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BEKENDSTELLING VAN LAERSKOOL LOUW GELDENHUYS: 
 
LAERSKOOL LOUW GELDENHUYS (“die skool”) is ‘n openbare skool, soos omskryf in die Suid-

Afrikaanse Skolewet, No. 84 of 1996 (soos gewysig) (“SASA”) en word bestuur en beheer 

ingevolge die bepalings daarvan en die taal- en toelatingsbeleid vasgestel in terme daarvan.  

Die onderrigmedium van die skool is Afrikaans.  Die skool bied onderrig aan in Graad R tot 

Graad 7. 

 

1. INLIGTING VERLANG IN TERME VAN ARTIKEL 51(1)(a) VAN DIE WET: 
 

NAAM:     LAERSKOOL LOUW GELDENHUYS 

POSADRES:    Posbus 44045, Linden, 2104  

STRAATADRES: 7de Straat (Hoek van 3de Laan), Linden, 

Johannesburg, 2195 

TELEFOONNOMMER:   +27 (0) 11 782 5441 

FAKSNOMMER:    +27 (0) 11 888 2441  

EPOSADRES:    pos@llg.co.za 

WEBTUISTE:    www.llg.co.za 

INLIGTINGSBEAMPTE 

- PRINSIPAAL:   Mnr. Martin Bensch 

     (hoof@llg.co.za) 

ADJUNK-INLIGTINGSBEAMPTE 

- ADJUNK-HOOF:   Me. Rolandi Steyn 

     (adjunk@llg.co.za) 

 

2. BESKRYWING VAN HANDLEIDING NA VERWYS IN ARTIKEL 10 - ARTIKEL 51(1)(b): 
 

Ingevolge die bepalings van Artikel 10 van PAIA het die Menseregtekommissie ‘n gids 

beskikbaar gestel.  Dit bevat die nodige inligting omtrent enige reg wat ‘n persoon in terme 

van PAIA sou wou uitoefen.  Dit is beskikbaar in al die amptelike landstale.  
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Die gids is onder andere beskikbaar vir besigtiging by die kantore van die 

Menseregtekommissie te: 

 

STRAATADRES: Forum 3, Braampark 

Hoofdstraat 33 

BRAAMFONTEIN 

Johannesburg 

POSADRES: Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie  

Promotion of Access to Information Act Unit Research and 
Documentation Department 

Privaatsak X2700 

Houghton 

2041 

TELEFOON:  +27 (0) 11 877 3600/758 

FAKS:   +27 (0) 11 403 0682 

WEBTUISTE:  www.sahrc.org.za 

EPOS:   PAIA@sahrc.org.za 

 

3. NUUTSTE KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 52(2) (INDIEN ENIGE): 
 

Op hierdie stadium is daar geen kennisgewing(s) wat gepubliseer is ten opsigte van kategorieë 

van rekords wat outomaties beskikbaar is sonder dat ‘n persoon om toegang moet aansoek 

doen in terme van PAIA nie.  

 

4. REKORDS BESKIKBAAR IN TERME VAN ANDER WETGEWING:  ARTIKEL 51(1)(d): 
 

Rekords beskikbaar in terme van ander wetgewing is die volgende:  

• Arbeidswet 66 of 1995  

• Wet op Gelyke Indiensneming 55 of 1998  

• Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 of 1997  

• Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes 130 of 1993  
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• Wet op Werkloosheidsversekering 63 of 2001  

• Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde 89 of 1991  

• Inkomstebelastingwet 58 of 1962  

• Skills Development Levies Act 9 of 1999  

• Suid-Afrikaanse Skolewet 84 of 1996 

• Wet op Nasionale Onderwysbeleid 27 of 1996 

• Wet op die Indiensneming van Opvoeders 27 of 1996 

 

5. ONDERWERPE EN KATEGORIEË VAN REKORDS GEHOU DEUR LAERSKOOL LOUW 
GELDENHUYS:  ARTIKEL 51(1)(e): 

 

