
Hoërskool Marais Viljoen Resolusies  

Ingevolge die bepalings van Artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 1996, is 'n ouer 

verantwoordelik vir skoolgelde soos bepaal deur 'n besluit wat deur die meerderheid 

ouers op ons algemene vergadering aanvaar is. 

Ingevolge bepalings van 30(3) van die Wet moet die Beheerliggaam hierdie resolusie 

implementeer. Ingevolge die bepalings van artikel 41 van die Wet kan die Beheerliggaam 

volgens wet die betaling van skoolgelde op ouers afdwing. Volgens die Skolewet moet 

daar jaarliks 'n ouervergadering met die Beheerliggaam gehou word vir die goedkeuring 

van die begroting en skoolgelde vir die volgende jaar. 

'n Ouer/voog is verantwoordelik vir die skoolgeld wat ingevolge artikel 39 bepaal word, 

behalwe vir die mate wat hy of sy vrygestel is van betaling ingevolge die Wet. 

Skoolgelde word maandeliks gehef en die rekening sal gepos of per e-pos gestuur word. 

U is verplig om seker te maak dat u u maandstaat ontvang. As u dit om een of ander 

rede nie ontvang het nie, beteken dit nie dat die fooie nie verskuldig is nie. 

 

Resolusie 1: Die begroting vir 2021 word voorgelê, wat die beraamde kumulatiewe effek 

van gevestigde tendense van wanbetaling weerspieël, en die totale, gedeeltelike of 

voorwaardelike vrystelling wat volgens die Regulasies waarskynlik aan ouers verleen sal 

word, word goedgekeur. 

 

Skoolgeld  

‘n Korting (afslag op skoolgeld) is van toepassing indien u van een van die volgende 

twee opsies gebruik maak: 

Daar word besluit dat skoolgelde van R30 240 soos volg betaalbaar is: 

● Ten volle teen 15 Maart 2021, in welke geval 'n afslag van R2 320 toegestaan sal 

word.  

OF 

● Een maand se afslag (R2130) indien u met u debietkaart op die AEDO sisteem voor 

31 Januarie 2021 betaal 

● Enige gelde wat van 'n ouer/leerder ontvang word (bv. toer gelde), word heel eers 

teen skoolgelde ge-allokeer. 

● In die geval van die matriekafskeid moet leerders se skoolfonds betaal wees, of 

reëling getref word met die Finansiële kantoor voordat ‘n leerder dit mag bywoon. 

Dit is addisioneel tot die vereiste dat matriekafskeid gelde nie deel van die 

skoolfonds is nie. 

● In terme van die familiereg, is ouers gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die 

betaling van die skoolfonds, die huwelikstatus het geen invloed daarop nie. 

● In geval van nie-betaling van skoolfonds sal die skool regsaksie neem teen beide 

ouers ongeag enige onderhoud of hofbevel wat daar tussen ouers mag bestaan. 

● In terme van Artikel 39 van die SA- Skolewet is die ouers verantwoordelik vir die 

betaling van die verpligte skoolfonds. 

● In terme van Artikel 40 en 41 van die SA- Skolewet mag die skool die betaling van 

verpligte skoolfonds afdwing. 

● Neem kennis dat kragtens Art 41(5)(a) van die Skolewet fooie binne 3(drie) maande 

na ontvangs van ‘n eisbrief vereffen moet word. 

 

Opsie 1:  

Eenmalige betaling  

Indien u voor of op 15 Maart 2021 betaal (kontant of kredietkaart): 

Totale skoolgeld vir 2021           R30 240 



Skoolgeld betaalbaaar          R30 240 

Eerste betaling Betaalbaar op 30 November 2020      R  2 950 

Balans            R27 290 

Minus afslag            R  2 320 

Balans betaalbaar voor 28 Februarie 2021         R24 970 

TOTAAL BETAALBAAR          R27 920 

 

Opsie 2: 

Betaling deur middel van ‘n AEDO-debietorder: 

Eerste betaling betaalbaar op 30 November 2020 -      R2 950 

Minus afslag            R2 130 

Vaste debietorder per maand oor 11 maande Januarie tot November 2021  R2 287 

Totaal –             R28 110 

 

Skoolgelde indien u nie opsie 1 of 2 gebruik nie. 

