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Inskrywings  ̶  Curro Castle en Curro Krugersdorp  

Geagte Ouer/Voog 

Dankie dat u Curro Castle en Curro Krugersdorp as deel van u kind se skoolopleiding oorweeg. 

Kleuters vanaf die jaar wat hulle twee word (groep 2) tot die jaar wat hulle vyf word (groep 5) kan by Curro Castle 

ingeskryf word. Vanaf graad R, die jaar wat hulle ses word, beweeg hulle oor na die laerskool vir hulle skoolopleiding. 

Die laerskool aanvaar leerders vanaf graad R tot en met graad 7. Hoërskoolgeriewe word reeds vanaf 2016 

aangebied. Die graad 8-leerders ontvang tans hul skoolopleiding op die laerskoolkampus en verskuif vanaf Januarie 

2017 na die hoërskoolgebou. 

Inligtingsessie: 

Inligtingsessies vir die laerskool vind elke Donderdagoggend vanaf 09:00 tot 10:00 by Curro Krugersdorp, 

Nordenweg, Rangeview, Uitbreiding 4 plaas. Inligtingsessies vir die hoërskool vind elke Dinsdagoggend om 

08:00 by Curro Krugersdorp, Robert Broomrylaan (langs Valley View-inkopiesentrum), Rangeview, Uitbreiding 

4 plaas. Tydens die sessie sal u die geleentheid kry om die Bedryfshoof te ontmoet asook ’n oorsig van die skool te 

ontvang. Let wel: Die inligtingsessies vind slegs gedurende skoolkwartale plaas. Ouers/voogde sal op ’n toer 

van die betrokke skole geneem word. 

   

As u belangstel om u kind by Curro Castle (die kleuterskool) in te skryf, begin die inligtingsessie reeds om 08:00 by 

Curro Castle, Hanekomstraat 64, Noordheuwel. U sal die skool kan kom besigtig en inligting oor die daaglikse 

program ontvang.  

Kontak gerus vir Kerry van der Westhuizen as u sou belangstel om die inligtingsessies by te woon. Indien die 

inligtingsessie weens enige rede gekanselleer moet word, sal u vroegtydig in kennis gestel word.  

Aansoek om inskrywing: 

Voltooi asseblief die aansoekvorm indien u belangstel om u kind by Curro Krugersdorp en/of Curro Castle in te skryf.  

Handig dit in by die hoofontvangs van die laerskool – Nordenweg, Rangeview, Uitbreiding 4.  

Die volgende inligting moet die aansoek vergesel: 

 ’n Gewaarmerkte afskrif van u kind/ers se geboortesertifikaat 

 Die mees onlangse verslag van die betrokke leerders  

 Administrasiegeld van R500 (slegs kontant) 

 Let wel, geen aansoeke sal aanvaar word sonder die addisionele inligting soos hierbo uiteengesit nie. Geen 

e-pos/faks-aansoeke word aanvaar nie.  

Neem kennis dat Curro Castle ons voedingskool is en daarom sal die leerders vir graad R voorkeur ontvang bo die 

leerders wat op ons waglyste geplaas is.  

Waglyste: 

Inskrywings word verwerk op grond van die beginsel dat dié wat eerste ingeskryf het, voorrang sal geniet. Inskrywings 

is afhanklik van beskikbaarheid. As ’n aansoek aanvaar word en daar is nie op daardie stadium plek is nie, word die 

leerder se naam op ’n waglys geplaas vir moontlike plasing in die toekoms. Soos plek beskikbaar word, sal 
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ouers/voogde van leerders wat op die waglys is, gekontak word. Let daarop dat 'n aansoekvorm nie ’n plek vir u 

kind waarborg nie.  

 

Waglyste word soos volg verdeel:  

Waglys A - Leerders wie se broers of susters alreeds by Curro Krugersdorp of Curro Castle ingeskryf is 

 - Leerders wat van ’n ander Curro-skool oorgeplaas word 

 - Kinders van Curro Krugersdorp of Curro Castle-personeel  

Waglys B - Alle ander aansoeke 

Let asseblief daarop dat aansoekers wat kwalifiseer om op waglys A geplaas te word, voorkeur geniet.  

 

Sodra ’n plek beskikbaar is, sal die volgende aansoeker gekontak word. As u gekontak word en u word ’n plek 

aangebied en u verkies om nie die plek te neem nie, sal u kind se naam onderaan die lys geplaas word of heeltemal 

van die waglys verwyder word. 

 

As u aansoek onsukselsvol is weens enige rede en u wil op ’n later stadium weer heraansoek doen, sal die 

aansoekproses van voor af begin.  

 

Inskywingsproses: 

 

Sodra ’n plek bevestig is, is die prosedures soos volg: 

 

’n Assesseringsdag word geskeduleer vir alle leerders vanaf graad R tot graad 9 (vir 2017) wat aansoek doen. 

