
 

 

 

Beste Ouers/Voogde 

Dit verskaf ons groot vreugde om MyHub aan u bekend te stel, ons gebruikersvriendelike selfhelp-portaal 

wat u 24 uur van die dag vir inligting kan fynkam en waar u skooluniforms en toestelle aanlyn kan koop. 

Meld net aan om op die hoogte te bly van skoolgeld en ander tariewe. 

 

VOORDELE VAN MYHUB 

 Een portaal vir alle kommunikasie van die skool aangaande u kind/ers  

 Bestel skooluniforms aanlyn (neem asb. kennis dat uniforms slegs aanlyn bestel kan word) 

 Besigtig die nuutste state 

 Betalings aanlyn is vinnig en maklik 

 

VIR U GERIEF 

U kan: 

 Die MyHub-kalender aan u persoonlike Google- of Outlook-kalender koppel. 

 Curro se iPhone-toepassing (‘app’) en Android-toepassing (‘app’) van die App/Play Store aflaai om 

alle kommunikasie op u slimfoon te volg. 

 Curro se werkskerm-toepassing (desktop app) vanaf ons webtuiste onder ‘MyHub Note’ aflaai. Dit 

sal verseker u ontvang alle kennisgewings van MyHub reguit op u werkskerm. U sal in staat wees 

om na u volledige kennisgewings op die MyHub-webtuiste te kyk. 

 

GEBRUIK VAN MYHUB 

 Meld op MyHub aan met die besonderhede wat u ontvang het nadat u kind/ers suksesvol 

ingeskryf is. 

 Neem asb. kennis dat u gesinskode net van die skool wat u kind gaan bywoon, verkry kan word. 

 

HOE OM PROBLEME OP TE LOS 

 Indien u nie MyHub-besonderhede met u kind se inskrywing ontvang het nie OF nie suksesvol kan 

aanmeld met die besonderhede wat aan u verskaf is nie, moet u asb. die ‘Recover MyHub login 

details’-funksie gebruik. 

 Gebruik die rekenaarhouer-besonderhede wat op u kind se inskrywingsvorm in die vereiste velde 

verskaf is. 

 U aanmeld-besonderhede sal na die e-posadres wat op die herwinningsvorm uiteengesit is, 

gestuur word. 



 Indien hierdie poging onsuksesvol is, sal u na ’n verdere skerm genavigeer word waar u

kontakbesonderhede ingevul moet word. ’n Verteenwoordiger van MyHub sal dan op u versoek

reageer.

 Kontak MyHub vir bystand wanneer u aanmeldbesonderhede vir MEER AS EEN OUER of MEER AS

EEN GESINSKODE benodig, of indien u kind na ’n ander skool OORGEPLAAS is.

 Neem asb. in ag dat elke MyHub-profiel sy eie unieke e-posadres vereis. Maak dus seker dat u ’n

e-posadres vir elke persoon het wat aanmeldbesonderhede moet kry.

 Hou u PERSOONLIKE INLIGTING by die skool op datum. Dit sluit adresse, telefoon- en

selfoonnommers en e-posadresse in.

 Vir enige hulp kontak asb. ons MyHub-ondersteuningspan by: myhub@curro.co.za OF 087 285

1699.

GRIT PROCUREMENT SOLUTIONS 

 Wanneer u op MyHub aangemeld het, kies die ‘Grit Shop’-opsie en gaan voort na die

aanlynwinkel.

 Plaas die nodige items in u mandjie en betaal.

 Aflewering van u bestelling kan binne vier werksdae by die adres wat u aangedui het, verwag

word. Aflewerings word van Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 17:00 gedoen.

Om te verseker dat die regte grootte klere aangeskaf word, is die volgende tot u beskikking: 

 By die skool is ’n vertoonlokaal waar u kind die klere kan aanpas om seker te maak van die regte

groottes. U kan ook u bestelling hier plaas.

 U kan ook u bestelling vanuit die gerief van u huis plaas deur die SHOP-funksie op die MyHub-

webtuiste te gebruik. Dit beskik ook oor ’n akkurate aanlyn-meetstelsel wat u sal help om die

korrekte uniform aan te skaf.

Vir spoedige BYSTAND aangaande MyHub en GRIT, navigeer asb. u navrae soos volg: 

Registrasie-bystand MyHub myhub@curro.co.za 
Skooluniform-bystand (E-Pos) GRIT helpdesk@gritprocurement.co.za 
Skooluniform-bystand (Kontak Nommer) GRIT 012 741 3460 

Maandag – Donderdag: 08:00 –16:30 
Vrydag: 08:00 –13:00 

MYHUB GEBRUIKERS BESONDERHEDE
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