BRIEF: 20210309
23 Maart 2021
Geagte Ouers/Voogde
Registrasies vir 2022.
Ons is opgewonde om met u te kan deel dat die skool oorskakel na ‘n aanlyn inligtingsisteem.
Ons wil graag ‘n vriendelik dog ernstige beroep rig aan alle ouers om te help deur u bestaande
leerder se profiel op datum te bring.
Die fasiliteit sal ook gebruik word vir nuwe inskrywings vir 2022 van alle grade.
Die aanlynstelsel sal verhoed dat u elke jaar dokumentasie moet invul aangesien dit self sal
oordra na die volgende jaar. Indien van die inligting verander (bv. huisadres, selnommer,
huwelikstatus ens.) sal u dit aanlyn kan deurgee vir opdatering.
Dit is ‘n vereiste vanaf die Departement dat alle leerders moet herregistreer vir die volgende
jaar. Alle bystaande dokumentasie moet nou elektronies gestoor word, dus vra ons dat u asb.
die volgende stappe sal volg om u kind te her-registreer vir 2022.
LET WEL: Hierdie is die skool se interne aanlynstelsel. Ons sal alle voornemende Gr. 1 ouers
in kennisstel sodra ons enige inligting rakende die Departementele aanlynregistrasie vir 2022
ontvang het.
Stap 1:
U gaan die volgende dokumentasie in ‘n PDF formaat benodig om u aansoek te kan voltooi.
1.
2.
3.
4.

Leerder se geboortesertifikaat
Leerder se kliniekkaart
ID van beide ouers/voogde
Bewys van woonadres

Stap 2:










Gaan na die skool se webblad www.roodekrans.net
Beweeg tot onder aan die hoofblad.
U sal die opskrif Inskrywings onder die personeelfoto sien.
Klik op nuwe Inskrywings.
Volg die registrasieproses soos uiteengesit.(LET WEL: U hoef slegs een rekening per
huisgesin te skep)
Voltooi inskrywing vir u leerder.
Indien u ‘n tweede of derde leerder wil registreer bly ingeteken op u profiel.
Gaan weer na Nuwe inskrywings en voltooi die volgende inskrywing.
Wanneer u die proses voltooi het klik op die STOOR dit sal dan die vorm deurvoor na
die skool. U sal ‘n e-pos ontvang vanaf die skool met bevestiging en indien daar enige
navrae is.

Indien daar ouers is wat hulp benodig is u welkom om vir Theolene of Ronel te kontak in die
kantoor 011-764-2920.
U samewerking in die verband sal opreg waardeer word.
Groete

___________________

MNR. G.G. ROUSSEAU
HOOF

