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AANSOEK OM TOELATING:  2023 
 

HOËRSKOOL STELLENBOSCH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
E-pos:  aansoeke@stellies.com     Tel: +27 21 887 3082     web: http://www.stellies.com 

 
  Maak ‘n kruisie waar van toepassing: 
 

Aansoek slegs vir skool (voltooi A, B, C, E) Ja Nee 
Aansoek vir skool en koshuis (voltooi A, B, C, D, E) Ja Nee 
Indien die leerder nie plek in die koshuis kry nie, verlang die leerder 
steeds skooltoelating? 

Ja Nee 

Is Hoërskool Stellenbosch die leerder se eerste keuse? Ja Nee 
 

 
Die skoolfonds vir 2021 vir Hoërskool Stellenbosch is R29 600 per jaar.  
Is u bewus daarvan dat die skoolfonds betaal moet word?  

Ja Nee 

 
 

A: Leerder se inligting 
 

 
Van 
 

   
 
 
Identiteitsfoto  

Volle name 
  

 
Graad 
 

  
Jaar 

 

  

 
Noemnaam  Geslag Manlik Vroulik Nie-binêr 
Identiteitsnommer  Selfoonnommer  
E-pos   
Cemis-nommer 
(aangedui op die leerder 
se rapport) 

 

 
Het die leerder tans enige broers of susters in Hoërskool Stellenbosch, of 
het die leerder in die verlede broers of susters in Hoërskool Stellenbosch 
gehad?  
 

Ja Nee 
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Indien wel, gee ons asseblief meer inligting oor hulle:  
 

1 Naam en van  Graad  
   Jaar  
2 Naam en van  Graad  
   Jaar  

 
 
Inligting oor die huidige of laaste skool van die leerder 
 
Skool:  _________________________________________  Telefoonnommer  ______________________ 
 
Provinsie: __________________________________ 
 
Het die leerder enige allergieë of mediese toestande  
waarvan die skool bewus moet wees? 

Ja Nee 

 
Indien wel, verskaf asseblief meer inligting daaroor:    
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
  Maak die leerder gebruik van Alternatiewe Assesserings Akkommodasies  
  deur die WKOD?  
 
 
Indien wel, verskaf asseblief meer inligting en watter tipe konsessie die leerder ontvang: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Buitemuurse aktiwiteite waaraan die leerder die laaste 12 maande deelgeneem het 
(dit hoef nie slegs by die skool beoefen te word nie) 
 

Sport 
bv. 

Rugby/Tennis/Karate/Swem 

Skolespan  
bv. O/13 B 

Provinsiale Span  
bv. WP O/13 

Ander 

    
    
    

Kunste 
bv. 

Kuns/Musiek/Dans/Drama 

Vlak behaal Prestasies Instrument 
 (Slegs musiek) 

    
    
    

Kultuur en Verenigings 
bv. Koor/Orkes/Redenaars/Landsdiens/Jeuggroepe 

Leierskapposisies  
bv. Prefek/Spankaptein 

  
  
  

 
 
 
 

Ja Nee 



3 / 6 

Buitemuurse aktiwiteite waaraan die leerder graag by Hoërskool Stellenbosch wil deelneem 
 

Sportsoort 
bv. Atletiek/Netbal 

Hokkie/Krieket/Skaak 

Kunste 
bv. Kunsmusiek/Dans/Drama 

Kultuur 
bv. Koor/Orkes/ Redenaars/Debat 

   
   
   

B: Ouers of voogde se inligting 
 
Is u die ouers of voogde van die leerder?  Vader Moeder Voog 

 
 Vader/Voog Moeder/Voog 
Titel    
Van   
Volle name   
Identiteitsnommer   
Huwelikstatus Getroud Geskei Wewenaar Ongetroud Getroud Geskei Weduwee Ongetroud 

Woonadres   
  
  
 Poskode  Poskode 

Posadres  
 
(Slegs indien dit  
van die woonadres 
verskil) 

  
  
  
 Poskode  Poskode 

Telefoon:  Huis   
Telefoon:  Werk   
Selfoonnommer   
Faksnommer   
E-pos    
Beroep   
Werkgewer   

 
By wie woon die leerder?  Beide Ouers Vader Moeder Voog Ander 

 
Indien “Ander”, verskaf asseblief die volgende inligting: 
 

Titel   

Van  

Volle name  

Identiteitsnommer  

Woonadres  

 Poskode 
Posadres  
(Slegs indien dit  
van die woonadres verskil) 

 

 Poskode 
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Telefoon:  Huis  

Telefoon:  Werk  

Selfoonnommer  

Faksnommer  

E-pos   

Verwantskap  

Aan wie moet die leerder se skoolrapport gestuur word?  
 

Vader Moeder Voog 

 
Wie is verantwoordelik vir die betaling van die  
skoolfonds?  

Vader Moeder Voog Ander 

 
Handtekening van bogenoemde persoon  
(Albei biologiese ouers, die voog(de), of die persoon wat as die 
verantwoordelike persoon aangedui is, word vir die betaling van 
skoolfonds verantwoordelik gehou.) 

