
 

 

  

HOËRSKOOL ELLISRAS 
AANSOEK OM TOELATING 

KOSHUIS 2022 
 

TOELATINGSNOMMER : __________________ 
 

  TOELATINGSDATUM : ____________________ 
  

 
 
GESINSBESONDERHEDE: 

Ouer 1 / Voog 1 (Persoon verantwoordelik vir betaling van rekening) 

Van:   

Naam:  Titel: 

Fisiese adres:  

Posadres   

SA adres*  

Tel nr.: (      ) Sel nr:  

ID Nommer  E-pos adres  

Beroep:  

Werksadres: 

 

 

 

Ouer 2 / Voog 2    

Van:   

Naam:  Naam: 

Fisiese adres:  

Posadres   

SA adres*  

Tel nr.: (      ) 

ID Nommer  

Beroep  

Werksadres 

 

 

Familielid / Vriend 

Kontak Persoon  
1.     Tel nr.: 

2.     Tel nr.: 

 

*BOTSWANA OUERS IS VERPLIG OM ‘n ADRES IN SUID AFRIKA TE VERSKAF. 

 

 

 



 

LEERDERBESONDERHEDE:  EERSTE LEERDER 
Van:           Graad in 2022: 

Volle Naam:  

ID Nommer:  

Leerder sel nr.  

Geslag: Manlik / Vroulik Geboorte-
datum 

 

 
 
LEERDERBESONDERHEDE:  TWEEDE LEERDER 
Van:           Graad in 2022: 

Volle Naam:  

ID Nommer:  

Leerder sel nr.  

Geslag: Manlik / Vroulik Geboorte-
datum 

 

 
 
LEERDERBESONDERHEDE:  DERDE LEERDER 
Van:           Graad in 2022: 

Volle Naam:  

ID Nommer:  

Leerder sel nr.  

Geslag: Manlik / Vroulik Geboorte-
datum 

 

 
 

 
Mediese informasie:  
 
Asseblief voltooi die vorm op die volgende bladsy vir elke leerder waarvoor u 
aansoek doen. 
Saam met hierdie vorm asseblief heg afskrifte van die volgende dokumente aan: 

 Mediese kaart  
 Ouer/Voog 1 ID en/of paspoort 
 Ouer/Voog 2 ID en/of paspoort 
 Leerder ID en/of paspoort 

 
Indien dit sou nodig wees om die leerder na ‘n mediese instansie te neem en u het 
nie medies nie sou u verkies : 

Die leerder word na ‘n privaat instansie geneem 
Die leerder word na ‘n staatsinstansie geneem 

 
Asseblief neem kennis welke keuse gemaak word dat u ten volle verantwoordelik bly 
vir die leerder se mediese onkoste soos deur die instansie gehef.  

 
 

 





 

INDIEN U DIE TOELATINGSKRITERIA SO VOLLEDIG AS MOONTLIK INVUL, 
KAN DIT U KIND SE TOELATINGS MOONTLIKHEID VERSTERK 

 
 

 AKADEMIESE PRESTASIE: 
 HEG ASB MEES ONLANGSE RAPPORT AAN. 

 
Vermeld ook akademiese hoogtepunte en prestasie toekennings. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 SPORT EN KULTUUR DEELNAME:  

LEERDER MOET 2 SPORTSOORTE OF 1 KULTUUR EN 1 SPORTSOORT BEOEFEN 
 
Spanne wat voorheen verteenwoordig is __________________________________ 
 
 
Prestasies behaal:  ___________________________________________________ 
 
Kies asseblief TWEE AKTIWITEITE waarin die leerder MOET deelneem wat 
VERPLIGTEND is vir toelating tot die koshuis: 

 

 
 

 LEIERSKAP POSISIES: 
 
Vermeld asseblief. alle leierskap posisies wat leerder tans beklee. 
 
___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 

 DISSIPLINE: 
 
Alle negatiewe en positiewe inskrywings soos uiteengesit in die dissiplinêre beleide 
van  EHS en dienooreenkomstig aangemeld of vermeld is, sal in ag geneem word 
tydens die keuringsproses. 
 
 
 

SPORT 
Atletiek 

 
Netbal 

 
Sokker 

 
Hokkie 

 
Rugby 

 
Swem 

 
Krieket 

 
Skaak 

 
Tennis 

 
Boogskiet 

 
Bergfietsry 

 
           

           

KULTUUR 
Debat 

 
Redenaars 

 
Toneel 

 
   



 

 BETALINGS GESKIEDENIS: 
 
Die afgelope 2 jaar se betalings geskiedenis van die skool rekening en die koshuis 
rekening word in ag geneem tydens die keuringsproses. 
 

 VERPLIGTINGE / FOOIE: 
 
Deur hierdie ooreenkoms aan te gaan, erken en stem U as ouer/voog in, dat die 
koshuis, 'n onafhanklike instelling is, en sodanig afhanklik is van die losiesgeld wat 
U as ouers betaal om die dienste soos in hierdie ooreenkoms uiteengesit, te lewer. 
 
