INSKRYWINGS VIR 2017
VIR 3 JAAR AGTEREENVOLGENS
AANGEWYS AS DIE BESTE SKOOL IN DIE NOORDE VAN PRETORIA
MAAK SEKER U VORM DEEL VAN DIE OVIE-SUKSES
Voornemende graad 8-ouer
Vanaf die 11de April 2016 moet elke graad 7-ouer vir toelating tot ’n hoërskool, aanlyn aansoek doen. Daar
is geen rede vir paniek aangaande hierdie proses nie. Hoërskool Overkruin beskik oor ’n internetinskrywingslokaal met rekenaartoerusting en wil u behulpsaam wees en leiding gee tot ‘n suksesvolle 2017
aanlyninskrywing.
Hier volg die voorlopige riglyne tot ‘n suksesvolle aansoek, soos van die Departement van Onderwys
deurgegee.

Skandeer vir GDO Registrasie

Skandeer vir FaceBook

 STAP 1 - Vanaf 11-18 April 2016 moet u aanlyn registreer
As u nie internettoegang het nie, kan u die aanlynregistrasie by die skool met die ondersteuning van
opgeleide personeel kom doen. Personeel sal daagliks beskikbaar wees vanaf 08:00 tot 17:00.










Besoek www.gdeadmissions.gov.za (kliek op skakel)
Kliek op “Register”
Daar sal ‘n “pop-up” verskyn: “Select the Registration Type” vir Suid-Afrikaanse burger of nieSuid-Afrikaanse burger
Kliek op Suid-Afrikaanse burger en tik u (die ouer/voog se) ID-nommer in.
Kliek nou op “Log-in”
Ons vermoed dat u ID-nommer u gebruikersnaam sal wees, met die wagwoord wat u self
kies
Ons vermoed dat u ‘n wagwoord sal moet insleutel - onthou u wagwoord aangesien u dit
nodig gaan hê vir die volgende stap
Registreer die leerder wat u wil inskryf – volg die stappe en voltooi al die velde volledig.
Dui aan indien daar reeds ‘n boetie/sussie in Hoërskool Overkruin is
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 STAP 2 - OP 19 APRIL 2016 MOET U AANLYN AANSOEK DOEN.
Die stelsel sal vanaf 08:00 vm aktief wees. Doen so vroeg moontlik aansoek – nommers word
outomaties deur die stelsel toegeken in volgorde van aansoeke ontvang:




Gaan na www.gdeadmissions.gov.za (kliek op skakel)
Tekenaan met u gebruikersnaam en wagwoord aan
Daar gaan 3 opsies wees. Lees mooi hieronder wat elke opsie behels voordat u aansoek
doen. Ons stel voor dat u opsie “School of choice” uitvoer, waar u ‘n skool van u keuse kan
aandui en daar steeds twee ander moontlike skole voorgestel word. ’n SMS sal aandui indien
u op die B-lys van ‘n skool is.

 ALGEMENE AANSOEK (General appication)
Hierdie gaan vir ‘n gewone aansoek wees: eerste kind in Hoërskool Overkruin, nie noodwendig ‘n
voorkeurkeuse vir ‘n spesifieke hoërskool nie. Sodra u u woon- of werksadres insleutel, sal die stelsel
3 hoërskole voorstel. U aansoek gaan na al drie skole gestuur word.








Select a learner (u het reeds toe u geregistreer het, u kind se besonderhede ingevul)
Select the grade applying for in 2017
Select the address (home or work) for the system to pop-up three closest school to the
address (u moet besluit watter adres vir u die beste opsie sal wees – die stelsel sal die drie
naaste hoërskole aan dié adres gee)
APPLY – u aansoek is nou ingedien
U sal ‘n sms ontvang om die aansoek te bevestig, asook ‘n verwysingsnommer.
Skryf hierdie verwysingsnommer op Hoërskool Overkruin se Toelatingsvorm – regs bo of op
Overkruin se hulpdokument.
Dien die aansoekvorm so spoedig moontlik by Ontvangs in saam met die nodige afskrifte of
stuur per e-pos na skakelbeampte@overkruin.com, soos in die toelatingsvorm aangedui

