
TOELATINGSBELEID VAN HOëRSKOOL STELLENBOSCH 
 
 
 Wie om toelating aansoek moet doen 
 
 Aansoek om toelating moet deur die ouer of voog namens elke leerder gedoen word wat nié 

die vorige skooljaar as leerder in die skool teenwoordig was nie. 
 
 Prosedure by aansoek om toelating 
 

1. Alle aansoeke om toelating tot die skool namens ‘n leerder word by die skoolhoof 
ingedien. 

 
2. ‘n Aansoek om toelating word slegs oorweeg, indien dit geskied deur die korrekte 

voltooiing van die aansoekvorm wat van tyd tot tyd vir hierdie doel deur die skoolhoof in 
oorleg met die beheerliggaam goedgekeur word en die aansoek vergesel word van alle 
dokumentasie of ware afskrifte daarvan, wat ingevolge die aansoekvorm voorgelê moet 
word. 

   Dokumente  vereis: 
•  Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat met ‘n ID-foto 
•  Gewaarmerkte afskrif van die leerder se paspoort (slegs buitelandse leerders) 
•  Gewaarmerkte afskrifte van die wettige ouers/voog se identiteitsdokument 
•  Gewaarmerkte afskrifte van die leerder se laaste asook die vorige jaar se 
   Desember-rapport 
•  Volledige, voltooide vakkeusevorm (slegs Graad 10 – 12) 
•  Koshuisaansoek (slegs indien verlang) 
•  ’n Motiveringsbrief moet laat aansoeke vergesel 

  
3.  ‘n Aansoek om toelating moet ingedien word voor of op die datum soos jaarliks bepaal 

word deur die WKOD. Dit word ingedien by die skoolhoof. Aansoeke om tot graad 9-11 
toegelaat te word, kan tot aan die einde van November van die betrokke jaar geskied.  

 
4. Nuwe graad 12 leerders word slegs onder uitsonderlike toestande toegelaat. 

 
5.  Indien dit blyk dat ‘n aansoek om toelating wesenlik foutiewe inligting bevat of onvolledig 

voltooi is, word so ‘n aansoek verwerp.  Enige toelating wat op grond van wesenlik 
foutiewe inligting verkry is, is ongeldig. 

 
 Bevoegdheid om ‘n leerder tot die skool toe te laat 
 
 Behoudens die bepalings van die toelatingsbeleid het die skoolhoof die bevoegdheid om ‘n 

leerder tot die skool toe te laat as hy/sy oortuig is dat aan al die kriteria vir sodanige toelating 
voldoen word en dat daar redelikerwys ruimte, fasiliteite en ander hulpbronne is om die 
betrokke leerder by die skool (insluitend ‘n koshuis van die skool) te akkommodeer en aan die 
leerder se opvoedkundige behoeftes te voldoen. 

 
 Algemene kriteria wat by toelating in ag geneem moet word 
  
 By die oorweging van elke aansoek om toelating, moet die skoolhoof die volgende faktore 

behoorlik in ag neem: 
 
• Die toepaslike vereistes in die Regulasies. Voorkeur sal aan leerders gegee word wat: 

 
• Die grootste deelname aan akademiese, sport en kultuuraktiwiteite ten toon stel, gegrond op 

sy/haar vorige skool. 
 
• Die hoogste akademiese potensiaal toon. 

 
• Voldoen aan die taalvereiste van die skool naamlik Afrikaans (lees en skryf, en vlot praat). 

Die leerder se wiskundige vermoëns speel ook ‘n belangrike rol. 



 
• Leerders wat ‘n goeie dissiplinêre rekord het. 

 
• Die volgende kriteria speel ook ‘n rol:  leierskap, en uitstaande prestasies in sy/haar vorige 

skool. 
 
 
 Sekere besondere vereistes vir toelating tot die skool 
 
 Benewens enige ander vereiste wat volgens die toelatingsbeleid of deur die reg gestel word 

of gestel mag word, kan ‘n leerder net tot die skool toegelaat word  
 
 1. indien daar ruimte, fasiliteite en ander hulpbronne in of by die skool (en sy koshuis) is om 

die leerder te akkommodeer ingevolge die norm van personeeltoediening soos voorsien 
deur die WKOD. Huidiglik in 2017, 16 personeellede.(1:35 dus 580 leerders) 

 
  Met dien verstande dat indien ‘n potensiële leerder toelating verlang nadat die skooljaar 

reeds amptelik begin het en wie se vakpakket nie ooreenstem met een van die 
vakpakkette wat deur die skool aangebied word nie, sodanige toelating slegs goedgekeur 
sal word indien daar besondere redes bestaan om toelating te verleen en dit redelikerwys 
moontlik is om die leerder te akkommodeer. 

 

2. indien die leerder se ouer skriftelik onderneem dat die leerder die gedragskode van die 
skool (ingevolge artikel 8 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 daargestel) 
stiptelik sal nakom en dat die ouer alle redelike stappe sal doen om sodanige nakoming 
te verseker. 

3. indien die leerder se ouer skriftelik onderneem om die toepaslike skoolfonds te betaal 
deur ondertekening van die standaard-ooreenkoms van die skool in hierdie verband. 
Indien  die ouer dit nie kan betaal nie moet hy/sy hom verbind aan die wetlike regulasies 
soos voorgeskryf deur die wet ten opsigte van aansoek doen tot kwytskelding. 

Leerderouderdomsvereistes vir toelating tot die skool of verskillende grade van die skool:  

’n Leerder wat met meer as twee jaar buite die ouderdomsnorm val, sal nie vir toelating oorweeg word 
nie. Die ouderdomsnorm is die graad plus 6 jaar. 

Die ouers van die leerder sal binne ’n redelike tydperk, of binne die tydperk wat die Departementshoof 
(WKOD) bepaal, skriftelik van die aanvaarding of afwysing van hulle aansoek in kennis gestel word. 

APPÈLPROSEDURE 

Indien ’n ouer ontevrede is met die Skool se besluit om nié ’n leerder tot die skool toe te laat nie, kan 
sodanige ouer ingevolge artikel 5(9) van die Skolewet by die Lid van die Uitvoerende Raad (minister 
van Onderwys) teen die besluit appelleer.  

 
 
 


