
 
 
 

 
 
1. Leerderskansluitkassies by die skoolhuur op die voorwaardeshiernauiteengesit. 

 
(Leerderssal van tydtottyd in kennisgestel word wie die verantwoordelikeonderwyser is wat die 
sluitkassieshanteer.) 
 

2. Leerdersbetaalkwartaalliks of vir die vollejaar. 
2.1 Klein toesluitkassiesbeloop R500-00 vir die hele jaar of R150-00 per kwartaal. 
2.2 Groot toesluitkassiesbeloop R800-00 vir die hele  jaar of R275-00 per kwartaal. 
2.3 Leerders wat vir die vollejaarbetaalmoetvoor31 Januariebetaal. 
2.4 Leerders wat kwartaalliksbetaal,moetvyfdaenadat die skoolvir die nuwekwartaal begin het,betaal. 

Indien die leerdernievoortgaan met die huurooreenkomsnie of niebetaal het nie, moet die sleutel by 
die verantwoordelikeonderwyseringehandig word. 

2.5 Leerders wat kwartaalliksbetaal, moet op die laaste teen die eersteVrydagvan elkekwartaalbetaal. 
2.6 Leerders wat jaarliksbetaal, moet op die laaste teen die eersteVrydag van die jaarbetaal. 

 
3. Geenleerder mag syhuurkontrakoordraaan ‘n anderpersoonsonder  dietoestemming van die 

verantwoordelikeonderwysernie. 
 

4. Leerders mag niehulkassiesonderverhuursonder die verantwoordelikeonderwyser se medewetenie. 
 

5. ‘nSleuteldeposito is betaalbaar,alternatiewelikmoet ‘n leerder self ‘n slot voorsien. 
 

6. Die leerder wat die sluitkassiehuur, word verantwoordelikgehouvir die inhoudeninstandhouding van die 
sluitkassie, al deel so leerder die kassie met ‘n mede-leerder. 

 
7. Die skoolbehou die regom die sluitkassiesenigetydtedeursoek.  Indienleerdersniebeskikbaar is om die 

sluitkassieooptesluitnie, mag die skool die sluitkassieoopbreek. 
 

8. Indienenigeongemagtigdevoorwerpe of middels (soosbv. sigarette, drank, verbodemiddels of 
enigevoorwerp wat ‘n anderleerderkanbeseer) in ‘n leerder se sluitkassiegevind word, sal die 
leerderdissiplinêraangekla word ensyreg op die huur van ‘n sluitkassieverbeurensalditvermoed word dat 
die leerder wat die sluitkassiehuur die voorwerpe of middelsdaaringeplaas het. 

 
9. Leerdersonderneem om slegsvoorskool (voorvierkant) 

entydenspousesennaskoolhulsluitkassiestebesoek. Geenleerders word tydensvoog, 
toetsperiodeenklasonderrigtyd by die sluitkassiestoegelaatnie. Indien ‘n leerderniegehoor gee aan die 
reëlingnie,sal die leerdernadrieoortredingssy/haarsluitkassieverloorensy/haardepositoverbeur. Leerders 
mag niedaarweesnie, al het hultoestemming van ‘n onderwyser. 

 
10. Die skoolaanvaargeenverantwoordelikvirenigeverlies, diefstal of skadeaaneiendom in die sluitkasnieen is 

die inhoud die volleverantwoordelikheid van die leerder. 
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11. BELEIDSWYSIGINGS 

Die skoolbeheerliggaam kan hierdie beleid van tyd tot tyd wysig, aanvul, aanpas of verander. 

12. INWERKINGTREDING VAN HIERDIE BELEID 

 
Hierdiebeleid is onmiddellik van kragsodra die Beheerliggaam die beleidgoedgekeurenonderteken het. 
 

BELEID GOEDGEKEUR DATUM 

VOORSITTER: 
BEHEERLIGGAAM 
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