
 

 

 

'n Ouer is aanspreeklik vir die betaling van skoolfonds, tensy en tot die mate waartoe 

hy of sy van betaling vrygestel is. Indien ‘n ouer gevolglik nie betaling van skoolfonds 

kan bekostig nie moet die ouer aansoek doen vir vrystelling.  

Kriteria en riglyne vir aansoek om vrystelling 

1. ‘n Enkel ouer / beide ouers kan aansoek doen vir vrystelling  

2. ‘n Ouer kwalifiseer vir volle of gedeeltelike vrystelling wat bereken word volgens ‘n 

glyskaal  

3. Outomatiese verystelling vereis bewys van pleegsorg   

4. Voorwaardelike vrystelling vereis inligting rakende persoonlike omstandighede en die 

onvermoë om skoolfonds te betaal 

5. Vrystelling word berekening op skoolfonds en addisionele betalings en nie 

koshuisgelde nie  

6. Aansoek vind jaarliks plaas 

7. Bruto inkomste (voor aftrekkings) moet voorsien word 

8. Inligting voorsien moet geldig wees vir die aansoek om verwerk te word  

9. Die skool kan hulp verleen met die volooi van die aansoek 

10. Stel die skool in kennis indien finansiële posisie op enige stadium verander 

11. Vrywillige finansiele bydraes is toelaatbaar 

12. Poog om die aansoek teen 28 Februarie 2020 in te dien 

13. Appél teen besluit van beheerliggaam moet gebring word binne 30 dae  

 

 

 

Afskrif van ID  

Leerder geboorte sertifikaat 

Bank state (3 maande) 

Salaris strokie (3 maande) 

Alternatiewe besigheid finansiele state 

Bewys van uitgawes 

Koopakte / Huurooreenkoms 

Egskeidings - skikkingsakte (indien van toepassing) 

Hofbevel - sekwestrasie, likwidasie, administrasie, skuldberading (indien van 

toepassing)  

Verklaring indien werkloos 

Doodsertifikaat (indien van toepassing)  

Bank rekening verifikasie document 

Verklaring (bevestig inligting geldig en korrek) 

Ander dokumente deur die beheerliggaam versoek 

Aansoek vir vrystelling van skoolfonds 

Stawende dokumentasie 



 

 

Aansoek vir vrystelling van skoolfonds 

 

Skoolfonds Rekeningnommer:  

 

1. Aansoek tipe:  Beide ouers, aparte aansoek 

    Beide ouers, enkel aansoek 

    Enkel Ouer 

2. Indien u enkel ouer bo gekies het, dui asb die rede aan: 

Oorlede  Vervreem  Ander 

3. Indien u "Ander" gekies het voorsien asseblief meer besonderhede 

 

 

Afdeling 1: Leerling besonderhede 

Voorsien asseblief die besonderhede van die leerders waarvoor u aansoek doen 

Besonderhede    LEERLING 1                 LEERLING 2  LEERLING 3 

Van 

Volle Name 

Huidige graad 

Identiteitsnommer 

Eerste toelatings  
datum 
 
Skoolfonds vir 2020 

Afdeling 2: Biologiese ouer / voog besonderhede 

Besonderhede   OUER / VOOG 1   OUER / VOOG 2 

Verwantskap 

Volle Name / Van 

Identiteitsnommer 

Huwelikstatus 

Kontaknommer/s 

Epos adres 

 Woonadres 

Posadres 

 



 

Afdeling 3: Biologiese kinders van die ouer / voog (by 'n ander 

publieke skool wat nie 'n geen fooi skool is nie) 

Besonderhede   LEERLING 1                           LEERLING 2 

Naam van inrigting 

 

Volle Name / Van 

 
Identiteitsnommer 
 
Graad / Vlak 
 
 

Afdeling 4: Finansies 

OUER / VOOG 1 

1. Beroep 

2. Naam van werkgewer 

3. Werkgewer kontaknommer 

4. Besit, bestuur of het u enige belang in 'n alternatiewe besigheid?  JA          NEE 

5. Indien ja, voltooi asb die geregistreerde besigheids naam 

6. Maatskappy registrasienommer 

7. Rol, bv. Direkteur 

OUER / VOOG 2 

8. Beroep 

9. Naam van werkgewer 

10. Werkgewer kontaknommer 

11. Besit, bestuur of het u enige belang in 'n alternatiewe besigheid?  JA          NEE 

12. Indien ja, voltooi asb die geregistreerde besigheids naam 

13. Maatskappy registrasienommer 

14. Rol, bv. direkteur 

INKOMSTE 

BEDRAE      OUER / VOOG 1   OUER / VOOG 2 

 

Bruto maandelikse 

inkomste voor aftrekkings 

 

Alternatiewe inkomste 



 

Oortyd 

Onderhoud 

Medies  

Ongeskiktheids toelaag 

Huur inkomste 

Beleggings 

Vaste deposito’s 

Spaarrekening 

UITGAWES 

BEDRAE   OUER / VOOG 1   OUER / VOOG 2 

 

Huisverband / huur 

Water & elektrisiteit 

Kort termyn versekering 

Lang termyn versekering 

Tuinier 

Huishulp 

Dstv 

Wifi / internet 

Kruideniersware 

Motor paaiement 

Motor versekering 

Brandstof 

Selfoon 

Mediese fonds 

Persoonlike lening 

Kredietkaart 

Annuiteite 

Skoolfonds 



 

Ander opvoedkundige  
uitgawes 

 
Apteek rekening 

Klere rekening 

Meubel rekening 

Afdeling 5: Rede vir die aansoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skool Finansiële kantoor notas 


