
  

 

HOOFSTUK  F 

 

TOELATINGSBELEID VAN LAERSKOOL BELLVILLE 

 

Die beheerliggaam van die Laerskool Bellville het ingevolge artikel 5 van die Suid-Afrikaanse 
Skolewet (Wet 84 van 1996) die volgende beleid ten aansien van die toelating van leerders 
goedgekeur: 
 

1. WOORDOMSKRYWING 

In hierdie dokument, tensy anders bepaal of uit die samehang anders blyk, het woorde en 
uitdrukkings dieselfde betekenis as in die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84. van 1996): 
 

(1) “beheerliggaam” die beheerliggaam van die skool soos voorsien in artikel 16 van die 
Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996); 

(2) “Grondwet” die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996); 
(3) “Skoolhoof” die prinsipaal van die skool soos bedoel in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 

asook ‘n opvoeder by die skool wat met die goedkeuring van die skoolhoof en die 
beheerliggaam namens die skool optree; 

(4) “Regulasies”  die regulasies oor toelating wat deur die lid van die Uitvoerende Raad in 
die provinsie afgekondig is; 

(5) “skool” die Laerskool Bellville; 
(6) “toelatingsbeleid”  die toelatingsbeleid in hierdie dokument vervat. 

 

2. PROSEDURE BY AANSOEK OM TOELATING 

 
2.1 Ouers/voogde doen aanlyn by die Wes-Kaap Onderwysepartement 

(http://admissions.westerncape.gov.za) aansoek om toelating.  Alle beleide van belang vir 
ouers is beskikbaar op die D6-Communicator, die Webblad en die sekretaresse van 
Laerskool Bellville.   

2.2 Wanneer ‘n ouer aanlyn aansoek doen om toelating van ‘n leerder na ‘n gewone openbare 
skool, moet die ouer binne 14 dae die volgende dokumentasie by die skool indien.   

 Gesertifiseerde afskrif van die leerder se geboortesertifikaat/permit. 

 Afskrif van leerder se kliniek kaart. 

 Gesertifiseerde afskrifte van ouers se Identiteitsdokumente. 

 Gesertifiseerde afskrif van leerder se nuutste rapport. 

 Bewys van adres:-  Munisipale Rekening. 
                                Bankstaat. 
                                FICA staat (Telkom, MTN, Vodacom, CellC) 

 Oorspronklike oorplasingsvorm (indien die leerder se aansoek suksesvol is) 

 Dit is ‘n oortreding is om ‘n vals verklaring omtrent die kind se ouderdom af te lê.  
(Sien Geboortes en Sterftes Registrasiewet, 1992 (Nr. 51 van 1992).)   

2.3 ‘n Ouer moet bewys kan lewer dat die leerder ingeënt is teen die volgende oordraagbare 
siektes:  polio, masels, tering, witseerkeel, tetanus en hepatitis B.  As ‘n ouer nie kan bewys 
dat sodanige inenting wel plaasgevind het nie, moet die prinsipaal die ouers probeer 
oorreed om die leerder te laat inent.  Dit is deel van die Primêre Gesondheidsorgprogram. 

http://admissions.westerncape.gov.za/


 
2.4 Wanneer ‘n leerder vanaf een openbare skool na ‘n ander oorgeplaas word, moet die skool  

óf ‘n oorplasingsvorm voltooi en dit dan aan die ouer oorhandig, óf dit stuur aan die skool 
waarheen die leerder gaan.   

2.5 As die oorplasingsvorm nie beskikbaar is nie, mag die skool die leerder toelaat en in ‘n 
graad plaas op die basis van die volgende dokumentasie: 
 Die jongste assesseringsverslag wat deur die vorige skool uitgereik is; 
 Ander soortgelyke dokumentasie van die vorige skool. 

