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GRAAD 1 VERPLIGTE AANLYN REGISTRASIE 

Baie belangrik:  Die Departement van Onderwys het kennis gegee dat die 
Aanlynregistrasie vir Graad 1 vir 2022 op 13 September 2021 open om 8:00 en sluit 
op 8 Oktober 2021 om 24:00. 
 
 
 
 
 

Inskrywingsvorms kan aangevra word by  

ontvangs@laerskoolpierneef.co.za  of u kan die vorms aflaai 

op ons webtuiste www.laerskoolpierneef.co.za 

 

 
STAP 1: 
 

1. Besoek www.gdeadmissions.gov.za op die dag wat aanlynregistrasies open. 

 

 U begin met 'n gratis registrasie waar u met u identiteitsnommer en eie wagwoord 
sal registreer. (Hou u registrasie-inligting êrens veilig aangesien u dit weer sal 
gebruik om later met die skool van u keuse te bevestig en te aanvaar). 

 Ná registrasie vul velde in wat u as ouer se inligting vra naamlik persoonlike 
inligting, huisadres en werksadres. U vul slegs u werksadres in indien u 
werksadres nader aan die skool is as huisadres. 

 Hierna  moet u die kind se persoonlike inligting invul en waar u kind voorheen in 
'n voorskool was indien hy/sy was al dan nie. 

 U gaan daarna gevra word of u by die skool te gaan inskryf naaste aan u huisadres 
of werksadres. U kan die adres, soos verkies, invul. Skole in die voedingsarea van 
die adres sal gegee word as keuse óf u kan die naam van die skool invoer as deel 
van die soektog. U kan drie voorkeur keuses maksimum by hierdie stap selekteer. 
Let op dat u nou 'n boodskap kan kry dat die skool van u keuse reeds sy kapasiteit 
bereik het met die aansoeke- gaan egter voort aangesien nie alle aansoeke deur 
die Gauteng Departement van Onderwys goedgekeur gaan word nie en van die 
aansoeke uitgegooi kan word wat onvolledig is. 
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 U sal nou versoek word om aan te dui wat u aansoek opsie of prioriteit sal wees: 
U opsies gaan wees: 

1.Huisadres 
2.Broers of susters reeds in skool 
3.Werksadres 
4.Skool buite voedingsarea binne 30km van adres 
5.Skool buite voedingsarea verder as 30km van adres. 
 
Aan die einde van registrasieproses sal u 'n verwysingsnommer vir elke voorkeur 
skool kry wat u geselekteer het. U kry ook nog 'n opsie om nog 2 skole by u keuse 
te voeg sou u wou. (Neem 'n skermskoot sodat u die verwysinqsnommer op die 
Inskrvwinqsvorm van die skool van u keuse kan skryf.) 

 Daar is nou addisionele dokumente wat u kan laai op die aanlynsisteem soos die 
gewaarmerkte afskrif van die identiteitsdokumente en bewys van adres.  (Sien 
onder stap 2) 

 

 Kry al die relevante stawende dokumentasie gereed en handig dit dadelik in by 
die skool van jou keuse. 

U het 7 dae om die Inskrywingsvorm van Laerskool  Pierneef tesame met die 
stawende dokumente in te handig. 

 Let wel: Sommige van die stawende dokumente kan tydens die aanlyn-registrasie 
gelaai word op die Departement se webtuiste.  

 Om te verseker dat u aansoek volledig is en vlot verloop, versoek ons dat u 
stawende dokumente in harde kopié saam u inskrywingsvorm ingehandig word. 

 U behoort na registrasie 'n verwysinqsnommer deur middel van 'n sms op u 
selfoonnommer, (soos opgegee tydens aanlynregistrasie), te ontvang. Hierdie 
verwysingsnommer is uiters belangrik en móét veilig bewaar word en op die 
Inskrywingsvorm aangebring word. 
 