U as ouer/voog onderneem om die koshuisgeld of enige ander uitgawes soos van 
tyd tot tyd gehef word, vir die jaar vooraf en voluit sal betaal by die skool kassiere of 
per bankdeposito / EFT, na die leerder se toelating tot die koshuis en die 
ondertekening van hierdie ooreenkoms. Indien u as ouer/voog nie die koshuisgeld 
ten volle vooruit kan betaal vir die jaar nie, onderneem u om die koshuisgeld vooruit 
per kwartaal te betaal. Die koshuis aanvaar geen aanspreeklikheid vir 
bankdeposito's wat nie opgespoor kan word nie, en dit is die verantwoordelikheid 
van u as ouer/voog om sodanige deposito's op te spoor. Waar die deposito nie 
opgespoor kan word nie, bly u as ouer/voog ten volle aanspreeklik vir die betaling en 
moet u die verskuldigde bedrag weer deponeer. 
 
Alhoewel die fooie en uitgawes soos uiteengesit in die Prospektus geldig is vir die 
duur van hierdie ooreenkoms, behou die koshuis die reg voor om die fooie en 
uitgawes te verhoog, indien die bedryfskoste buitengewoon verhoog. Die koshuis 
onderneem egter om sodanige voorneme aan u as ouer/voog te kommunikeer 
voordat die verhoging toegepas word. U as ouer/voog stem toe dat enige versuiming 
om die koshuisgeld tydig of glad nie te betaal nie, dit gesien sal word as 'n wesenlike 
oortreding van hierdie ooreenkoms. 
 
U as ouer/voog stem in dat die koshuis die leerder toegang mag weier totdat alle 
uitstaande gelde en/of uitgawes ten volle vereffen is. In die geval van enige 
oortredings soos hierbo genoem, behou die koshuis die reg om hierdie ooreenkoms 
te kanselleer. 
 
Indien die koshuis vir welke rede ookal nie oop kan/mag wees nie (byvoorbeeld die 
COVID-19 grendeltydperk), sal daar ‘n minimum bedrag betaalbaar wees vir die 
operasionele/vaste kostes om die koshuis aan die gang te hou. Hierdie bedrag sal 
jaar-tot-jaar bereken word. 
 

 BEËINDIGING / KANSELLASIE: 
 
Indien u as ouer/voog hierdie ooreenkoms wil beëindig en die leerder uit die koshuis 
wil verwyder, sal 3 maande se skriftelike kennis vereis word en moet alle 
koshuisgelde tot op datum onmiddellik vereffen word. 
 
As die koshuis besluit om hierdie kontrak te kanselleer om enige rede wat nie 
verband hou met die skorsing van die leerder of die wanbetaling van die koshuisgeld 
nie, word daar minstens 30 dae skriftelik kennis gegee waarna u as ouer/voog 
instem om die leerder te verwyder uit die koshuis. Die koshuis is nie verplig om 
kennis te gee van die beëindiging van hierdie ooreenkoms in geval van die leerder 
se skorsing uit die koshuis of skool nie, en hierdie ooreenkoms sal op die effektiewe 
datum van die skorsing beëindig word. Ingeval hierdie ooreenkoms om dissiplinêre 



 

redes gekanselleer word, is alle uitstaande koshuisgeld vanaf die datum van 
skorsing onmiddellik opeisbaar en betaalbaar op aanvraag. 
 
As die koshuisganger vir vyf of meer skooldae afwesig is by die koshuis, sonder die 
skriftelike toestemming van die skoolhoof, kom dit neer op 'n repudiasie van hierdie 
ooreenkoms. In so 'n geval word ooreengekom dat die koshuis skade gely het wat 
gelykstaande is aan drie maande se koshuisgeld wat op aanvraag aan die koshuis 
betaalbaar sal wees en sal hierdie ooreenkoms beëindig word. 
 
 
ALDUS GEDOEN EN GETEKEN TE _______________________ OP HIERDIE 
_____ DAG VAN ________________________ 20______. 
 
 
AS GETUIES: 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
OUER / VOOG     GETUIE VIR OUER / VOOG 
 
 
_____________________________ 
LEERDER 
 
 
Deur hierdie ooreenkoms te onderteken, aanvaar die ouer/voog dat die 
betaling van 3 maande kennisgewing verskuldig is indien die leerder uit die 
koshuis gehaal word of die kontrak beëindig word soos hierbo uiteengesit. 
 
 
ALDUS GEDOEN EN GETEKEN TE _______________________ OP HIERDIE 
_____ DAG VAN ________________________ 20______. 
 
 
AS GETUIES: 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
HOËRSKOOL ELLISRAS KOSHUIS  SEKRETARES 
 




