
 

TOELATINGSPROSEDURES VIR 2018 

Hierdie prosedure verloop soos volg: 

 Name word nie meer op ‘n “waglys” geplaas nie. Die skool gaan voortaan voornemende leerders 
vanuit ‘n gemeenskaplike poel voltooide aansoekvorms kies. 

 

PRE-PRIMÊRE & PRIMÊRE SKOOL (GR 00 – 6) 
 

 Saterdag, 11 Maart 2017 – 09:00 tot 12:00 - ESCS Pre-Primêr Opedag 
Die Pre-Primêr Opedag word by ons nuwe Pre-Primêr kampus gehou. Belangstellendes is baie 
welkom om ons ope-oggend by te woon. 

 

 Woensdag 19 April 2017 – Sluitingsdatum - aansoeke vir gesinslede 
Indien u wil aansoek doen vir ‘n leerder wat reeds broers of susters by ESCS het, moet u 

asseblief u voltooide aansoekvorm (tesame met dokumente soos aangedui op Bladsy 2 van 

aansoekvorm) teen Woensdag 19 April 2017 aan die skool voorlê om sodoende in aanmerking te 

kom vir die eerste rondte toelatings. 

 

 Saterdag 6 Mei 2017 – Inligtingsvergadering vir Ouers Nr 1 - begin om 08:30 
o ‘n Inligtingsvergadering vir Ouers begin om 08:30 (registrasie, tee/koffie) tot ongeveer 12:30. 
o Ons stel voor dat ouers 'n kinderoppasser by die huis organiseer vir jonger kinders, 

aangesien ons ongelukkig nie daardie Saterdag kindersorgfasiliteite by die skool sal voorsien 
nie. Hoërskoolkinders kan gerus saamkom. 

o Ons vertrou dat ouers hul bes sal doen om hierdie vergadering by te woon aangesien dit ‘n 
uiters belangrike deel van die inskrywingsproses is.  

 

 Vrydag 12 Mei 2017 - Eerste sluitingsdatum - aansoeke vir nuwe families 
o Volledige aansoekvorms (tesame met dokumente soos aangedui op Bladsy 2 van 

aansoekvorm) moet teen Vrydag 12 Mei 2017 ingedien word om in aanmerking te kom vir die 
eerste rondte toelatings.  

o Alle  aansoeke wat ná hierdie datum ontvang word, kan eers vir die tweede rondte toelatings 
in aanmerking kom. L.W. Ons Toelatingsekretaresse, Carol, sal ouers op die hoogte hou van 
die vordering van die toelatingsaansoeke. 

o Die R3,000.00 nie-terugbetaalbare aansoekfooi hoef eers betaal te word wanneer ons 
bevestig dat ons u kind kan akkommodeer. Sodra die betaling gemaak is, gaan ons voort.  

o Aansoeke sal dan verwerk word. Dit behels onder andere dat voornemende leerders ‘n dag 
by die skool deurbring vir onder meer diagnostiese toetse en onderhoude.  

 

 Vrydag 30 Junie 2017 – Aanvaardingsbriewe 
Aanvaardingsbriewe vir die eerste en tweede rondte aansoeke (Graad 00 to 6) sal rondom 30 
Junie 2017 aan ouers gestuur word.  

 

 Saterdag 29 Julie 2017 – Inligtingsvergadering vir Ouers Nr 2 - begin om 08:30 
o Verwys asseblief na eerste sluitingsdatum vir verdere besonderhede. 
o Indien u nie die eerste Inligtingsvergadering het nie, sal ons dit waardeer as u hierdie 

vergadering kan bywoon, aangesien dit ‘n belangrike deel van die inskrywingsproses vorm.  
 

 Vrydag 4 Augustus 2017  - Derde sluitingsdatum 

 Die sperdatum vir voltooide aansoekvorms om vir die derde rondte toelatings in ag geneem te 
word (indien daar nog plek beskikbaar is ná die eerste rondte toelatings), is Vrydag 4 Augustus 
2017. 
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HOËRSKOOL INSKRYWINGS (GR 7 - 9) VIR 2018 
 

 Saterdag 6 Mei 2017 – Inligtingsvergadering vir Ouers Nr 1 - begin om 08:30 
o ‘n Inligtingsvergadering vir Ouers begin om 08:30 (registrasie, tee/koffie) tot ongeveer 12:30. 
o Ons stel voor dat ouers 'n kinderoppasser by die huis organiseer vir jonger kinders, 

aangesien ons ongelukkig nie daardie Saterdag kindersorgfasiliteite by die skool sal voorsien 
nie. Hoërskoolkinders kan gerus saamkom. 

o Ons vertrou dat ouers hul bes sal doen om hierdie vergadering by te woon aangesien dit ‘n 
uiters belangrike deel van die inskrywingsproses is.  

 

 Vrydag 12 Mei 2017 - Eerste sluitingsdatum 
o Volledige aansoekvorms (tesame met dokumente soos aangedui op Bladsy 2 van 

aansoekvorm) moet teen Vrydag 12 Mei 2017 ingedien word om in aanmerking te kom vir die 
eerste rondte toelatings.  

o Alle  aansoeke wat ná hierdie datum ontvang word, kan eers vir die tweede rondte toelatings 
in aanmerking kom. L.W. Ons Toelatingsekretaresse, Carol, sal ouers op die hoogte hou van 
die vordering van die toelatingsaansoeke. 

o Die R3,000.00 nie-terugbetaalbare aansoekfooi hoef eers betaal te word wanneer ons 
bevestig dat ons u kind kan akkommodeer. Sodra die betaling gemaak is, gaan ons voort.  

o Aansoeke sal dan verwerk word. Dit behels onder andere dat voornemende leerders ‘n dag 
by die skool deurbring vir onder meer diagnostiese toetse en onderhoude. Die 
Toelatingsekretaresse sal u skakel om hierdie datums te reël.  
 

 Saterdag 27 Mei 2017 
Hoërskoolleerlinge se akademiese toetse by die skool.  Die Toelatingsekretaresse, Carol, sal 
ouers kontak om dit te reël, asook die oueronderhoude daarna.  
 

 Vrydag 30 Junie 2017   
Hoërskoolleerlinge se Junie akademiese verslae van hul vorige skool moet asseblief na die 
Toelatingsekretaresse gestuur word sodra die verslae beskikbaar is. Aansoeke sal hierna 
verwerk word. 

 

 Saterdag 29 Julie 2017 - Inligtingsvergadering vir Ouers Nr 2 - begin om 08:30   
o Indien u die eerste Inligtingsvergadering gemis het, sal ons dit waardeer as u hierdie 

vergadering kan bywoon, aangesien dit ‘n belangrike deel van die inskrywingsproses vorm.    
o Verwys asseblief na eerste sluitingsdatum vir verdere besonderhede. 
 

 Vrydag 4 Augustus 2017  - Finale sluitingsdatum 
Die sperdatum vir voltooide aansoekvorms om vir die finale rondte toelatings in ag geneem te 
word (indien daar nog plek beskikbaar is ná die eerste rondte toelatings), is Vrydag 4 Augustus 
2017. 

   

 

 

Kortliks:  Dien asseblief ‘n voltooide aansoekvorm in voor : 

 12 Mei 2017 (eerste sluitingsdatum vir 2018 toelatings) 

 4 Augustus 2017 (finale sluitingsdatum vir 2018 toelatings). 
 

Om aansoek te doen vir die huidige jaar (2017) skakel asseblief die Skoolkantoor 

(021 975 1980) of stuur ‘n e-pos aan die Toelatingsekretaresse (admissions@escs.org.za). 

mailto:admissions@escs.org.za