STAP 2: 

 Inskrywing en stawende dokumente kan persoonlik by die skool ingehandig 

word of u kan dit per epos stuur na ontvangs@laerskoolpierneef.co.za 

Lys van stawende dokumente (gesertifiseer) wat u as ouer gereed moet hê en 

inqee by skool: 

1. Leerder se geboortesertifikaat. 

2. Leerder se inentingskaart / immuniseringsertifikate. 

3. Beide biologiese ouers se ID-dokumente ('n doodsertifikaat indien een van die 
ouers reeds oorlede is). 

4. 'n Bewys van die woon- of werksadres. (Slegs munisipalerekening, afskrif van 
huur of koop kontrak, bankstaat of SARS brief.) 

5. Bewys van wettige voogskap (indien van toepassing). 

6. U unieke aanlyn verwysingsnommer moet heelbo op u aansoekvorms 
aangedui word. 

7. Volledig voltooide Inskrywingsvorm van Laerskool Pierneef. 

8. U aansoek is nou vollediq. 
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Wat om te verwaq na reqistrasie? 

Wag vir 'n SMS van die Skool - dié SMS sal eers later vanjaar uitgestuur word, ±2 
maande na sluiting van registrasie, vanaf 12 November 2021. 

Die SMS sal jou kind se toelating tot 'n skool bevestig. Sodra ouers dié e-pos of SMS 
bevestigend antwoord, is jou kind se toelatingsaansoek suksesvol afgehandel. 

Belangrik: Indien aansoek gedoen is by twee of meer skole kan u meer as een SMS 
verwag. Aanvaar net u eerste keuse skool indien u nie 'n SMS ontvang van u eerste 
keuse skool nie - kontak dié skool en bevestig dat u registrasie op hul lys aanvaar is 
of nie, sodoende kan u seker maak of u nog 'n SMS van die voorkeur skool te wagte 
kan wees. 

ALGEMEEN 

Die plasing van ‘n leerder word as volg hanteer deur die Departement van 

Onderwys: 

Die skool se GRAAD 1 leerderlys word eers gevul met ouers wat aanvaar het met hul 
huisadres as plasingsopsie, daarna die broers of susters by skool as opsie, gevolg 
deur die werksadres en daarna volg aansoeke buite die aangeduide adres se 
voedingsarea. 

Dus is die “first come first serve” basis nie van toepassing nie. 

U kontakpersoon by die skool in verband met Aanlynregistrasie is: 
 

Mev. Hesté von Wielligh by ontvangs@laerskoolpierneef.co.za of kontak haar by 

012-3292369 
 

Voornemende Pierie Ouers is welkom om ‘n afspraak te maak sodat ons 
u kan behulpsaam wees met u inskrywing. 

Pierie Groete 

 

 

 

 

………………………………… 

HF GREYLING 

Hoof 
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         Sluitingsdatum 24 Julie 

RCM: 
 

1. Nehmia Bereket 

2. Michaela de Lange 

3. Danica Kleinhans 

4. Niel Kleinschmidt 

5. Natasha Mataga 

6. Owe Nyoni 

7. Lile Pienaar 

8. Zavier Sageantes 

9. Thalia Tier 

10. Caleb van der Merwe 

11. Jeanadine Venter 

12. Zane Wessels 

 

RCS: 
 

1. Daegen Beets 

2. Nadia Boshoff 

3. Chrstiaan de Wet 

4. Jordan Jordaan 

5. Calene Lindeque 

6. D’Wett Lundie 

7. Luzaan Makitla 

8. Marileen Theron 

9. Stiaan van Emmenes  (Het vir Elkerien gevra) 

10. Abigail van Rooyen 

11. Liam van Staden 

12. Anne-Lee Wood 

 

RHM: 
 

1. Lucinda Bekker  (Het vir Magda gesê) 

2. Miguel Blackbeard 

3. Veronique Cronje 

4. Carmen de Jager 

5. Thinus Erasmus 

6. CJ Greeff 

7. Litanya Jansen van Vuuren 

8. Matthew Koekemoer 

9. Lucas Mashaba 

10. Eduan Rademeyer 

11. Macayla Venter 

12. Samantha Viljoen 

13. Karlijn Voswijk  (Sy bring Maandag die vorms) 

14. Tellow Whitmore 

15. Hano Wilcocks 

16. Ethan Wilkins 