Eerste betaling (alreeds betaalbaar teen 30 November 2020)    R2 950 

Bedrag oor 12 maande per maand        R2 274 

Sub Totaal vir 12 maande         R27 290 

Totale skoolgelde           R30 240 

 

Resolusie 2: Betalings metode: 

'n Maandelikse bedrag van R2 274 betaalbaar as u een van die volgende metodes 

gebruik: 

● Elektroniese bank oordrag, kontant, kredietkaart of debiet 

As u een van die afslag opsies gebruik, kan u aansienlik minder betaal. 

● Ons ouergemeenskap word aangemoedig om van die bostaande afslag metodes 

gebruik te maak. 

● As 'n leerder wat in 2020 ingeskryf het, nie in 2021 vir skool opdaag nie, kan die ouers 

skriftelik aansoek doen vir die terugbetaling van die eerste betaling. 

● Debiet orders sal maandeliks op die datum wat ouers versoek, deurgaan. 

 

Resolusie 3: Daar is besluit dat 

Die kriteria vir die totale, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van ouers wat nie 

skoolgeld kan betaal nie, deur die kriteria uiteengesit in die Regulasie vir die vrystelling van 

ouers van skoolgeld (soos gewysig in Staatskoerant 39392 van 17 November 2006) bepaal 

word. 

Daar word besluit dat die volgende prosedures van toepassing is, byvoorbeeld: 

'n Ouer wat vrygestel wil word van die betaling van skoolgeld vir 'n kind aan 

Hoërskool Marais Viljoen, jaarliks skriftelik aansoek moet doen deur die betrokke 

vorms wat deur die skool verskaf word, in te vul en die vorms voor of op 28 

Februarie 2021 in te stuur. 

Die ouer moet 'n onderhoud met die Bestuurder Finansies bywoon. 

Die voorsitter en die tesourier sal elke aansoek evalueer deur die toepaslike 

wetgewing en regulasies toe te pas voordat 'n aansoek toegestaan of afgekeur 

word. 

 

Resolusie 4: 

● Aansoekers sal binne 30 dae nadat die ouer die aansoek ingedien het, skriftelik deur 

die BL in kennis gestel word van die uitslag, mits alle relevante dokumentasie saam 

met die aansoek ingedien is. 

● Die vrystellings bedrag word bereken op beide ouers se bruto inkomste, winste op 

beleggings en besigheidstransaksies. 



● Pleegouers kry outomaties vrystelling en moet net die nodige stawende dokumente 

voorlê, maar kan 'n vrywillige bydrae maak. 

Daar moet jaarliks heraansoek gedoen word. 

● Geskeide ouers of enkelouers (i.e. weduwee, wewenaar) wat aansoek doen, moet 

die skeibrief of sterftesertifikaat van die ander ouer voorlê wat verantwoordelik is vir 

die fondse. 

Resolusie 4: 

Daar word besluit dat die SBL gemagtig word om betalings aan staatsamptenare te doen 

ingevolge artikel 38A van SA Skolewet. Dat die bedrag van R2 457 616 wat aan Artikel 

38A-betalings toegewys is soos uiteengesit in die begroting, goedgekeur word. 

 

Resolusie 5: 

Daar word besluit dat die volgende skedules, wat as addenda bygevoeg is, aanvaar 

word: 

● Die skedule vir amptelike skoolaktiwiteite volgens die skedule getiteld “Strewes wat 

deel uitmaak van die Skool program” (sien aangehegte lys) 

● Die lys van items/aksies wat buite die skool program val. (sien aangehegte lys) 

● Die kantoorure van die finansiële kantoor vir 2021 gedurende skoolkwartale is soos 

volg:- 

07:00-15:00 Maandag – Donderdag 

Vrydag 07:00-14:00  

 

Bankbesonderhede 

Hoërskool Marais Viljoen/Hoër Tegniese Skool 

Tjekrekening  210510990  

Alberton Tak 631142 

Verwysing: Van, naam/aksie (bv. skoolgelde, netbal...)  

 

DIE VOLGENDE ITEMS/AKTIWITEITE IS NIE DEEL IS VAN DIE SKOOL AKTIWITEITE NIE, EN 

WAARVOOR OUERS/LEERLINGE VERANTWOORDELIK IS, OF WAARVOOR KOSTE BETAAL 

WORD EN BO EN BEHALWE SKOOLGELDE 

Matriek ontbyt, Matriek en ander danse/kuierplekke, bv. matriekafskeid en dies meer. 

