
INSKRYWINGS VIR 2021  

      

 1. Dankie vir u aansoek. 

2. Inskrywings vir GRAAD R  2021 open  20 Januarie 2020 en  aansoeke vir GRAAD 1 – 7  

 open 17 Februarie 2020 .  Aansoeke vir Graad R 2021 sluit 28 Februarie 2020 en vir 

              Graad 1 - 7   sluit  17 Maart 2020.  

3. Aansoeke wat na 17 Maart 2020 ontvang word, sal op ‘n register geplaas word.  

4. Alle aansoeke moet per hand afgegee word  (slegs volledige aansoeke van ouers wat vanaf               

 ander provinsies verhuis,  sal per  e-pos aanvaar word). 

5. Alle afskrifte moet gesertifiseer wees. 

6.  In die geval van enkelouers, sal slegs ‘n “unabridged” geboortesertifikaat aanvaar word.  

7. Indien nie ‘n Suid-Afrikaanse burger nie, moet ‘n gesertifiseerde verblyfspermit/                

 studiepermit  die aansoek vergesel. 

8. Slegs gesertifiseerde munisipale rekeninge, getekende huurkontrakte of koopkontrakte van 

 eiendomsagentskappe sal aanvaar word.  Indien u  by iemand woonagtig is, benodig ons hul

 gesertifiseerde bewys van adres, ID-dokumente en ‘n beëdigde verklaring waarin hulle               

 bevestig dat u by hulle woonagtig  is. 

9. Toegang tot die skool kan geweier  word indien die dokumente vervals is  en/of  inligting

 verkeerdelik deurgegee of weerhou word. 

10. Let asb. daarop dat dit die aansoeker se plig is om te verseker dat die aansoek volledig is en 

 dat hy/sy alle beleide gelees en verstaan het. Geen korrespondensie sal oor               

 onvolledige aansoeke gevoer word nie.  

Indien u aansoek suksesvol  is, sal u voor of op 15 tot 22 Mei 2020 skriftelik in kennis gestel  word. 

GRAAD R OUERS vir 2020 voor of op 31 Maart 2020 skriftelik in kennis gestel word indien u 

aansoek suksesvol was. 

 

 

 BAIE BELANGRIK :  NASORG TOELATINGSVORMS VIR GRAAD R IS VANAF 1 MAART 2020 BY 

DIE NASORGKANTOOR BESKIKBAAR.  GRAAD 1 TOT 7 SE TOELATINGSVORMS VIR NASORG 

IS SLEGS VANAF 1 AUGUSTUS 2020 BY DIE NASORG  BESKIKBAAR. NASORG IS SLEGS  VIR 

OUERS WIE SE KINDERS BY LAERSKOOL BRACKENFELL AANVAAR IS.  

 