5.1 LEERDERS 

5.1.1 Aansoeke om toelating 

5.1.2 Waglyste vir toelating 

5.1.3 Afwysing van aansoeke om toelating en appèlle in verband daarmee 

5.1.4 Akademiese rekords / individuele rapporte 

5.1.5 Persoonlike lêers vir elke leerder 

5.1.6 Klaslyste 

5.1.7 Klasroosters 

5.1.8 Dissiplinêre stappe teen individuele leerders 

5.1.9 Assesseringsbesonderhede 

5.1.10 Vraestelle, antwoordskrifte en memoranda vir model-antwoorde 

 

5.2 BEHEERLIGGAAM 

5.2.1 Grondwet en Gedragskode 

5.2.2 Taal- en Toelatingsbeleid 

5.2.3 Ander beleide 

5.2.4 Verkiesings 

5.2.5 Notules van vergaderings 
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5.2.6 Aansoeke in terme van Art. 36(4) om toestemming om die gebruik van die skoolfasiliteite 

en korrespondensie met die LUR ter verkryging van toestemming, asook die toestemming 

self 

 

5.3 OUERS 

5.3.1 Omsendbriewe 

5.3.2 Korrespondensie 

5.3.3 Notules van ouervergaderings 

 

5.4 GAUTENG DEPARTEMENT VAN ONDERWYS 

5.4.1 Korrespondensie 

5.4.2 Omsendskrywes ontvang van die Departement 

5.4.3 Persoonlike besonderhede van departementele opvoeders 

5.4.4 Dokumente uitgereik aan personeel vir inkomstebelastingdoeleindes 

5.4.5 Verlofrekords 

5.4.6 Opleidingsrekords 

5.4.7 Dissiplinêre rekords 

5.4.8 Salarisrekords 

 

5.5 OPVOEDERS EN PERSONEEL AANGESTEL DEUR DIE BEHEERLIGGAAM 

5.5.1 Diensooreenkomste 

5.5.2 Pligstate 

5.5.3 Persoonlike besonderhede 

5.5.4 Dokumente uitgereik aan personeel vir inkomstebelastingdoeleindes 

5.5.5 Verlofrekords 

5.5.6 Opleidingsrekords 

5.5.7 Dissiplinêre rekords 

5.5.8 Salarisrekords 
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5.6 FINANSIËLE REKORDS 

5.6.1 Jaarlikse Finansiële State 

5.6.2 Rekenkundige Rekords 

5.6.3 Bankrekords 

5.6.4 Bankstate 

5.6.5 Elektroniese bankrekords 

5.6.6 Bateregister 

5.6.7 Huurooreenkomste 

5.6.8 Fakture en state 

 

6. BESONDERHEDE HOE OM ‘N VERSOEK TOT TOEGANG TE RIG – ARTIKEL 51(e): 
 

6.1 ‘n Versoeker om inligting sal toegang gegun word tot inligting gehou deur die skool mits die 

versoeker aan die volgende voldoen: 

6.1.1 al die prosedurele voorskrifte in PAIA wat betrekking het op toegang tot die inligting; 

6.1.2 dit inligting is ten opsigte waarvan toegang nie regtens geweier kan word op enige 

grondslag vermeld in PAIA nie; 

6.1.3 die voorgeskrewe fooi, waar van toepassing, betaal word. 

 

6.2 ‘n Versoeker moet Vorm A (hierby aangeheg) voltooi en indien by die skool se 

Inligtingsbeampte (IB), tesame met die versoekfooi.  Die vorm moet by die IB ingedien word 

by sy/haar adres, faksnommer of elektroniese posadres. 

 

6.3 Die vorm moet: 

ü Voldoende besonderhede bevat om die skool se IB in staat te stel om die rekord of 

rekords wat versoek word, en die versoeker, te identifiseer; 

ü aantoon welke vorm van toegang verlang word,  

ü ‘n pos- of faksadres van die versoeker in die Republiek aantoon, 

ü indien ‘n skriftelike antwoord verlang word, of die versoeker verlang om van die besluit 

in kennis gestel te word op enige ander wyse en, indien wel, op welke wyse,  

ü indien die versoek gemaak word ten behoewe van ‘n ander persoon, om bewys tot 

bevrediging van die IB te verskaf van die hoedanigheid waarin daardie ander persoon 

die versoek rig. 
 

