Onderneming deur ouer 2023
Waglys nommer:
Ouer/voog se van:

Voorletters:

Kind se van:

Aantal leerders in skool:

Kind/ers se volle name:

1.

Graad:

/2023

2.

Graad:

/2023

3.

Graad:

/2023

4.

Graad:

/2023

Adres:

Huis nr:

Werk nr:

Sel nr:

1.

Ek/Ons bevestig dat ek/ons behoorlik gemagtig is om hierdie onderneming te onderteken synde die
wettige ouers, voogde.

2.

Ek/Ons bevestig dat my/ons kind voldoen aan die toelatingsvereistes soos van tyd tot tyd neergelê deur
die skoolhoof, Beheerliggaam en ouers.

3.

Ek/Ons aanvaar die reëls en regulasies soos van tyd tot tyd neergelê deur die skoolhoof, Beheerliggaam en
die ouers, en sal toesien dat my/ons kind hom/haar daarby neerlê.

4.

Sou ek/ons besluit dat my/ons kind die skool moet verlaat, onderneem ek/ons om 1 (een) maand kennis
van sodanige voorneme te gee en besef ek/ons dat ek/ons aanspreeklik sal wees vir die pro-rata
skoolgeld vir hierdie periode ongeag of my/ons kind die skool bywoon al dan nie.

5.

Ek/Ons lê my/ons neer by die bepalings van enige geldende Onderwyswetgewing.

6.

Ek/Ons aanvaar dat die skoolhoof my/ons kind se bywoning kan beëindig, waar die gedrag van die leerder
na die mening van die skoolhoof van so ‘n aard is, dat dit die handhawing van behoorlike sedelike gedrag,
dissipline of sosiale welsyn van die skool in gevaar stel.

7.

Indien enige dispuut tussen my/ons of my/ons kind en die skool sou ontstaan, sal ek die beslissing van die
Beheerliggaam of aangewese liggaam aanvaar as finaal en bindend

8.

FINANSIËLE VERPLIGTINGE

Ek onderneem om die skoolgeld PER LEERDER soos deur die Beheerliggaam voorgeskryf vir 2023 te betaal:
JANUARIE-PAAIEMENT REEDS IN NOVEMBER BETAALBAAR
9.

BETAALWYSE: Ek verkies een van die volgende betaalwyses

BALANS VAN SKOOLFONDS BETAALBAAR IN PAAIEMENTE:

Kontantpaaiemente

EFT Direkte inbetaling by bank

8. Neem kennis
Finansies:
8.1. Die betaal van skoolfonds is verpligtend en is maandeliks vooruitbetaalbaar, vóór die sewende dag van
elke maand. Indien gelde daarna betaal word, sal rente gehef word. Indien daar enige rede sou wees
waarom betaling nie betyds of glad nie gemaak kan word nie, moet reëlings met die skool getref word. Reël
asseblief ‘n afspraak met die hoof of die finansiële kantoor. (Tel: 010-442-8999) Indien geen reëlings getref
word nie, sal daar rente gehef word.
8.2. Ouers wat nie reëlings tref nie, of reëlings tref en dit nie nakom nie, sal aanspreeklik gehou word vir die volle
skoolgelde, plus rente per leerder.
8.3. Ek erken hiermee dat bovermelde ‘n geldige skulderkenning is en dat ek regtens daardeur gebind word.
8.4. Indien enige paaiement soos vermeld nie stiptelik op die vervaldatum daarvan betaal word nie, sal die
volle uitstaande balans onmiddellik opeisbaar en betaalbaar wees en sal Laerskool Florida geregtig
wees om regstappe teen my in te stel, sonder enige verdere kennisgewing aan my teen prokureur-en
kliëntskaal.
8.5. Alle skoolgelde moet voor of op 31 Oktober 2023 ten volle vereffen wees en indien ‘n leerder voor 31
Oktober 2023 die skool verlaat, sal die uitstaande bedrag pro-rata bereken word.
8.6. Neem kennis dat kragtens Art (41)(5)(a) van die Skolewet fooie binne 3 (drie) maande na ontvangs van
eisbrief vereffen moet word.
Beskerming van persoonlike inligting:
8.7. Ek/ons, die ouer/s of wettige voog/de van die leerder, gee hiermee toestemming dat:
8.7.1 die skool my/ons persoonlike inligting wat deur die skool ingesamel, verwerk en gestoor word ingevolge
die relevante bepalings van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPI) vir
doeleindes van die behoorlike funksionering en bestuur van die skool, soos voorgeskryf in die Suid-

8.7.2

Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996 en ander relevante nasionale en provinsiale onderwys wetgewing en
beleid; en
die skool die leerder se persoonlike inligting (insluitend akademiese, bywoning, gedrags-en ander
skoolverwante rekords) wat deur die skool ingesamel, verwerk, gedeel en gestoor word ingevolge die

relevante bepalings van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPI) vir die
doeleindes van registrasie van die leerder in die skool, die behoorlike funksionering en bestuur van die
skool, soos voorgeskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996 en ander relevante nasionale en
provinsiale onderwys wetgewing en beleid.
8.1 Ek/Ons verstaan dat my/ons kind nie as leerder van die Skool geregistreer kan word en/of dat my/ons kind nie
‘n ingeskrewe leerder van die Skool kan bly sonder dat die Skool sekere van my/ons en my/ons kind se
persoonlike inligting, soos deur die Skool versoek, prosesseer nie.
8.2 Ek/ons bevestig dat ek/ons ingelig is dat die bogenoemde persoonlike inligting in ooreenstemming met die
skool se POPI-beleid hanteer sal word, welke beleid op die skool se webwerf beskikbaar is, alternatiewelik op
versoek aan die skool beskikbaar gestel sal word. Ek bevestig dat ek bewus is daarvan dat my/ons regte met
betrekking tot die beskerming van my/ons persoonlike inligting ook volledig in hierdie beleid vervat word.
8.3 Ek/ons bevestig hiermee dat ek/ons verstaan dat dit my/ons verantwoordelikheid is om die Skool in te lig sodra
enige van die persoonlike inligting wat ek voorsien het verander en onderneem ek/ons om die Skool spoedig
moontlik van sodanige opgedateerde inligting te voorsien.
LET ASSEBLIEF DAAROP DAT ALLE VORIGE KORTING/REËLINGS VIR 2022 VERVAL EN DAT DAAR ELKE JAAR OPNUUT AANSOEK
GEDOEN MOET WORD VIR KORTING.

•
•

Aansoekvorms is direk by die Finansiële kantoor beskikbaar. Die vorm en proses word aan u verduidelik.
Departementele prosedure vir elke aansoek word gevolg en elke aansoek word op sy eie meriete hanteer.

•

Geen gelde word terugbetaal aan ouers van leerders wat die skool verlaat nie.

Handtekening van ouer

Datum