2.6 Indien dit blyk dat ‘n aansoek om toelating wesenlike foutiewe inligting bevat, word so ‘n 
aansoek verwerp.  Enige toelating wat op grond van wesenlike foutiewe inligting verkry is, is 
ongeldig. 

2.7 Die naam van die leerder moet van die skool se OBIS-stelsel verwyder word wanneer die 
leerder –  
2.8.1     aansoek doen om ‘n oorplasing na ‘n ander skool en die oorplasing word gemaak; 

           2.8.2     uitgesit word; 
           2.8.3     sterf. 
 
3. TOELATING VAN NIE-LANDSGENOTE 

 

3.1 Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 van hierdie beleid, het eweneens betrekking op 
leerders wat nie landsburgers van Suid-Afrika is nie en wie se ouers in besit is van ‘n permit 
vir tydelike of permanente verblyfreg, wat deur die Departement van Binnelandse Sake 
uitgereik is. 
OF 

3.2 ‘n Leerder of ‘n leerder se ouer(s) wat die land binnegekom het met ‘n studiepermit, moet 
die studiepermit met toelating tot ‘n openbare skool voorlê. 

3.3 Persone wat as ongewenste vreemdelinge geklassifiseer is, moet wanneer hulle aansoek 
doen vir toelating vir hul kinders of vir hulself, bewyse kan lewer dat hulle by  die 
Departement van Binnelandse Sake aansoek gedoen het om hulle verblyf in die land te 
wettig in terme van die Wet op Immigrasie, 13/2002 of die Wet of Vlugtelinge, 130/1998. 

 

4. LEERDERS MET SPESIALE OPVOEDKUNDIGE BEHOEFTES 

4.1 Die regte en wense van leerders met spesiale opvoedkundige behoeftes moet in ag geneem 
word by die toelating van die leerders tot ‘n voldiensskool.  Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 
1996 vereis dat gewone openbare skole leerders met spesiale opvoedkundige behoeftes 
moet toelaat, waar dit enigsins prakties moontlik is.  Skole word aangemoedig om die 
nodige reëlings, so ver moontlik, te tref en om hulle fasiliteite toeganklik te maak vir sulke 
leerders. 

4.2 Waar die nodige ondersteuning wat die inskakeling van die leerder in ‘n besondere 
opvoedkundige konteks sal vergemaklik, nie verskaf kan word nie, moet die prinsipaal van 
die skool die aansoek vir toelating na die Departementshoof verwys om die leerder in ‘n 
gepaste openbare skool in daardie provinsie, of in ‘n skool in ‘n ander provinsie, toe te laat. 

4.3 Voordat die Departementshoof ‘n leerder verwys, soos oorweeg word in paragraaf 4.2, moet 
die Departementshoof reël vir ‘n konsultasie met die ouers, opvoeders en ander betrokke 
ondersteuningspersoneel.  Hierdie konsultasies moet deel uitmaak van die evaluering van 
die leerder voordat die leerder na ‘n spesialisskool verwys word.  Hierdie proses moet as ‘n 
saak van dringendheid behandel word om die toelating van die leerder so spoedig moontlik 
te vergemaklik en om sodoende te verseker dat die leerder nie benadeel word deur nie die 
gepaste opvoeding te kry nie. 

4.4 Die evaluering en konsultasie met betrekking tot die verandering van die plasing, moet in 
samewerking / konsultasie met die ouers, opvoeders en SGOS  gedoen word.  Die 
Departementshoof van die betrokke provinsie moet die plasing goedkeur. 



 

5. OUDERDOMSVEREISTE VIR DIE TOELATING VAN ‘N LEERDER TOT ‘N GEWONE 
OPENBARE SKOOL OF VERSKILLENDE GRADE VAN ‘N SKOOL 

  

5.1 Leerders moet toegelaat word tot openbare skole en in verskillende grade in die skool 
geplaas word volgens die ouderdomsvereistes.  ‘n Leerder is skoolpligtig vanaf die jaar 
waarin hy 7 raak tot aan die einde van die jaar waarin hy 15 raak. 

