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AANSOEK OM LIDMAATSKAP EN INSKRYWING 
                                                                              PRO LIBERIS 

('n maatskappy ingelyf ingevolge Artikel 21 van die Maatskappywet) 

h/a LEEUWENHOF AKADEMIE 

hierna verwys as die "skool" 
 

Ek/Ons, die Applikant, doen hiermee aansoek om lidmaatskap van die skool.   

 

Ek/Ons aanvaar: 

1. Die skool is 'n Christelike Privaatskool en die medium van onderrig is hoofsaaklik Afrikaans. 

2. Die skool is ‘n adenominale skool met Christelike beginsels, waardes en praktyke wat die basis van alle 

 skoolbedrywighede vorm. 

3. Die skool het ‘n Afrikaanse karakter en die behoud en uitbou van die Afrikaanse taal en kultuur word  
  aktief bedryf in alle fasette van die skoollewe. Die algemene spreek- en voertaal van die skool is  

  Afrikaans. 

4. Alle leerders moet aan minstens een buitemuurse aktiwiteit deur die skool aangebied deelneem, tensy 

 anders gereël word. 

5. Aanvaarding van hierdie aansoek om lidmaatskap van die skool is uitsluitlik binne die diskresie van die 

 skool en geskied aan die hand van kriteria van tyd tot tyd deur die direksie daargestel. Die skool behou 

 die reg voor om ‘n aansoek te weier indien van mening dat die inskrywing van ‘n leerder nie in belang 
 van die skool is nie. Geen redes vir die afkeur van die aansoek sal verskaf word nie.   

6. Om die gedragskode vir ouers/voogde na te kom en om die skool se dissiplinêre reëls te respekteer.  

7.  Dat voorkoms, netheid en kleredrag volgens ‘n bepaalde beleid hanteer en toegepas word.  Indien die 

 leerder nie aan die beleid voldoen nie, sal ek/ons in kennis gestel word om te sorg dat die leerder and 

 die beleid voldoen om te kwalifiseer vir verdere onderrig. 

8.  Dat ons leerders onderworpe sal wees aan ‘n dissiplinêre kode en dat wangedrag in sekere 

 omstandighede kan lei tot skorsing van lidmaatskap. 

9.  Dat die skoolbeleid, reëls en gedragskodes van tyd tot tyd aangepas word en verskyn op die         
 webwerf. 

 
 
 
 VRYWARING 
 

1. Die applikant/e vrywaar hiermee die skool, personeel en enige beampte van aanspreeklikheid van enige 

 besering en/of skade van watter aard ookal en hoe ookal opgedoen, insluitend maar nie beperk tot 
 sportbeserings en/of fisiese of psigologiese beserings opgedoen deur die leerder en/of enige derde part, 

 hetsy persoonlik of ten opsigte van bates. 

2. Ek aanvaar dat alle redelike voorsorg getref sal word vir die veiligheid en welstand van my kind.Die 

 applikant/e gee hiermee aan die skool toestemming om in geval van nood tot redelike mediese 
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 behandeling en/of operasies vir die leerder toe te stem indien die applikant/e nie betyds 

gekontak kan  word nie en die noodgeval volgens die dokter onmiddellike optrede vereis.  

3. Die applikant/e vrywaar hiermee die skool, die direksie en enige werknemer van die skool van enige 

 aanspreeklikheid ten opsigte van beserings, siekte en dood van die leerder en/of enige skade wat gely 
 mag word ten opsigte van enige artikel wat deur die leerder na die skool gebring mag word of in die 

 leerder se besit is. 

4. Alle roerende bates word deur die leerder op eie risiko na die skool gebring. Ek onderneem om die 

 skool in kennis te stel indien enige inligting op die inskrywingsvorm verander. 

5. Ek onderneem om my kind te ondersteun in die  nakoming van die Gedragskode en dissiplinêre stelsel 

 van Leeuwenhof Akademie soos vervat in die Skoolbeleid. 

6. Hiermee bevestig ek dat enige beeldmateriaal van my kind gebruik mag word vir enige publikasie van 

 die skool, in ‘n ongedupliseerde formaat. 

7. Ek/en gesin onderneem om te voldoen aan die vereistes/rëels soos omvat vir die sosiale media beleide 
 van die skool ten opsigte van ouers  en leerders.. 

 

 VRYWARING /TOESTEMMING OM AAN ALLE GEORGANISEERDE AKADEMIESE,SPORT EN 
KULTUURAKTIWITEITE DEEL TE NEEM. 

 
8. Ek ouer/voog gee hiermee toestemming dat my kind aan alle akademiese, sport- en kultuuraktiwiteite 

wat deur die skool op ‘n georganiseerde wyse aangebied word, mag deelneem. 
9. Om toetse deur die skool se ondersteunersspan met die oop op hulpverlening in die skoolwerk of 

 identifisering van probleme mag hê. 

10. Ek verleen toestemming dat my kind vervoer mag word deur die skool se busvervoer of deur ‘n 

 openbare busmaatskappy wat goedgekeur is deur die skoolbestuur. Indien daar slegs klein groepie 

 leerders vervoer moet word, kan daar ouers met wettige bestuurslisensies gevra word om leerders te 

 vervoer. Daar is ‘n aanspreeklikheidsversekering geneem  deur die skool op onderwysers wat leerders 

 vervoer. 

 
 
 DOMICILIUM 
 

 

1. Die partye notuleer hiermee dat hierdie ooreenkoms die volle ooreenkoms tussen die partye sal wees 

 en geen wysiging of byvoeging van krag sal wees tensy dit skriftelik geskied en deur beide partye 

 onderteken is nie. 
2. Die applikant stem toe dat ‘n kredietrekord van die applikant vanaf die Kredietburo deur die skool 

 aangevra word. 

 


