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INVORDERING VAN SKOOLGELD 

Volgens Artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 word BEIDE ouers (wetlik) verplig om skoolgeld te 
betaal – dit is dus ‘n statutêre uitgawe. Die skool mag regstappe neem ter invordering van uitstaande/agterstallige 
skoolgeld. 
 
Indien ŉ rekening nie maandeliks betaal kan word nie, moet ŉ skriftelike reëling getref word met die debiteure 
departement 013-282 5298 / debiteure@lsmbg.co.za  
 
Dit is u plig om die skool te nader om die nodige reëlings te tref en die skool se databasis te laat aanpas soos u 
inligting verander. 
 
Die skoolfonds invorderingsproses 
 

1. State word maandeliks teen die 25ste, of op die eerste daaropvolgende werksdag uitgestuur.   
 

2. State word elektronies/per e-pos gestuur of gedruk en aan die oudste leerder per hand gegee, waar daar 
geen / onbekende e-pos adresse op die databasis is. 

 
3. Indien u rekening teen die 7de maandeliks agterstallig is (skoolgaande en vertrekkendes), begin die 

invorderingsproses. 
 

4. 30+dae agterstallig – HERINNERING 
U sal gekontak (per oproep/elektroniese boodskap/epos) word deur die skool se Debiteure Departement, 
en versoek word om dringende betaling te maak.  
Indien geen reaksie, gaan die invorderingsproses voort. 

 
5. 60+dae agterstalling – WAARSKUWING 

U sal ‘n aanmaning(per elektroniese boodskap/epos) ontvang, waarin betaling versoek word, om sodoende 
oorhandiging te voorkom.  
Indien geen reaksie deur ‘n betaling te maak of ‘n skriftelike reëling te tref nie, sal moontlike regsaksie volg, 
wat dus negatiewe notering/swartlys insluit. 

 
6. OORHANDIGING VAN U REKENING 

Indien u nie u reëlings nakom nie, of geensins reageer op die aanmaning binne die genoemde tyd nie, sal 
die skool sonder verdere kennisgewing voortgaan met die nodige regsaksie. U rekening sal oorhanding 
word aan ons regsverteenwoordigers en direkte dagvaarding vir die uitstaande geld insluit.  

 
Koedoespoortjies (Gr.R) 
Die Skolewet is tans slegs op skoolgaande leerders van toepassing; m.a.w. u kan nie aansoek doen vir vrystelling 
vir Graad R-leerders nie. Bogenoemde proses sal ook gevolg word vir wanbetalers, maar leerders wie se skoolgeld 
nie betaal is nie, kan hul plek in Koedoespoortjies verbeur. 
 
Baie dankie.   
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