
 
Januarie 2017 

 
Liewe Ouers,        

 
Ons het dit goedgedink om die waglys- en keuringsproses aan ons ouers te verduidelik en uiteen te sit. Daar ontstaan 

heelwat wanindrukke oor hierdie proses. 
 

DEEL 1:  WAGLYS- EN KEURINGSPROSES 
Eerstens word voorkeur gegee aan boeties of sussies van bestaande en/of oud-leerlinge van Rosen Castle 
Kleuterskool.   
 
Tweedens word die klasse in elke ouderdomsgroep verdeel volgens taalvoorkeur. Indien die tweetalige klas ook ’n 
opsie is wanneer daar aansoek gedoen word, staan die kind ’n groter kans as in die geval waar net die moedertaal 
oorweeg word.  
 
Hierna speel die aansoekdatum ook ’n rol. Let asseblief daarop dat aansoeke vir ouer babas en peuters ook minder 
suksesvol sal wees, omdat die kleiner babas moet aanskuif en daarvoor voorsiening gemaak moet word, dus is daar 
vanselfsprekend minder plekke beskikbaar.  
 
Die grootste inname vind plaas aan die begin van die jaar.  Die meeste openinge is by babas,  
12 maande en jonger, dus word die grootste plasings hier gedoen. Daar is minder openinge by kleuters vanaf 3-6 
jaar omdat dit ‘n meer konstante groep is. Daar vind baie min of geen verskuiwings hier plaas nie, dus is daar minder 
plekke beskikbaar. Hierdie ouderdomsgroepe bly gewoonlik dieselfde en verskuif as groep op ‘n jaarlikse basis na die 
volgende jaargroep.  
 
Wanneer daar ‘n opening beskikbaar is, beweeg ons af met die waglys – plasings word dus regdeur die jaar gedoen. 
Soms gebeur dit dat ons die volgende ouer op die waglys skakel en die betrokke ouer dan nie die plekkie dadelik wil 
neem nie, om verskeie redes, maar versoek dat hulle eerder later of vir die begin van die volgende jaar die plek sal 
neem. Streng gesproke verbeur die ouer dan hierdie plekkie aangesien hulle nie gewaarborg is vir ‘n plek die volgende 
jaar nie. Die plek word dan vir die volgende persoon op die waglys beskikbaar gestel wat dit dadelik wil neem. Dit is in 
sulke gevalle waar die wanindruk ontstaan dat ouers wat eers later aansoek gedoen het, voor ‘n ander gehelp word. 
 
Elke kwartaal gaan ‘n brief per e-pos uit om te bevestig of u steeds u kind op die waglys wil hou, aldan nie. Indien daar 
geen reaksie op hierdie brief is nie, aanvaar ons dus dat u kind nie meer op die waglys moet wees nie. Ons sal dit 
waardeer indien u deurentyd u e-pos adres op datum hou en enige veranderinge aan ons deurgee, veral in gevalle waar 
mammas met kraamverlof gaan. Alle veranderings moet asseblief per e-pos aan ons kommunikeer word. 
 
INDELING VAN KLEUTERSKOOL 
 

A. “Little Rosen Castle”  
1. Klein babas (12 maande en jonger) 
Babas word weer verdeel in 4 klassies (Groep 1:  Wit *, Shimmering * en Shining *) volgens ouderdom en skuif 
deur die jaar na ‘n volgende klassie soos hulle ouer word en verder ontwikkel. Baba–klasse is dus nie vol aan 
die begin van die jaar nie om vir bogenoemde voorsiening te maak en word dan gevul tot Junie met kleiner 
babas. Hierna is plekke slegs beskikbaar indien ‘n bestaande kind/ers die kleuterskool verlaat.  

