
HOËRSKOOL OVERBERG 
 

TOELATINGSBELEID  

 
 
Opgestel deur die Beheerliggaam in terme van Afdeling 5(5) van die Suid-Afrikaanse Skolewet no. 84 
van 1996. 
 
1. INLEIDING 

Hierdie toelatingsbeleid is gerig op die handhawing van standaarde en norme, behoud van die 
skool se etos en die optimale verwesenliking van sy potensiaal.  ’n Leerling mag tot die skool 
toegelaat word indien hy voldoen aan die vereistes en riglyne hieronder beskryf en neergelê en 
as sy/haar ouer(s)/voog(de) die ingeslote beleid goedkeur, bereid is om hom daarby neer te lê 
en bereid is om sy verpligtinge/verantwoordelikhede dienooreenkomstig na te kom. 

 
2. LEERLINGTAL 

Die jaarlikse groei moet verband hou met die kapasiteit van die skool ten einde optimum 
opvoedkundige standaarde te handhaaf. ’n Leerder-onderwyser van 1:35 sal nie oorskry word 
nie. 

 
3. TOELATINGSKRITERIA 
3.1       Voorkeur word gegee aan leerders wat 
 

 ’n Hoë akademiese standaard handhaaf; 

 Betrokkenheid by sport en kulturele aktiwiteite toon; 

 ’n Goeie dissiplinêre rekord toon; 

 Goeie skoolbywoningsrekord het. 
 

3.2 Aansoekers moet oor bewese taalvermoë beskik om deur medium van Afrikaans en Engels 
onderrig te word.   

 
3.3       Ouderdom 
 
3.3.1 Die aansoeker moet ’n geboortesertifikaat en/of identiteitsdokument by aansoek voorlê. 
 
3.3.2 Die ouderdom van die aansoeker moet onder normale omstandighede binne ’n tweejaargrens 

van die gemiddelde klasouderdom val.  By toelating moet leerders nie ouer wees as: 
 

 Graad  8: 15 jaar    

 Graad  9: 16 jaar  

 Graad 10: 17 jaar   

 Graad 11: 18 jaar 

 Graad 12: 19 jaar 
 



4. TOELATINGSPROSES 
 
4.1 Ouers moet aanlyn by die WKOD aansoek doen in die tydperk soos jaarliks deur die 

departement bepaal. 
 
4.2 Oorspronlike, gewaarmerkte kopieë van die volgende dokumentasie moet ingehandig word: 
4.2.1 Geboortesertifikaat / ID / Paspoort van leerder  
4.2.2 Afskrifte van BEIDE ouers se ID’s OF Onverkorte geboortesertifikaat 
4.2.3 Laaste rapport ontvang by vorige / huidige skool 
4.2.4 Bewys van residensiële adres (bv. munisipale rekening) 
4.2.5 Twee paspoort foto’s 
4.2.6 Studiepermit uitgereik deur Departement van Binnelandse Sake (indien van toepassing) 
4.2.7 Enige ander vorm soos deur skool voorgeskryf van tyd tot tyd 
 
5. APPÉL 
 
 Die ouers van leerders kan appél aanteken soos voorgeskryf in Afdeling 5(a) van die skolewet. 
 
6. ALGEMEEN  
 
6.1 Die Hoërskool Overberg strewe na ’n etiese waardestelsel. 
 
6.2       Aansoekers moet hul aan die skoolreëls onderwerp, hulle met die skoolbeleid vereenselwig, 

 by bestaande skoolgebruike aanpas, die personeel se gesag aanvaar en eerbiedig en met 
 daadwerklike betrokkenheid die skool se belange help bevorder.  Die ouers moet skriftelik 
 onderneem om die gedragskode en die skoolgesag te eerbiedig en te aanvaar.  Ouers/wettige 
 voogde van aansoekers moet die skool se gesag in die toepassing  van dissipline erken. 

 
6.3       Die leerder moet die nasionale en skoolsimbole eerbiedig. 
 
6.4 Die voorgeskrewe skooldrag is verpligtend. 

 
6.5       Die skool mag in geen opsig by politieke optrede van watter aard ook al  betrek word nie.  

 Leerlinge wat na die oordeel van die skoolhoof  en beheerliggaam aan enige georganiseerde 
 wegbly-aksie ten opsigte van skoolbedrywighede deelneem, verbeur daarmee hulle 
 toelatingsvoorreg en kan deur die skoolhoof verdere bywoning van die skool geweier word. 

 
6.6 Onderriggeld soos deur die beheerliggaam bepaal, is betaalbaar op die datum soos 

voorgeskryf.  Enige aansoeke om kwytskelding/gedeeltelike kwytskelding van skoolgelde word 
hanteer soos beskryf in die finansiële beleid van die skool.  Die beheerliggaam het finale 
besluitnemingsbevoegdheid oor die aansoek. 

 
6.7 Onderneming by toelating 
 ’n Onderneming moet by toelating deur die ouer / voog onderteken word dat hulle bogemelde 

toelatingsvereistes van die Hoërskool Overberg verstaan en hulle daarby neerlê. 
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