6.4 Nadat die versoek aan die IB gelewer is sal die versoek binne 30 (dertig) dae verwerk word.  

Indien die IB van oordeel is dat die versoek geweier moet word, moet hy/sy die versoeker 

daarvan in kennis stel en hom/haar inlig van sy/haar reg om die hof te nader om die besluit ter 

syde te stel.  Indien die versoek gunstig oorweeg staan te word, moet die IB die versoeker inlig 
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wat die betrokke fooi sal wees, asook dat die versoeker die hof kan nader indien die versoeker 

nie tevrede is met die fooi wat gehef staan te word nie.  

 

6.5 Die versoeker moet aandui of die versoek is om ‘n afskrif van die inligting te bekom en of hy/sy 

die rekord in die skool se kantoor wil besigtig. 

 

6.6 Die IB mag die periode van 30 (dertig) dae verleng vir nie meer as een verdere periode van 30 

(dertig) dae nie. 

 

6.7 Indien die versoek om toegang geweier word, moet die IB genoegsame redes verskaf vir die 

weiering, maar sonder om in die redes te verwys na die inhoud van die aangevraagde inligting. 

 
7. FOOIE: 
 

7.1 ‘n Versoeker wat toegang verlang tot ‘n rekord wat persoonlike besonderhede bevat van 

daardie aansoeker hoef geen fooi te betaal nie.  Elke ander versoeker, wat nie ‘n persoonlike 

versoeker is nie, moet die voorgeskrewe versoekfooi betaal. 

7.2 Die skool se IB of hy/sy adjunk moet die versoeker (anders as ‘n persoonlike versoeker) by 

kennisgewing versoek om die voorgeskrewe versoekfooi te betaal (indien enige) voordat die 

versoek verwerk word [a 54(1)]. 
 

7.3 Die fooie betaalbaar aan ‘n openbare liggaam is onder andere die volgende:   

 

• Afskrif per bladsy:  R00.60 

• Druk per A4-bldasy:  R00.40 

• Afskrif op ‘n CD:   R40.00 

Die versoeker mag ‘n aansoek aan die hof rig teen die betaling van ‘n fooi [a 54(3)(b)]. 

7.4 Indien die versoek toegestaan word, moet ‘n verdere toegangsfooi betaal word vir die nasoek, 

voorbereiding en reproduksie, en enige tyd wat die tyd oorskry het om die nasoek te doen en 

die rekord voor te berei vir openbaarmaking ooreenkomstig die tariewe uiteengesit [a 54(6)].  

 

8. DIENSTE BESKIKBAAR AAN LEDE VAN DIE PUBLIEK EN TOEGANG DAARTOE: 
 
Die lewering van onderrig by die skool is bedoel vir skoolpligtige leerders wat kwalifiseer vir en 

toegelaat word op die basis van die skool se taal- en toelatingsbeleid, en wat andersins voldoen 

aan die vereistes van SASA en enige toepaslike provinsiale wetgewing.  Daar is dus geen dienste 

wat aan die breë publiek verskaf word nie.  Basiese onderwys is ‘n grondwetlike reg 

afdwingbaar teen die Staat en nie teen die skool nie. 
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9. REËLINGS OF VOORSKRIFTE VIR PERSONE (ANDERS AS STAATSDEPARTEMENTE) OM DEEL TE 
NEEM AAN OF ‘N INVLOED TE HÊ OP BELEIDMAKING OF DIE UITOEFENING VAN MAGTE OF 
PLIGTE: 

 

Die skool word professioneel bestuur deur die Prinsipaal onderworpe aan die voorskrifte van 

SASA, provinsiale onderwyswetgewing, regulasies uitgevaardig op nasionale en provinsiale 

vlak, nasionale en/of provinsiale beleid, norme en standaarde en riglyne, asook ooreenkomstig 

regmatige opdragte vanaf die Gauteng Departement van Onderwys.  Die bestuur en beheer 

van die skool vestig in die statutêr verkose Beheerliggaam (BL) waarin onder meer verkose 

ouers verteenwoordig word.  Die BL bepaal die taal- en toelatingsbeleid.  Lede van die publiek 

mag wel gekoöpteer word na die keuse van die BL.  Daar is dus geen ruimte vir buitestaanders 

om deel te neem aan, of ‘n invloed te hê, op die formulering van beleid vir die skool of die 

uitoefening van magte of die uitvoering van pligte nie, tensy ‘n lid van die publiek aldus 

gekoöpteer word nie.  ‘n BL neem egter wel die belange van die gemeenskap wat dit bedien in 

ag, ook by beleidsbepaling. 

