
 

 

 

 

 

 

 

16 Oktober 2019 

 

SKOOLFONDS EN LOSIESGELD 2020: 

 
Na aanleiding van die begrotingsvergadering gehou op 7 Oktober 2019 is die volgende besluite 

deur die ouers goedgekeur: 

 

1. SKOOLFONDS: 

 

Skoolfonds is R23 400.00 vir die jaar.  Die volle bedrag sal in Januarie 2020 gehef word. 

Inbetalings kan gedoen word in die Hoërskool se Eerste Nasionale Bankrekening. 

 

 Korting: 

 

 Indien u die volle rekening vóór 15 Februarie 2020 vereffen, is daar ’n 5%-korting ter 

sprake (R23 400.00 – R1 170.00 = R22 230.00 Sambabetalings uitgesluit). 

 

 Indien u ’n ACB-Aftrekorder by die skool teken, kry u 3%-korting (R2 340.00 – R70.00 

= R2 270.00 per maand).  Die aftrekorder gaan slegs die 1ste van elke maand vir betaling 

aangebied word.  Die nodige vorms is by die Finanskantoor beskikbaar. 

 

 In terme van artikel 38 en 39(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet is u verplig om dié 

fondse te betaal. 

 

In terme van artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet is ons gemagtig om die fondse 

deur middel van regstappe af te dwing. Indien daar probleme opduik, is die ouers verplig 

om skriftelik ’n reëling met die Finanskantoor te tref.  Hierdie reëling moet elke jaar 

hernu word. 

 

Die skoolfonds is streng vooruitbetaalbaar, tensy u reëlings tref  vir ’n maandelikse af-

betaling (Januarie – Oktober 2020, voor die 7de van elke maand). 

 

Volgens die Skolewet is ouers wat nie skoolgeld kan bekostig nie, geregtig om vir 

kwytskelding aansoek te doen.   Dit moet voor 28 Februarie 2020 by die Finanskantoor 

gedoen word. 

 

Aangesien die koste verbonde aan die maandelikse pos van state nie haalbaar is nie, word 

state slegs met uitnaweke in ’n verseëlde koevert aan die leerders oorhandig.  Dit is u as 

ouers se verantwoordelikheid om seker te maak dat u skoolfonds op datum betaal word. 
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2. LOSIESGELD: 
  

 2.1 GRAAD 8:     

 

  R9 420.00 per kwartaal. ’n Eenmalige registrasiegeld van R500.00 - betaalbaar by 

die Hoërskool.  U dogter word wel in E. le Rouxhuis gehuisves, maar die 

registrasiegeld is by die Hoërskoolkantore betaalbaar. Dié registrasiegeld is nie 

aftrekbaar van die losiesgeld wat kwartaalliks betaal word nie. 

Tjeks moet uitgemaak word aan: C.M. Jooste Bedryfsrekening. Direkte   

inbetalings word in die ABSA-bankrekening van C.M. Jooste Koshuis gedoen. 

 

Losiesgeld word kwartaalliks vooruit by die Laerskoolkantore betaal. Tjeks 

word uitgemaak aan E. Le Roux Bedryfsrekening. Direkte inbetalings word in  

die ABSA-bankrekening van E. Le Rouxhuis gedoen. 

 

Daar is ook ’n bussiegeld van R150.00 per kwartaal by die Hoërskoolkantore 

betaalbaar.  Die bedrag word kwartaalliks teen u skoolfondsrekening gehef. 

Inbetalings kan in die Eerste Nasionale-Bankrekening van die skool gedoen word. 

 

 2.2 GRAAD 9 - 11 

 

  R9 420.00 per kwartaal.  Betaalbaar voordat die dogter aan die begin van die 

kwartaal haar kamer betrek. Die ABSA-Bankrekening van die koshuis moet 

gebruik word.  

 

 2.3 GRAAD 12: 

 

  R10 830.00 per kwartaal vir drie kwartale.  Die vierde kwartaal betaal die leerder 

R450.00 per week wat sy inbly. Dit is betaalbaar voordat die dogter aan die begin 

van die kwartaal haar kamer betrek.  Die ABSA-Bankrekening van die koshuis 

word gebruik. 

 

  BELANGRIKE KENNISGEWING: 

 

Indien ’n leerder die koshuis verlaat, moet die ouer ’n kwartaal vooruit, skriftelik 

by die Finanskantoor kennis gee.  Indien u versuim om by dié reëling te bly, is die 

ouer verantwoordelik vir ’n volle kwartaal se losies. 

 

Aangesien die koshuis hoegenaamd geen bystand/subsidie van die Departement 

van Onderwys ontvang nie, is die skool verplig om ’n nuwe reëling in verband 

met die betaling van losiesgeld in te stel: 
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GEEN leerder gaan toegelaat word om haar kamer te betrek, indien die ouer nie 

’n kwitansie by Ontvangs (koshuis) toon nie.  Hierdie kwitansie moet getoon 

word wanneer die dogter vir die nuwe kwartaal aanmeld. 

 

Indien u u dogter op ’n Sondag inbring, kan u die losiesgeld direk in ons rekening 

deponeer en die nodige bewys saambring.   

 

Daar is ook ’n ACB-Debietorderfasiliteit by die koshuis beskikbaar.  Die nodige 

vorms kan by die Finanskantoor afgehaal word. 

 

 

 

3. BANKBESONDERHEDE 

  

 

 Hoërskool: 

Skoolfonds ens. 

Koshuis: 

Losiesgeld:  

Graad 9 – 12 

Primêre Skool 

E. Le Rouxhuis 

Graad 8 

Naam C & N Sek. Meisieskool 

Oranje 

C.M. Jooste 

Bedryfsrekening 

E. Le Roux 

Bedryfsrekening 

Bank Eerste Nasionale Bank ABSA ABSA 

Tipe 

rekening 

Tjekrekening Tjekrekening Tjekrekening 

Rek. Nr. 62559458601 470141379 1570149128 

Takkode 230234 632005 632005 
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