Leerders word geassesseer volgens hulle huidige ouderdomsgroep, bv. ’n leerder wat aansoek doen vir graad R, sal 

geassesseer word by Curro Castle in die groep 5-klas. Aansoekers vir Curro Castle (groep 2 tot groep 5) word nie 

geassesseer nie.  

 

 Leerders wat by Curro Castle vir graad R geassesseer word, sal middagete ontvang. Ons versoek dat ’n 

gesonde kosblikkie saamgestuur word vir die oggendversnapering. Die leerder moet voor 07:30 by Curro 

Castle, Hanekomstraat 64, Noordheuwel, Uitbreiding 4 afgelaai word en kan weer om 13:00 afgehaal 

word.  

 Leerders wat geassesseer word vir graad 1 tot 9 (vir 2017) moet asseblief hul skooltas, werkboeke, 

skryfbehoeftes en ’n kosblikkie saambring skool toe. Die leerders moet ook asseblief in hul huidige 

skooluniform geklee wees. Assesseringstye is soos volg: 

o Graad 1 tot graad 3 vanaf 07:30 – 13:30 

o Graad 4 tot graad 8 vanaf 07:30 – 14:00 

 

Die resultate van die assessering sal dan aan die Uitvoerende Hoof voorgelê word. Geen besluitneming mag 

gekommunikeer word voordat die aansoek nie deur die Uitvoerende Hoof geëvalueer is nie. Die resultate sal per e-

pos gekommunikeer word. 

 

Die  assessering gee die nodige aanduiding of die skool die behoeftes van die leerder kan akkommodeer. Curro 

Krugersdorp is ’n hoofstroomskool en leerders word in die hoërskool voorberei vir IEB-eksamens. As u kind nie ’n 

kandidaat is nie of as die assessering aangetoon het dat die leerder ernstige uitdagings ervaar, sal u vir ’n onderhoud 

met die Uitvoerende Hoof genooi word.  

 

As u aansoek suksesvol is, sal ’n afspraak met die hoof van finansies, me. Marietjie Coetzee, gemaak word sodat u 

haar kan ontmoet. Die kontrak sal per e-pos of deur middel van afskrifte in hardekopie aan u gestuur word. Die 

kontrak moet volledig saam met al die ekstra dokumente ingehandig word. 
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Slegs oorspronklike kontrakte sal aanvaar word. ’n Finansiële verklaring word vanaf u kind se huidige skool benodig 

asook u finansiële state van die vorige en huidige boekjaar. Let wel, elke aansoeker sal ’n kredietkontrolering moet 

ondergaan.  

 

U kontrak word daarna op die stelsel gelaai. U sal u faktuur met u unieke gesinskode ontvang vir die betaling van die 

inskrywingsgeld. Die geld is betaalbaar binne sewe dae van die faktuurdatum. Gebruik asseblief u gesinskode as 

verwysing. As u die verkeerde gesinskode gebruik, sal daar ’n boete van R150 gehef word weens die 

administratiewe fout wat by Hoofkantoor reggestel moet word. (Geen naam of van of enige ander verwysing mag 

gebruik word as ’n verwysing nie – slegs u gesinskode.)  

 

As u kind oorgeplaas word van ’n ander Curro-skool af, moet u kennis neem dat u aansoek as ’n nuwe aansoek 

gehanteer gaan word.  

 

Sodra ons u inskrywingsgeld ontvang het, is u kind se plek gewaarborg vir die jaar waarin u aansoek gedoen het. 

Geen leerder sal toegelaat word sonder dat die inskrywingsgeld se bewys van betaling by die finansiële 

afdeling ingehandig is nie. Inskrywingsgeld moet ten volle betaal word – dit mag nie afbetaal word nie.  

 

Skoolgeld: 

 

 Skoolfooie mag jaarliks voor of op of 31 Desember via EFO (elektroniese fondsoorplasing) vooruitbetaal word. 

Ouers wat verkies om jaarliks vooruit te betaal, kwalifiseer vir 5% afslag op die jaarlikse skoolgeld.  

 Maandelike skoolgeld is betaalbaar deur ’n debietorder op die tweede dag van elke maand vir 12 maande. 

 ’n Omvattende skoolgeld-struktuur is by hierdie brief ingesluit. 

 

KONTAKBESONDERHEDE: 

 

Curro Krugersdorp: Kantoor – 010 492 2988 / info.krugersdorp@curro.co.za  

 

    Inskrywing en inligting:  

    Me. Kerry van der Westhuizen: 010 492 2988/kerry.v1@curro.co.za  

 

    Finansies:  

    Me. Marietjie Coetzee: 010 492 2988/marietjie.c@curroholdings.co.za  

 

 

Curro Castle:   Inligting  

(Kleuterskool)           Me. Whitfield: 011 954 1516/info@castlekrugersdorp@curroholdings.co.za  

 

    Inskrywings:  

    Me. Kerry van der Westhuizen: 010 492 2988/kerry.v1@curro.co.za  

 

    Finansies: 

    Me. Marietjie Coetzee: 010 492 2988/marietjie.c@curroholdings.co.za  
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