 
By babas speel hul ouderdom in maande ook ’n groot rol. Daar mag gedurende die jaar ’n plek beskikbaar wees 
in ’n klassie, maar ’n ouer baba van bv. 11 maande sal ons ongelukkig nie kan inneem nie, omdat hy/sy gouer 
moet aanskuif en die volgende klas reeds vol is. In so geval sal ’n jonger baba van 3 maande dan eerder die plek 
kry, omdat hy/sy deur die jaar daar kan bly.  

 
 
 
 
 



 
2. Peuters (12-24 maande) 
In hierdie kategorie is daar 3 klassies (Groep 2:  Bright*, Twinkle *, Silwer * en Goue *) beskikbaar. Dit is vir 
peuters wat 2 jaar oud word deur die loop van die jaar. Die meeste van die klassies word gevul deur bestaande 
kinders wat oorskuif van die vorige jaar. Daar word omtrent 10 nuwe kinders van buite ingeneem aan die 
begin van die jaar en dit sluit boeties en sussies van bestaande kinders in. 

 
B. Rosen Castle Hoofgebou 

Hier huisves ons kleuters vanaf 3 - 5 jaar (Groep 3, 4 & 5). In elke ouderdomsgroep is daar 3 klasse wat verdeel word 
volgens hul taal van onderrig dus Afrikaans, Engels en Tweetalig. Aan die begin van die jaar is daar slegs ’n beperkte 
aantal plekke oop vir kinders van buite. Daarna word plasings gedurende die loop van die jaar gedoen indien daar 
openinge is wanneer bestaande kinders dalk die kleuterskool verlaat.  
 

C. Rosen Castle Anneks 
Kleuters vanaf 5 – 6 jaar (Graad R) word in die anneks, oorkant die hoofgebou, onderrig. Daar is 3 klasse in hierdie 
ouderdomsgroep, nl. Pers* en Purple *. 
 
DEEL 2:  WAGLYS- EN KEURINGSPROSES 
Die posisie van kinders op die waglys gaan ongelukkig voortaan nie meer bekend gemaak word nie, en wel om die 
volgende redes:   

 omdat die verwagting moontlik by ouers geskep kan word dat hul kind hoog bo-aan die lys is en outomaties 
plek het vir die volgende jaar en 

 dit ook belangrik is om te onthou dat boeties/sussies van die huidige kinders (wat reeds op die waglys is) 
voorkeur gaan geniet tydens die plasingsproses  

 
Dit is dus onmoontlik vir ons om te sê hoe lank dit neem voordat kinders toelating verkry. 

 
Ons wil graag alle voornemende ouers versoek om te alle tye ‘n plan B in plek te hê. Ongelukkig kan geen plekke vooraf 
gewaarborg word nie. Maak ook asseblief seker dat u toelatingsdatum, vir wanneer u plek benodig, korrek is – dit 
vergemaklik ook die plasingsproses.  
 
Indien u swanger is en aansoek doen, vul u “due date” as verwysing in by die geboortedatum – dit kan wel later bevestig 
word. Dit gee ‘n goeie aanduiding en vergemaklik weereens die plasingsproses. Alle veranderings moet asseblief per e-
pos aan ons kommunikeer word. 
 
Sou u kind die skool verlaat en weer plek benodig vir die volgende jaar, plaas ons hom/haar weer op die waglys, maar 
sal daar ongelukkig nie outomaties vir hom/haar plek gehou word nie. 
 
Ons wil u graag aanmoedig om asseblief alle e-pos vanaf die kleuterskool te beantwoord en sodoende te verseker dat 
die onderwerp (“subject line”) behoue bly vir verwysingsdoeleindes.  
 
 
Carmen Visser hanteer die administrasie van die waglys en plasings, maar die finale goedkeuring word deur ons 
prinsipale, Tineke Kroese, gedoen. 
 
 
Ons hoop en vertrou dat hierdie verduideliking u ‘n bietjie meer insig in die waglys- en keuringsproses gee. 
 
 
Vriendelike groete, 
 
Tineke Kroese     Carmen Visser 
PRINSIPALE     SEKRETARESSE  


