
08 November 2019 

OMSENDBRIEF 39 VAN 2019 – SKOOLGELD VIR 2020 

Geagte Ouers/Voogde 

Dankie aan elke ouer wat teenwoordig was op 06 November 2019, tydens die Algemene 
Jaarvergadering, waartydens die begroting en voorgestelde skoolgelde vir 2020 aan die 
ouers voorgehou en goedgekeur is. 

Ons wil graag die besluite wat geneem is, aan u deurgee: 

1) RESOLUSIE AANVAAR

a) Dat die begroting wat voorgehou is deur die skool se beheerliggaam
goedgekeur is deur die ouers en dat die skool se beheerliggaam die gesag het
om tekorte wat kan ontstaan vir die spesifieke items in die begroting kan aanvul
uit surplusbedrae vir ander items, met dien verstande dat die totale begroting
nie oorskry kan word sonder goedkeuring van 'n ouervergadering nie;

b) Dat skoolgeld betaalbaar is in ooreenstemming met die begroting wat
voorgehou word deur die beheerliggaam (SASW, artikel 41);

c) Dat skoolgeld bepaal en betaal word in ooreenstemming met die voorwaardes
van artikel 38 en 39(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996
(SASW) (beheerliggame moet duidelik aandui wat gedek word deur skoolgeld);

d) Dat volgens Artikel 40 mag die skool die betaling van skoolgelde met
regsmeganisme/s afdwing waarvoor die ouers verantwoordelik sal wees vir 20%
invorderingskommissie asook 2% rente per maand op alle agterstallige
skoolgelde.

e) Dat die ouers instem om vergoeding te betaal aan onderwysers en nie-
onderwysers wat deur die staat vergoed word, soos dit genoem word in die
begroting, mits dit vooraf goedgekeur word deur die Hoof van die Departement
(SASW, artikel 38A);

f) Dat alle ouers skoolgeld moet betaal, tensy dit kwytgeskeld word in
ooreenstemming met die Regulasies;

g) Dat ouers wat beweer dat hulle nie skoolgeld kan bekostig nie en volle,
gedeeltelike of voorwaardelike kwytskelding van skoolgeld eis (hierna die
"aansoeker" genoem), by die skool se beheerliggaam moet aansoek doen om
volle, gedeeltelike of voorwaardelike kwytskelding van skoolgeld, op óf voor die
laaste skooldag van Februarie van elke jaar, óf soos dit prakties moontlik is
(SASW, artikel 41 (3) (4) (5));

h) Dat die aansoeker op grond van waarskynlikheid moet bewys dat hy of sy
geregtig is op kwytskelding van skoolgeld.



2) ALGEMENE SKOOLGELDE - 2020 

Skoolgelde beloop R31 800.00 per leerder per jaar (R1 000.00 deposito ingesluit), 
soos volg betaalbaar: 

a) Betaling oor 11 maande: 

Januarie:  R1 900.00 per leerder (na R1 000.00 deposito betaal is); en 

Februarie tot November:  R2 890.00 per leerder per maand; 

b) Volledige betaling voor 28 Februarie 2020 -  R29 575.00 per leerder,dus 
R2 225.00 (7%) korting toegestaan, maar slegs indien vorige jare se skoolfonds 
reeds betaal is. 

c) Akademiese beurse word toegeken aan leerders wat meer as 80% gemiddeld in 
die vorige jaar se merietepunt behaal het. Dit word soos volg bereken:  

R1000.00 is betaalbaar en word uitgesluit by onderstaande berekening. 

90% en meer: 100% beurs toegeken   –  0% van skoolgelde betaalbaar 

85% tot 89.99%: 50% beurs toegeken   – 50% van skoolgelde betaalbaar 

80% tot 84.99%: 25% beurs toegeken   – 75% van skoolgelde betaalbaar. 

Aansoek vir akademiese beurse moet voor of op 28 Februarie 2020, by die 
finansiële kantoor ingehandig word.  

