Pro-Ed Akademie
‘n Skool met ‘n verskil…

2021 SKOOLFONDS
PRO-ED AKADEMIE GRAAD 1 - 12
Jaarlikse Administrasiefooi - Gelykstaande aan 1 maand skoolfonds (ekstra / 13de)*
Skoolfonds gehef oor 12 maande - Januarie tot en met Desember:
- Graad 1 - 7

N$ 3,500-00 per leerling

- Graad 8 - 11

N$ 4,200-00 per leerling

- Graad 12

N$ 4,600-00 per leerling

Graad 12 skoolfonds gehef oor 11 maande - Januarie tot en met November
Graad 12 IEB NSS eksamengelde uitgesluit - apart betaalbaar teen Mei 2021

TOKTOKKIE PRE-PRIMêR
Jaarlikse Administrasiefooi*

- N$ 2,100-00 per kleuter voor Graad R
- N$ 2,550-00 per kleuter vir Brugjaar (Graad R)

Skoolfonds gehef oor 12 maande - Januarie tot en met Desember:
- Halfdag

N$ 2,100-00 per kleuter

- Brugjaar (Graad R) N$ 2,550-00 per kleuter
- Voldag nasorg

N$ 900-00 per kleuter ekstra

* Administrasiefooi vir 2021 betaalbaar voor/op 30 November 2020
•

Skoolfonds maandeliks VOORUIT betaalbaar - voor die 7de van elke maand - by wyse van
DEBIETORDER (verpligtend soos deur skool geadministreer).

•

Skoolfonds vir November sowel as Desember bly in alle gevalle ten volle betaalbaar, wanneer
leerling(e) ‘n akademiese jaar voltooi (ongeag kennisgewing van skoolverlating).

•

Verwysing op betalings moet die OUER se van en voorletter(s) aandui.

•

Jaarlikse vooruitbetaling afslag – Administrasiefooi en skoolfonds vir volle jaar (12 maande)
betaal voor 31 Januarie 2021, om in aanmerking te kom vir afslag.

•

Familie afslag van 25% op skoolfonds word toegestaan waar 3de en 4de leerlinge uit ‘n gesin
ingeskryf is vir Graad 1 - 12. Geen afslag op pre-primêr of administrasiefooi nie.

Onderstaande slegs van toepassing op gesinne wat leerlinge ingeskryf het voor Junie 2012:
Administrasiefooie (jaarliks betaalbaar)

-

Registrasiefooi (elke addisionele inskrywing) -

N$ 1,700-00 per leerling 2021
N$ 6,600 per 2e/3e leerling 2021

E-pos / E-mail: pro-edfinansies@iway.na

