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21 Julie 2019
Sperdatum vir 2020 Aanlyn Toelatings op hande
Die Gautengse Departement van Onderwys se aanlyn aansoek tydperk vir
2020-toelatings het om 20:00 op 20 Mei 2019 geopen en sal op Maandag, 22
Julie 2019 om 24:00 (middernag) sluit.
Ons wil ouers waarsku wat nog nie aansoek gedoen het vir die toelating van
leerders vir toelating to gr 1 en gr 8 in 2020 dat hulle presies EEN skooldag
het om aanlyn aansoek te doen voordat die toelatingsaansoekperiode sluit.
Aansoeke kan gemaak word deur aan te meld by www.gdeadmissions.gov.za
of deur die naaste skool-, distriks- of hoofkantoor te besoek vir bystand.
"As 'n provinsie is ons bly dat die ouerbevolking en belanghebbendes in
Gauteng die gebruik van die Aanlyn-aansoek omhels het. Hierdie
grondbrekende aanlyn aansoek het die departement geloofwaardige en
betroubare inligting verskaf. Ons sal dus voortgaan om hierdie stelsel te
verbeter en dit te koppel aan ander bestaande regeringsisteme om die
geloofwaardigheid van die inligting verder te versterk," sệ LUR Panyaza
Lesufi.
Om te demonstreer dat ouers die Online Aansoekstelsel omhels het, is die
hoogste aantal aansoeke vir Toelatings 2020 aangeteken toe die stelsel op 20
Mei 2019 regstreeks gegaan het. 'n Totaal van 220 802 (Graad 1: 105 241 en
Graad 8: 115 561), wat 'n toename van 146 964 (67%) aansoeke in
vergelyking met die Openingsdag van Toelatings 2019 weerspieël, wat 73 838
(Graad 1: 39 212 en Graad 8: 34 626) aansoeke geregistreer het.
Tot op 17 Julie 2019 is 'n totaal van 298 003 (Graad 1: 154 264 en Graad 8:
143 739) aansoeke vir die 2020 Akademiese Jaar geregistreer.
Die Departement was redelik en bedagsaam om die eerste keer in die
geskiedenis van aanlyn-toelatings in Gauteng toe te laat dat die aansoek
tydperk oop bly vir aansoeke gedurende die Junie/Julie skoolvakansies (18
Junie 2019 - 8 Julie 2019), wat hoofsaaklik toelaat dat ouers 'n bykomende 15

weekdae het om aansoek te doen. Ons rekords weerspieël dat ouers ten volle
van hierdie geleentheid gebruik gemaak het, aangesien 8 069 aansoeke
gedurende daardie tydperk geregistreer is.
Ons is diep versteur dat 62 028 van die 298 003 aansoekers nie die nodige
dokumente aan skole voorgelê het nie. Ouers sal nie aanbiedings van plasing
vanaf skole ontvang waar geen dokumente ingedien is nie.
Om ouers egter te akkommodeer wat nie binne sewe dae na die aansoek
dokumente kon indien nie en diegene wat aansoek gedoen het tydens die
skoolvakansies, is voorsiening gemaak dat skole dokumente tot 31 Julie 2019
om 14:00 aanvaar. Geen verdere uitstel sal toegestaan word nie. Ouers moet
dokumente indien aan by al die skole waaraan hulle aansoek gedoen het. By
die indiening van dokumente moet ouers 'n kwitansie ontvang om die
voorlegging van dokumente ooreenkomstig te erken.
Ons is bly om aan te kondig dat alle uitdagings tydens Dag 1 van die
Aansoekperiode opgelos is. Om 'n gemeenskaplike begrip tussen alle skole te
fasiliteer, bemiddel die Departement die proses om waglyste met behulp van
'n stap-vir-stap-riglyn met alle skole vanaf 10 Julie 2019 tot 19 Julie 2019 te
bestuur. Hierdie proses sal verseker dat waglyste voldoende voorbereid is vir
plasing. Daarbenewens sal verifikasie van alle skole se waglyste vanaf 1 tot
29 Augustus 2019 op Distrik- en Hoofkantoorvlak gehou word. In hierdie
tydperk word ouers aangemoedig om op die kommunikasie van die
Departement te reageer, veral versoeke wat met sms gedoen word.
