INSKRYWINGSVORM - VIR DIE JAAR

20………..

LAERSKOOL ELARDUSPARK: NASKOOL-SENTRUM
Voltooi asb. volledig met swart pen vir elke leerder afsonderlik (naskool@lardies.co.za)
INSKRYWING: LEERDER
Volle naam/name
Noemnaam
Van
Geboortedatum
Geslag

Manlik

Vroulik

VerlangdeToelatingsdatum
Graad op Toelatingsdatum

Graad

Familiekode

GESINS-INLIGTING
Naam en Van:
Ander boetie/sussie in die
Naskool
VADER

MOEDER

Naam en Van
ID-nommer
Selfoonnommer
E-pos adres
Werkgewer

Tel.:

Tel.:

Huisadres
KONTAKBESONDERHEDE IN GEVAL VAN NOOD - (nie ouers)
Naam en Van
Selfoonnommer
Alternatiewe nommer/s

MEDIESE INLIGTING / KRONIESE TOESTAND

Dokter Naam: ___________________________________________ Tel: _______________________________________
Mediese Fonds: __________________________________________ Nr: _______________________________________
Allergieë/Medikasie: __________________________________________________________________________
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ONDERNEMING DEUR OUER/VOOG:
Ek ______________________________________________________________________
(Volle naam/e en Van)
Onderneem en aanvaar hiermee dat:

1.

Ek die vorm volledig ingevul het en die besonderhede waar en korrek is.

2.

Ek aanspreeklik sal wees vir stiptelike betaling van die Naskool gelde wat van tyd tot
tyd deur die Bestuursliggaam bepaal word en dat, indien my Skoolgelde agterstallig is,
die gelde wat ek inbetaal aan die Naskool eers op my skoolrekening sal afgaan. My kind
sy/haar plek sal verloor indien my rekening agterstallig raak. Dat ek ‘n maand skriftelike
kennis sal gee, indien my kind die Naskool-sentrum gaan verlaat.

3.

Ek my vergewis van die Naskoolreëls, (deurgelees en met my kind bespreek) dat ek in
die besonder daartoe toestem dat my kind hom/haar verbind tot nakoming van hierdie
reëls soos van tyd tot tyd deur die Hoof of Bestuursliggaam vasgestel of deur enige
persoon aan die Naskool verbonde, en dat ek my sal neerlê by enige stappe wat deur
die Hoof of Bestuursliggaam vasgestel of deur enige persoon aan die Naskoolsentrum
verbonde wat mag voortspruit uit die herhaaldelike oortreding van hierdie reëls.

4.

Indien ek my kind(ers) ná 17:30 by die Sentrum kom afhaal, ek die verskuldigde
boete soos bepaal deur die Beheerliggaam en Sentrumhoof sal vereffen. R40 per
tien minute, of gedeelte daarvan, per kind.

5.

Ek aanvaar dat alle redelike voorsorg getref sal word vir die veiligheid van my kind en
dat ek verantwoordelik gehou sal word vir enige betaling van mediese- en of
hospitaalkostes, indien van toepassing in geval van ‘n besering.

ONDERTEKEN TE _______________________________ OP HIERDIE ________ DAG VAN
_____________________ 20____.

_______________________________
HANDTEKENING VAN OUER/VOOG
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