 

10. BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING [ARTIKEL 51(3)]: 
 

Hierdie handleiding is beskikbaar in Afrikaans, Engels en isiZulu. 

Die handleiding is gratis ter inligting beskikbaar by die kantoor van Laerskool Louw 

Geldenhuys;  dit mag afgelaai word by die webtuiste www.llg.co.za en kopieë is beskikbaar van 

die Menseregtekommissie. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
 

VORM A 

VERSOEK OM TOEGANG TOT REKORD VAN OPENBARE LIGGAAM 
(Artikel 18(1) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No. 2 van 2000)) 

[Regulasie 6] 
 

 
VIR DEPARTEMENTELE GEBRUIK 

Verwysingsnommer:………………………………………………  

 

Versoek ontvang ……………………………………………………………………………………………………….. (meld 

rang, naam en van van inligtingsbeampte/adjunk-inligtingsbeampte) op …………………………………………………… 

(datum) te 

………………………………………………………………………………………...................................………………  (plek). 

 

Versoekgelde (indien enige): R .................................... 

Deposito (indien enige):         R .................................... 

Toegangsgelde:                      R..................................... 

 

…………………………………..……………. 

HANDTEKENING VAN INLIGTINGSBEAMPTE/ADJUNK- 

INLIGTINGSBEAMPTE 

 

A.  Besonderhede van openbare liggaam 

Die Inligtingsbeampte/Adjunk-inligtingsbeampte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Besonderhede van persoon wat toegang tot die rekord versoek 

 

(a) Die besonderhede van die persoon wat toegang tot die rekord versoek, moet hieronder verstrek word. 
(b) Die adres en/of faksnommer in die Republiek waarheen die inligting gestuur moet word, moet verstrek word. 
(c) Bewys van die hoedanigheid waarin die versoek gerig word, indien van toepassing, moet aangeheg word. 

 
Inligtingsbeampte:  Mnr. Martin Bensch - Prinsipaal, Laerskool Louw Geldenhuys - hoof@llg.co.za 
Adjunk-Inligtingsbeampte:  Me. Rolandi Steyn - Adjunk-Hoof, Laerskool Louw Geldenhuys - adjunk@llg.co.za 
 
Dien in by: 
Laerskool Louw Geldenhuys 
7de Straat (h/v 3de Laan), Linden, Johannesburg, 2195 
 
Pos:  Posbus 44045, LINDEN, 2104  
Faks:   +27 (0) 11 888 2441 
Epos:  pos@llg.co.za

J755



 
 

 
Volle name en van: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Identiteitsnommer:               

Posadres : ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnommer: (………) ………………………….….. Faksnommer: (………) ………………………….….. 

E-pos-adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

Hoedanigheid waarin versoek gerig word, indien dit namens ‘n ander persoon gedoen word: 
                                                                                                   

C.  Besonderhede van persoon namens wie die versoek gerig word 
 
Hierdie gedeelte moet ingevul word SLEGS as ‘n versoek om inligting namens ‘n ander persoon gerig word. 

 

 
Volle name en van : 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Identiteitsnommer :               
 

D.  Besonderhede van rekord 
 
(a) Voorsien volle besonderhede van die rekord waartoe toegang versoek word, insluitende die verwysingsnommer 

indien dit aan u bekend is, om die opsporing van die rekord moontlik te maak. 

(b) Indien die ruimte wat voorsien word, nie voldoende is nie, gaan asseblief voort op ‘n aparte folio en heg dit aan die 

vorm. Die versoeker moet alle addisionele folio's onderteken. 