Die Plasing Periode vir Toelating 2020 sal begin op 30 Augustus 2019 en sluit
op 31 Oktober 2019. Dit moet daarop gelet word dat plasing aanbiedings NIE
op ALLE ouers op dieselfde dag gestuur sal word nie, aangesien die
Departement stelselmatig daagliks verwerking sal aanbied in lyn met die
volgorde van aansoekopsies wat in die toelatingsregulasies uiteengesit word.
Plasingaanbiedings sal tot 31 Oktober 2019 aan ouers gestuur word. Ouers
word dus aangemoedig om kalm te bly indien hulle nie onmiddellik ná die
aanvang van die plasingstydperk aanbiedinge ontvang nie. Vervolgens kan
hulle na 31 Oktober 2019 opvolg, slegs indien hulle geen aanbiedings
ontvang het nie.
Plasingaanbiedings sal per SMS aan ouers gestuur word. Maar ouers moet
aanbiedings aanlyn aanvaar deur aan te meld by www.gdeadmissions.gov.za,
of deur die naaste skool-, distriks- of hoofkantoor binne sewe dae te besoek.
As die ouer nie EEN aanbiedingsplasing binne sewe dae aanvaar nie, sal die
leerder outomaties by een van die skole wat die aanbod gemaak het, geplaas
word.
Ouers word dus aangemoedig om aanbiedinge te aanvaar sodra hulle dit
ontvang.
Verder word ouers aangeraai dat die Waglyslys Nommers wat toegeken is
(WA1 tot WA4) nie die basis sal wees om plasing toe te ken nie. Inligting in
die stelsel en dokumente wat verskaf word, sal oorweeg word om
plasingaanbiedings te regverdig.
Toelatingskriteria sal toegepas word volgens Regulasie 7 (2) en (3) van die
Toelatingsregulasies wat bepaal dat:

(2) 'n Aansoeker vir 'n inskrywingsfase vir toelating tot 'n skool
kom in aanmerking indiena) die aansoeker leerder se woonplek die naaste is aan die skool binne die
voedersone;
b) die aansoeker leerling het 'n broer of suster wat die skool bywoon;
c) die plek van indiensneming van ten minste een van die aansoeker
leerder se ouers is binne die voedersone van die skool;
d) die aansoeker leerder se woonplek is binne 'n radius van 30 kilometer
van die skool; of
e) Die aansoeker leerder se woonplek is buite die 30 kilometer radius van
die skool.
(3) Die rangorde van die aansoeke om toelating is in die volgorde van die
kategorieë waarna verwys word in paragrawe (a) tot (e) van subregulasie
(2) en in die volgorde waarin die aansoeke ontvang is.
Ouers mag meer as EEN aanbod van plasing ontvang indien die leerder
kwalifiseer vir plasing by meer as een van die skole waarvoor aansoek
gedoen word. Ouers kan egter SLEGS EEN aanbod aanvaar.
Uiteindelik bepaal die kapasiteit van elke skool die aantal aansoekers wat
plasingsaanbiedings ontvang en die aantal leerders wat uiteindelik tot die
skool toegelaat word.
Ouers moet kennis neem dat geen laat aansoeke vir die 2020 akademiese
jaar verwerk sal word nie.
"Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om my dank te betuig aan die
ouers wat in groot getalle gekom het om aansoek te doen vir die 2020akademiese jaar," het LUR Lesufi gesê.
Vir meer inligting, kontak die Gautengse Departement van Onderwys se
woordvoerder, Steve Mabona by 072 574 3860.
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