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Vervaldatum: Geen 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, (Hoofkantoor en 

distrikskantore), Adjunkdirekteure, Kringbestuurders, Hoofde: Leerderondersteuning, 

Distriksamptenare, Prinsipale en Voorsitters van beheerliggame by gewone openbare 

skole 

 

Kort opsomming: Hierdie omsendbrief beskryf kortliks dat verteenwoordigers en lede van 

vakbonde daarop geregtig is om tyd-af te gebruik om vakbondaktiwiteite 

by te woon. 

 

Onderwerp:  Algemene Begrip van die Interpretasie en Implementering van die Tyd-af-

voorskrifte vir Onderwys, soos beskryf in Hoofstuk F van die PAM-dokument  

 

1. Die Personeeladministrasiemaatreëls (PAM)-dokument is in 2017 gewysig, waarna 'n 

behoefte ontstaan het om die bepalings, van die Algemene Begrip van die Interpretasie 

en Implementering van die Tyd-af-voorskrifte vir Onderwys, in lyn te bring met die 

gewysigde Hoofstuk F van die PAM-dokument om konsekwentheid met nasionale 

bepalings te verseker.  

 

2. Die hersiene Algemene Begrip is deur Wes-Kaap Onderwysdepartement en 

Werknemerspartye in die Provinsiale Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys 

(PRAVO) aangeneem.  

 

3. Die huidige ooreenkoms word onmiddellik deur die hersiene Algemene Begrip vervang. 

(Vir maklike verwysing, kyk na Bylae A wat hierby aangeheg is.) 
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4.  Die Algemene Begrip is, onder andere, om ŉ balans tussen die reg op tyd-af vir 

vakbondaktiwiteite en die onderrig- en leertyd van ons leerders te skep om te verhoed 

dat opvoedkundige inrigtings ontwrig word.  

 

5. Die Algemene Begrip beskryf kortliks die prosesse wat alle prinsipale/bestuurders by 

opvoedkundige inrigtings moet volg, ingeslote die bepalings van tyd-af, asook die 

tydtoekenning om die nodige goedkeuring te verkry.  

 

6. Soos kortliks beskryf in die Algemene Begrip, word hoofde van inrigtings en/of toepaslike 

bestuurders versoek om hul diskresie uit te oefen en nie versoeke om tyd-af onredelik te 

weier nie.  

 

7. Vakbonde behou die reg voor om 'n formele klag by die Direktoraat: 

Werknemerverhoudinge in te dien as hul versoek om tyd-af onredelik geweier word.  

 

8. Hoofde van inrigtings en/of betrokke bestuurders moet alle personeel van die inhoud 

van hierdie omsendbrief in kennis stel. 
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