5.1.1 Die statistiese ouderdomsnorm per graad is die graad nommer plus 6. 
Voorbeeld: Graad 1 + 6 = ouderdom 7 
  Graad 7 + 6 = ouderdom 13 

5.1.2 ‘n Leerder sal  tot Gr. R toegelaat word in die jaar wat hy/sy 6 word.  Bywoning van Gr. R is 
nie verpligtend nie. 

5.1.3 ‘n Leerder moet tot Gr. 1 toegelaat word as hy/sy gedurende die loop van daardie 
kalenderjaar sewe word.  ‘n Leerder kan tot Gr. 1 toegelaat word, indien hy/sy voor 30 Junie 
van daardie jaar 6 word.  Voorkeur sal gegee word aan leerders wat 7 jaar oud word omdat 
hul dan skoolpligtig is. 

5.1.4 Die maksimum ouderdom vir toelating tot ‘n graad word geneem as 2 jaar bo die 
ouderdomsnorm, byvoorbeeld 14 jaar in graad 6.  

5.1.5 AOO-band leerders (graad 1-9) wat die ouderdomsnorm met meer as 2 jaar oorskry mag 
slegs toegelaat word met die skriftelike goedkeuring van die Kringbestuurder indien:- 
 Dit in belang van daardie leerder is 
 Dit nie tot nadeel van ander leerders is nie. 

5.1.6 ‘n Leerder wat 15 jaar of ouer is en wat nog nooit skool bygewoon het nie en wat vir die  
           eerste keer toelating verlang of wat nie genoegsame vordering in vergelyking met sy 
           portuurgroep gemaak het nie, moet oorreed word om by ‘n sentrum vir Volwasse Basiese 
           Opvoeding en Opleiding (VBOO) in te skryf. 
  
 
6.      DIE VOORRANGORDE BY TOELATING IS: 
 

6.4.1     Die aansoekdatum is nie noodwendig bepalend vir toelating nie. 

6.4.2     Broers en susters van reeds ingeskrewe leerders 

6.4.3     Laerskool Bellville het geen voedersones/-areas nie.    
            
 
7.        REGTE EN VERPLIGTINGE VAN OUERS  

7.1      Die beheerliggaam van ‘n skool moet alle ouers van leerders wat tot die skool 
           toegelaat word, inlig omtrent hulle regte en verpligtinge in terme van die Suid- 
           Afrikaanse Skolewet, 1996, asook enige toepaslike provinsiale wetgewing.  Ouers 
           moet in die besonder ingelig word ten opsigte van hulle regte en verpligtinge met 
           betrekking tot die beheer en sake rakende die skool, asook die proses van 
           besluitneming van die skool se begroting, enige besluite van ‘n ouervergadering 
           wat betrekking het op skoolgelde en die Gedragskode vir Leerders. 
7.2  Ouers het ‘n verpligting om hulle kinders te ondersteun om gereeld skool by te 

 woon. 
 
 
 
 
 
 



8. SEKERE BESONDERE VEREISTES VIR DIE TOELATING TOT DIE SKOOL 
 
8.1      ‘n Maksimum van 30 leerders sal tot elk van die twee graad R-klasse toegelaat word. 
8.2      ‘n Maksimum van 40 leerders sal tot die Engelsmediumklassse in graad 1 tot 7 toegelaat  
             word. 
8.3        ‘n Maksimum van 40 leerders sal tot die Dubbelmediumklasse in graad 1tot 7 toegelaat 
             word. 
8.4        ‘n Maksimum van 620 leerders (insluitend graad R) kan dus geakkommodeer word. 
 
 
 
 
 
D. BESTER                                                                       T. VAN NIEKERK 
SKOOLHOOF                                                                   VOORSITTER : BEHEERLIGGAAM 
 

  

 

 
 
 
 


