
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

SKOOLGELD 2020 

Skool:    R 19 800 per jaar 

Maandeliks:   R 1 800 oor 11 maande 

Skoolfonds is streng vooruitbetaalbaar en die 1ste paaiement 
moet voor of op 14 Januarie 2020 betaal word. Volgende 

paaiement betaalbaar voor of op 1 Februarie 2020 ens. 

Let wel: Eerste paaiement is verpligtend en daar sal geen 
afbetalingsreëling aanvaar word nie. 

Eenmalige betaling: Indien betaling voor 29 Februarie 2020 geskied, word ‘n korting 

van R 1 386 toegestaan en beloop die bedrag R 18 414.  
Prestasiekorting: Leerders met ‘n jaargemiddeld tussen 80%-89% kwalifiseer vir 

5% korting van skoolgeld en leerders met ‘n jaargemiddeld 

tussen 90%-100% kwalifiseer vir 10% korting van skoolgeld. Doen 
amptelik aansoek by finansies@wagposhs.co.za voor of op 29 

Februarie 2020. Stuur asb die leerder se rapport saam met die 

aansoek. Nuwe leerders kwalifiseer nie vir die korting nie. Slegs 
4de kwartaal rapport sal aanvaar word. 

Let wel: U moet skriftelik aansoek doen vir die korting, dit sal nie 

outomaties aangepas word nie. 
 

KOSHUISGELD 2020 

Koshuis:   R 27 940 per jaar 

Maandeliks:   R 2 540 oor 11 maande 

Koshuisgeld is streng vooruitbetaalbaar en die 1ste paaiement 
moet voor of op 14 Januarie 2020 betaal word. Volgende 

paaiement betaalbaar voor of op 1 Februarie 2020 ens. 

Koshuisadministrasie: Alle leerders sal vanaf 2020 ‘n jaarlikse koshuisadministrasiefooi 
betaal van R 500. 

Huidige leerders sal eers vanaf 2021 betaal (huidige 

koshuisbreekskade sal dien as betaling van administrasiefooi). 
Hierdie gelde is nie terugbetaalbaar nie en sal jaarliks gehef 

word. 

 

SKOOL-EN KOSHUISGELD 2020 

Gesamentlik:   R 47 740 per jaar 
Maandeliks:   R 4 340 oor 11 maande 

Eenmalige betaling: Indien betaling voor 29 Februarie 2019 geskied, word ‘n korting 

van           R 1 386 toegestaan op skoolgeld en beloop die 
bedrag R 46 354. 

 GEEN korting word toegestaan op koshuisgelde nie. 

 Nuwe leerders: Addisionele koshuisadministrasiefooi van R 500. 
 

BANKBESONDERHEDE (GEBRUIK ASB REGTE VERWYSING) 

Bankbesonderhede: Die Hoërskool Wagpos, FNB, Rek: 620 595 35 991, Tak: 260 146 

Nuwe leerders: Voorletter, van en graad 

Bestaande leerders: Familiekode EN Van 
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