Akademiese beurse sal slegs toegestaan word indien daar geen gelde 
uitstaande is van vorige jaar se skoolgeld na aftrekking van betrokke jaar se 
akademiese beurse nie. 

d) Die volgende word by die skoolgelde ingesluit: 

i) Handboeke 

ii) Busvervoer na sportgeleenthede 

e) Die volgende word nie by die skoolgelde ingesluit nie en is dus die ouer se 
verantwoordelikheid: 

i) Werkboeke, skrifte en skryfbehoeftes – word eiendom van die leerling 

ii) Alle sporttoere 

iii) Klerasie insluitend sportklere 

iv) Winterskool 

v) Sekere ekstra klasse buite skoolure 

vi) Die lidmaatskap of beoefening van sekere sportsoorte 

vii) Busvervoer na die skool 

viii) Koshuisinwoning  



3) BETAALWYSE VAN SKOOLGELDE 

a) Kredietkaartfasiliteite is beskikbaar: 

Eenmalig of op begrotingsfasiliteit. 

b) Debietorders: 

Die benutting van die debietorderstelsel word aanbeveel weens gerief en 
effektiwiteit. ‘n Debietorder-magtigingsvorm is by die debiteure-kantoor 
beskikbaar en moet jaarliks ingevul word. Die voltooide debietordervorms 
moet asseblief by die debiteurekantoor ingehandig word.  

Die eerste aftrekking sal op 28 Februarie, 2020, en alle aftrekkings daarna op 
die 28ste van elke maand plaasvind. Die betaling vir Januarie moet op een van 
die ander wyses gemaak word.  

c) Elektroniese inbetalings: 

(Direkte bankdeposito’s, OTM-oorplasings of interne bankoorplasings) 

Indien u van hierdie opsie gebruik maak, móét u u kind se administrasie-
nommer (inskrywingsnommer), waarvoor, van en voorletters as verwysing 
gebruik en die betalingsbewys faks na 086 654 3255.  

Stipuleer asseblief op die faks waaruit betaling saamgestel is:  

Bv R2 890 219000 S/F Van+Voorl of R850.00 219000Kamp Van+Voorl    

‘n DEPOSITO SONDER DIE KORREKTE VERWYSING MAAK DIE 
ALLOKERING VAN FONDSE ONMOONTLIK. 

Die onus rus op u as ouer om bewys van betaling aan die skool te verskaf. 

d) Die skool se bankbesonderhede is soos volg:  
 

REKENINGHOUER: Hoërskool Die Wilgers TAK: ABSA THE GROVE 

REKENINGNOMMER: 1630390199 KODE: 632005 

TIPE REKENING: Tjek   

e) Kontantbetalings by skool (geen tjeks word aanvaar nie): 

Waar moontlik en weens veiligheidsrisiko’s moet kontantdeponerings verkieslik 
by ABSA gedoen word en die depositostrokie by die finansiële kantoor van die 
skool getoon word.  

f) Betalings kan ook gedurende kantoorure, van Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 
tot 14:00,  by die skool se kassiere gedoen word. U moet te alle tye aandring op 
'n amptelike kwitansie van die skool en dit bewaar as bewys van betaling.  

  



4) BELEID TEN OPSIGTE VAN SKOOLGELDE 

a) Alle maandelikse gelde vir Januarie, 2020, moet betaal word binne die eerste 
week nadat die skole in Januarie, 2020, geopen het. Dit geld ook vir die 
deposito indien u dit nog nie in die vorige jaar betaal het nie. Alle maandelikse 
gelde vir Februarie en die res van die jaar, moet dan voor of op die 28ste van 
elke maand betaal word. 

b) Indien u nie verkies om maandeliks te betaal nie, moet u asseblief vooraf 
reëlings tref met die skool. 

c) Ouers sal maandeliks 'n rekening ontvang. Die onus is op u om seker te maak 
dat alle kontakbesonderhede deurlopend korrek is.  