 

1.  Beskrywing van rekord of toepaslike gedeelte van die rekord: 

  

 

 

 

 

 

2. Verwysingsnommer, indien beskikbaar: …………………………………………………………………………………… 

 

3.  Enige verdere besonderhede van rekord:  

 

 

 

 

 

 



 
E.  Gelde 

 
(a)  ‘n Versoek om toegang tot ‘n ander rekord as ‘n rekord wat persoonlike inligting van uself bevat, sal slegs verwerk 

word nadat versoekgelde betaal is. 

(b) U sal in kennis gestel word van die bedrag wat as versoekgelde betaal moet word. 

(c) Die gelde betaalbaar vir toegang tot die rekord hang af van die formaat waarin toegang verlang word en die 

redelike tyd wat nodig is om die rekord te soek en voor te berei. 

(d)  Indien u kwalifiseer vir vrystelling van die betaling van enige gelde, meld asseblief die rede daarvoor. 

 

Rede vir vrystelling vir betaling van gelde:   

 

 

 

 

 

F.  Formaat van toegang tot rekord 

Indien u as gevolg van ‘n gestremdheid verhinder word om die rekord te lees, besigtig of daarna te luister in die formaat van 

toegang waarvoor in 1 tot 4 hieronder voor voorsiening gemaak word, meld u gestremdheid en dui aan in welke formaat die 

rekord verlang word. 

 

 
Gestremdheid:  

 
Formaat waarin rekord 
verlang word:  

 
Merk die toepaslike blok met ‘n X. 
LET WEL: 
(a) Voldoening aan u versoek om toegang in ‘n bepaalde formaat kan afhang van die formaat waarin die rekord 

beskikbaar is. 
(b)  Toegang tot die formaat wat versoek word, kan in sekere omstandighede geweier word.  In so ‘n geval sal u in 

kennis gestel word of toegang in ‘n ander formaat toegestaan sal word. 
(c)  Die gelde betaalbaar vir toegang tot die rekord, indien enige, sal gedeeltelik bepaal word deur die formaat 

waarin toegang verlang word.  
 
 
 
1. Indien die rekord in skriftelike of gedrukte vorm is:  
 afskrif van rekord *  inspeksie van rekord 
2. Indien die rekord uit visuele afbeeldings bestaan -  
    (dit sluit foto's, skyfies, video-opnames, rekenaargegenereerde afbeeldings, sketse, ens. in): 
 besigtig die afbeeldings  afskrif van die afbeeldings *   transkripsie van die  

afbeeldings *  
3. Indien die rekord bestaan uit opgeneemde woorde of inligting wat as klank gereproduseer kan word:  
 luister na die klankbaan 

(klankkasset) 
 transkripsie van die klankbaan* 

(geskrewe of gedrukte dokument) 
4. Indien die rekord op rekenaar of in elektroniese of masjienleesbare formaat gehou word:  
 gedrukte afskrif van rekord *   gedrukte afskrif van inligting 

verkry uit die rekord * 
 afskrif in rekenaarlees-bare 

formaat* 
(ferm- of laserskyf) 
 

* Indien u ‘n afskrif of transkripsie van ‘n rekord (soos bo) versoek, wil u hê dat die JA NEE 



 
afskrif of transkripsie aan u gepos word? 
Posgeld is betaalbaar. 
Neem kennis dat indien die rekord nie beskikbaar is in die taal wat u verkies nie, toegang in die taal waarin die rekord 
beskikbaar is, toegestaan kan word. 

In watter taal sal u die rekord verkies?  

 
 
G.  Kennisgewing van besluit rakende versoek tot toegang 
 

U sal skriftelik in kennis gestel word of u versoek goedgekeur/geweier is.  Indien u verkies om op ‘n ander wyse in kennis 
gestel te word, spesifiseer asseblief die wyse en voorsien die nodige inligting sodat aan u versoek gehoor gegee kan word. 

 
 
Hoe verkies u om van die besluit rakende u versoek om toegang tot die rekord in kennis gestel te word?                             
                                                                                           
                                          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
                                                                             
 
 
 
 
Geteken …………………..………………………………. op hede die ………….. dag van …………………………… 20………. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
HANDTEKENING VAN VERSOEKER/ PERSOON NAMENS WIE DIE 
VERSOEK GERIG IS 

 
 

Stuur via E-pos