 
 

   

 
 
Indien iemand anders as die ouers of voogde die skoolfonds betaal, verskaf asseblief die  
volgende inligting: 
 

Titel   

Van  

Volle name  

Identiteitsnommer  

Woonadres  

 Poskode 
Posadres  
(Slegs indien dit  
van die woonadres verskil) 

 

 Poskode 
Telefoon:  Huis  

Telefoon:  Werk  

Selfoonnommer  

Faksnommer  

E-pos   

Verwantskap  

 
C: Dokumente wat die aansoek moet vergesel 

 
● Volledige voltooide aansoekvorm 
● Identiteitsfoto 
● Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat  
● Afskrif van die leerder se paspoort (slegs buitelandse leerders) 
● Afskrifte van die identiteitsdokumente van die leerder se ouers of voogde 
● Afskrifte van die leerder se laaste en vorige jaar se rapporte 
● Vakkeusevorm (slegs Graad 10–12) 
● Motiveringsbrief indien u aansoek laat is 
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  D: Koshuisaansoek 
 
Voltooi slegs indien die leerder aansoek doen vir verblyf in die koshuis. 

 
Die koshuisgelde vir 2021 vir Hoërskool Stellenbosch Koshuis is R38 800 per jaar.  
 

 
Persoon verantwoordelik vir betaling van koshuisgelde 
 

Vader Moeder Voog Ander 

Handtekening van bogenoemde persoon  
(Albei biologiese ouers, die voog(de), of die persoon wat as 
die verantwoordelike persoon aangedui is, word vir die 
betaling van koshuisgelde verantwoordelik gehou.) 

 
 

   

 
 
Indien iemand anders die koshuisgelde betaal, verskaf asseblief die volgende inligting: 

 
Titel   

Van  

Volle name  

Identiteitsnommer  

Woonadres  

 Poskode 
Posadres  
(Slegs indien dit  
van die woonadres verskil) 

 

 Poskode 
Telefoon:  Huis  

Telefoon:  Werk  

Selfoonnommer  

Faksnommer  

E-pos   

Verwantskap  

 
Verklaring en onderneming van die ouer of voog van die leerder:  
 
Ons, die ondergetekendes, verklaar hiermee dat die inligting wat ons verskaf het na ons beste wete korrek 
is.   
Ons, die ondergetekendes onderneem die volgende: 
1. Ons aanvaar aanspreeklikheid om die volle losiesgelde vir een skoolkwartaal te betaal indien hierdie 

aansoek slaag en die leerder nie van die huisvesting gebruik maak nie, tensy die komitee wat algemene 
toesig oor die koshuis uitoefen anders besluit. 

2. Ons aanvaar aanspreeklikheid om die volle koshuisgelde vanaf die begin van die skooltermyn te betaal, 
indien hierdie aansoek slaag, maar die leerder eers vanaf ‘n latere datum as wat die skool begin, van die 
huisvesting gebruik maak. 

3. Ons sal die skool minstens ‘n skoolkwartaal vooruit skriftelik kennis gee van ons voorneme om die 
leerder uit die koshuis te neem, behalwe in gevalle waar die komitee korter kennisgewing aanvaar. Indien 
ons nie ‘n skoolkwartaal vooruit kennis gee nie, aanvaar ons aanspreeklikheid vir die volle losiesgelde vir 
daardie kwartaal.  

4. Ons sal die losiesgelde kwartaalliks betaal aan die begin van elke kwartaal. 
5. Ons aanvaar die huishoudelike reëls en prosedures van die koshuis. 



6 / 6 

6. Ons aanvaar aanspreeklikheid om enige skade wat die leerder aan die koshuis of hulle kamer aanrig, te 
betaal. 

 
Ons, die ondergetekendes verklaar dat die superintendent in loco parentis (soos ‘n ouer) vir alle leerders in 
die koshuis optree en as my/ons gevolmagtigde mag optree in alle nood-, mediese, of ander gevalle. 

Die volgende inligting is belangrik, neem asseblief kennis hiervan 
 
1. Indien ‘n koshuisganger se losiesgelde vir ‘n bepaalde kwartaal nie aan die einde van daardie kwartaal 

betaal is nie, sal daardie koshuisganger nie weer toegang tot die koshuis kry in die daaropvolgende 
kwartaal nie. So ‘n leerder sal eers weer opgeneem kan word in die koshuis nadat die volle agterstallige 
losiesgelde betaal is nie. 

 
2. Daar moet jaarliks heraansoek gedoen word vir toelating tot die koshuis. 

 
3. Die Beheerliggaam, Koshuiskomitee, of Superintendent aanvaar geen aanspreeklikheid vir die verlies of 

beskadiging van persoonlike besittings van koshuisgangers nie, hoe ookal dit veroorsaak is. 
 

4. Ouers of voogde word ten sterkste aangeraai om die besittings van die koshuisgangers teen brand, 
diefstal, of ander gebeurlikhede te verseker. 

 
 

E: Verklaring 
 
Ons, die ondergetekendes, verklaar dat: 
 
1. ons die aansoekvorm korrek ingevul het; 

 
2. ons onderneem om gehoor te gee aan die gedragskode, reëls, en beleide van Hoërskool Stellenbosch, 

en om die etos en karakter van Hoërskool Stellenbosch te eerbiedig en gehoorsaam; 
 

3. ons onderneem om die onderriggelde, soos jaarliks vasgestel, te betaal; 
 

4. ons kennis neem dat ons vir die gedeeltelike vrystelling van skoolgelde kan aansoek doen behalwe as die 
leerder ‘n inwoner van die koshuis is; en 

 
5. ons kennis neem dat ons die reg tot appél het indien die leerder nie tot die skool toegelaat word nie. 
 
 

Vader/Voog se 
handtekening 

Moeder/Voog se 
handtekening 

Leerder se  
handtekening 

 
 
 

  

Vader/Voog se  
naam in drukskrif 

Moeder/Voog se 
naam in drukskrif 

Leerder se naam in 
drukskrif 

 
 
 

  

 
Datum 

 

   
 


	Die volgende inligting is belangrik, neem asseblief kennis hiervan