d) Indien geen betaling teen 31 Januarie gemaak is nie of indien ‘n spesifieke 
maandelikse paaiement daarna meer as 7 dae agterstallig is, sal die volgende 
stappe geneem word om agterstallige gelde in te vorder: 

i) ‘n Aanmaning deur die Beheerliggaam dat die gelde agterstallig is.  
Aanmaning sal insluit `n skrywe, e-pos, sms en of `n telefoonoproep. 
Indien betaling nie binne 7 dae geskied nie, kan begin word met ‘n proses 
wat kan lei tot regstappe om agterstallige gelde in te vorder.   

ii) Indien die ouer, na aanmaning ooreenkomstig die bepalings van die 
skolewet gemaak is, nog geen betaling of reëlings getref het nie, sal die 
saak aan die skool se invorderaars oorhandig word met opdrag om die 
nodige dagvaardiging uit te reik, wat uiteindelik kan lei tot vonnis by 
verstek en ‘n lasbrief vir eksekusie. 

iii) Bogenoemde invorderingsproses is van toepassing op alle ouers en alle 
bedrae waarop vrystelling nie toegestaan is nie. Indien agterstallige 
skoolgelde nie vrygestel word, sal stappe soos by punt 4d(i-ii) genoem, 
geneem word. 

iv) Aansoeke vir vrystelling van skoolgelde, saam met alle nodige stawende 
dokumente, moet elke jaar skriftelik ingedien word by die Beheerliggaam. 
Aansoek om vrystelling moet dus elke jaar hernu word voor 28 Februarie. 
Geen vrystelling word op deposito’s toegestaan nie. Die riglyne soos 
voorgeskryf deur wetgewing word gevolg (Suid-Afrikaanse Skolewet 84 
van 1996.). Hierdie vrystelling word deur die Beheerliggaam toegestaan 
en nie deur die owerhede nie.  

v) Aansoekvorms vir vrystelling van skoolgelde kan by die skoolkantoor 
uitgeteken word en moet volledig, en met alle stawende dokumentasie, 
voor of op 28 Februarie 2020, by die kantoor ingehandig en teruggeteken 
word.  

5) BELEID TEN OPSIGTE VAN BUSGELD 

a) Nadat u getekende kontrak deur die skool aanvaar is, moet kaartjies aangekoop 
word om toelating op die bus moontlik te maak. 

b) Geen leerder sal op ‘n bussie toegelaat word sonder ‘n kaartjie nie. Koop dus reeds 
hierdie jaar kaartjies. 

c) Geen rekeninge ten opsigte van 2020 sal meer van toepassing wees  nie.  
Onbetaalde rekeninge van 2019 en vroeër sal oorhandig word aan die skool se 
invorderaars indien geen reëlings getref is nie. 



d) Voorkeur word altyd aan betalende ouers gegee, asook leerders wat aansoek doen 
vir 2 ritte per dag met ander woorde skool toe en terug. 

e) Busleerders is onderworpe aan die dissiplinêre reëls soos uiteengesit in die 
skoolreëls. 

f) Die tye van die bussies mag op die skool se eie diskresie verander word en sal 
vroegtydig aan ouers en leerders op Whatsapp groepe gekommunikeer word. 
 

6) BELEID TEN OPSIGTE VAN KOSHUISGELD 
 
a)  Leerders mag nie in die koshuis woon sonder ‘n getekende kontrak nie. 
b) Koshuisgelde is vooruitbetaalbaar voor die 5e van elke maand om inwoning 

moontlik te maak. 
c) Indien ‘n rekening 7 dae agterstallig is, sal die leerder gevra word om die 

koshuis te verlaat totdat agterstallige gelde volop betaal is. 
d) 2% rente sal gehef word op uitstaande bedrae vanaf datum waarop die bedrag 

betaalbaar was. 
e) Indien die rekening nie binne 14 dae na aanmaning betaal is nie, sal die rekening 

aan die skool se invorderaars oorhandig word met invorderingskostes vir die 
rekeninghouer. 

 

Ons bedank by voorbaat elke ouer vir u samewerking om te verseker dat alle 
relevante gelde getrou betaal word. 

Vriendelike groete 

 

 

 

Skoolhoof 
(Namens die Beheerliggaam) 