 APPLICATION FOR A LEARNER WITH A SIBLING AT A SCHOOL
Hierdie sal wees vir ‘n leerder wat reeds ‘n boetie/sussie in Hoërskool Overkruin het:









Select a learner (u het reeds toe u geregistreer het, u kind se besonderhede ingevul)
Select the grade applying for in 2017
Select the checkbox to select the sibling’s school (druk op pyltjie en gaan af na Hoërskool
Overkruin)
Select the address (home or work) for the system to pop-up two closest school to the address
(u moet besluit watter adres vir u die beste opsie sal wees – die stelsel sal twee ander
hoërskole naaste aan dié adres gee)
APPLY – u aansoek is nou ingedien
U sal ‘n sms ontvang om die aansoek te bevestig, asook ‘n verwysingsnommer.
Skryf hierdie verwysingsnommer op Hoërskool Overkruin se Toelatingsvorm – regs bo of op
Overkruin se hulpdokument.
Dien die aansoekvorm so spoedig moontlik by Ontvangs in saam met die nodige afskrifte of
stuur per e-pos na skakelbeampte@overkruin.com, soos in die toelatingsvorm aangedui
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 APPLICATION TO A SCHOOL OF CHOICE
Hierdie sal wees as u EEN spesifieke skool vir u kind verkies.









Select a learner (u het reeds toe u geregistreer het, u kind se besonderhede ingevul)
Select the grade applying for in 2017
Select the “school of choice” option on the address dropdown to select a school (Gaan na
“School of choice”, kliek op “address dropdown” en kies die skool wat u verkies)
Select the address (home or work) for the system to pop-up two closest school to the address
(u moet besluit watter adres vir u die beste opsie sal wees – die stelsel sal twee ander
hoërskole naaste aan dié adres gee)
APPLY – u aansoek is nou ingedien
U sal ‘n sms ontvang om die aansoek te bevestig, asook ‘n verwysingsnommer
Skryf hierdie verwysingsnommer op Hoërskool Overkruin se Toelatingsvorm – regs bo of
op Overkruin se hulpdokument.
Dien die aansoekvorm so spoedig moontlik by Ontvangs in saam met die nodige afskrifte of
stuur per e-pos na skakelbeampte@overkruin.com, soos in die toelatingsvorm aangedui

 Wanneer u die aanlyn aansoek gedoen het, gaan u ‘n sms ontvang.
 Skryf hierdie verwysingsnommer op Hoërskool Overkruin se toelatingsvorm – regs bo of op Overkruin
se hulpdokument.
 Dien die toelatingsvorm so spoedig moontlik by Ontvangs saam met die nodige afskrifte of stuur per
e-pos na skakelbeampte@overkruin.com, soos in die toelatingsvorm aangedui.
 ANDER BELANGRIKE INLIGTING
Die datums vir die AANSOEKPROSES is 19 April – 1 Junie. Ons beveel aan dat u reeds u aansoek
op 19 April aansoek sal doen – so vroeg as moontlik, aangesien die stelsel die nommers toeken in
die volgorde soos die aansoeke ontvang word.

Tussen 2 Junie en 23 Junie word die aansoeke deur die Distrikskantoor en die skole verwerk. Sodra die
Direkteur die lyste afgeteken het, sal die ouers in kennis gestel word oor die uitkoms van die aansoek via ‘n
sms, asook deur die skool.

Ouers moet teen 25 Julie by die skool bevestig of u kind die skool gaan bywoon, al dan nie.

Ons herinner u ook aan ons OPEDAG op Woensdag 20 April om 17:00. Ons sal u dan behulpsaam wees
met die aanlynregistrasie.

Groete
Hoërskool Overkruin
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 VIR EIE GEBRUIK
Gebruikersnaam (Username)
Wagwoord (Password)
SMS Verwysingsnommer
Geboortesertifikaat van die leerder



ID dokumente



Skandeer vir GDO Registrasie

Page 4 of 4

Skandeer vir FaceBook