● Vrywillig, d.w.s fisieke aktiwiteite, gimnasium, ens. 

● Toekennings/presteerders byeenkomste (tee), aandetes of braaie, VSR/Leierskampe. 

● Alle sport- en ander toere na enige geleentheid en na ander provinsies of lande. 

● Enige aktiwiteite wat uitslaap benodig (buiten kurrikulêre uitstappies/kampe). 

● Inskrywing vir Olimpiades, Eisteddfods, Redenaars, ens. (Individuele inskrywings), 

speletjies of soortgelyke oefeninge oor finansies en ekonomie, en dies meer. 

● Persoonlike behoeftes vir klubs of verenigings wat op duur toerusting gebaseer is: bv. 

perdesport ens. 

● Alle persoonlike items van sportklere en sportuitrusting: bv. rugbytrui, hokkie- of netbal 

hemp en/of -rok, stewels of hardloopskoene, enige toerusting, gimnastiek of 

perdesport verwante behoeftes. 

● Alle persoonlike items van ondersteunings materiaal vir leer en onderrig wat nie deur 

die onderwysdepartement verskaf word nie: bv. eie pen, handboeke, skryfbehoeftes, 

woordeboek, atlas, geheue stokkies en ekstra handboeke. 

● Vervoer na enige buitemuurse aktiwiteite, bv. Sportbyeenkomste, kulturele aktiwiteite 

en akademiese aktiwiteite, geleenthede, kampe, toere 

● Skoolklere sowel as sportklere en revue klere, koor klere en enige ander verwante 

fooie. 

● Enige ekstra klasse, ekstra afrigting vir enige sportbyeenkoms. 

● Enige spesiale kapitaalprojekte. 



Alle aktiwiteite (bv. Sport, kultureel of akademies) wat deur die skool aangebied word, 

moet deur  die ouers self betaal word. 

 

AKADEMIESE AKTIWITEITE WAT DEEL VAN DIE SKOOL SE AKTIWITEITE IS 

Tale 

● Engels Huistaal en Addisionele Taal 

● Afrikaans Huis-en Eerste Addisionele Taal 

 

Wiskundige Wetenskappe 

● Wiskunde 

● Wiskundige Geletterdheid 

● Gevorderde Wiskunde 

    (Opsioneel en vir eie rekening) 

● Tegniese Wiskunde 

 

Kuns 

● Kuns 

● Visuele Kuns (Opsioneel en vir eie rekening) 

 

Ekonomiese Wetenskappe 

● Rekeningkunde 

● Ekonomie 

● EBW 

● Besigheidstudies 

 

Rekenaarstudies 

● Inligtingstegnologie (IT) 

● Rekenaar Toepassings en Tegnologie 

 

Geesteswetenskappe 

● Geografie 

● Sosiale Wetenskappe 

● Religie Studies 

● Toerisme 

 

Fisiese, Natuur, en Lewenswetenskappe 

● Fisiese Wetenskap 

● Natuur Wetenskap 

● Lewenswetenskap 

● Tegniese Wetenskap 

 

Lewensvaardighede 

● Lewensoriëntering 

 

Tegnologie 

● Tegnologie 

● Ingenieurs Grafika en Ontwerp 

● Landbou Tegnologie 

● Meganiese Tegnologie 

● Elektriese Tegnologie 

 



 

 

BUITE-KURRIKULêRE AKTIWITEITE WAT DEEL VAN DIE SKOOL SE AKTIWITEITE IS 

Fisiese aktiwiteite 

● Atletiek 

● Skaak 

● Krieket 

● Landloop 

● Perdesport 

● Gholf 

● Gimnastiek 

● Hokkie (seuns en dogters) 

● Netbal 

● Rugby 

● Swem 

● Tennis  

 

Kulturele aktiwiteite en akademiese verrykings verenigings 

● Revue 

● Redenaars 

● Uitreik en gemeenskapsdiens 

● Koor 

 

Alle aktiwiteite (bv. sport, kultureel of akademies) wat deur die skool aangebied word, 

moet deur die  ouer(s) betaal word en is nie deel van skoolgelde nie. 

 

 
 

 

 

                            
__________________               __________________________              __________________________ 
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