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

distrikskantore, Hoofde: Bestuur en Beheer (distrikskantore), Adjunkdirekteurs: 

Korporatiewe Dienste (distrikskantore), Kringbestuurders, Prinsipale van openbare 

skole en voorsitters van beheerliggame 

 

Kort opsomming:  Om te verseker dat alle belanghebbendes van die beheerliggaam oor 

alle beleide geraadpleeg word en die inwerkingstelling van effektiewe, 

doeltreffende en deursigtige finansiële bestuur- en interne 

beheerstelsels. 

 

Onderwerp:    Konsultasieproses van beheerliggame 

 

1. Hierdie omsendbrief herroep en vervang die afdeling wat handel oor raadpleging 

van die beheerliggaam met belanghebbendes, soos in Omsendbrief 39/2019 van 16 

Oktober 2019 gemeld. 

 

2. Die beheerliggaam moet toesien dat alle komponente waaruit dit bestaan oor alle 

beleide geraadpleeg word en dat daar bewyse is dat hierdie konsultasies 

plaasgevind het.  

 

3. Die ouerkomponent van die beheerliggaam verteenwoordig die ouers van die 

leerders by die skool en dit is nie verpligtend om die ouers amptelik oor 

beleidsveranderinge te raadpleeg nie.  

 

3.1 Maar indien dit na die wense van die beheerliggaam is, kan hulle die dokumente of 

dele daarvan aan die ouers of ŉ groep van hulle stuur om hulle te versoek om die 

voorgestelde beleidsveranderinge of die hele beleidsdokument te oorweeg en 

reaksies aan die sekretaris van die beheerliggaam en/of die prinsipaal in ŉ sekere 

vorm teen ŉ bepaalde datum en tyd te stuur.  
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3.2 Die reaksies kan deur drukstukke en/of elektroniese media (WhatsApp, Signal, 

Messenger, e-pos, ens.) ingedien word. 

 

3.3 Dit is dus nie altyd verpligtend vir die beheerliggaam om konsultasievergaderings in 

enige vorm met ouers van die skool te hou nie.  

 

3.4 Maar dit is altyd belangrik dat die beheerliggaam bewysstukke hou as konsultasies 

wel plaasgevind het. In hierdie geval is bewysstukke bewys dat inligting in enige vorm 

aan ouers (of ŉ groep van hulle) van die leerders by die skool gestuur is waarin hulle 

gevra is om teen ŉ sekere tyd en datum te reageer en die vorm waarin hulle mag 

reageer.  

 

3.5 Dit is belangrik dat die inligting duidelik meld dat die konsultasie nie voorveronderstel 

dat dit wat die persoon aanbeveel beslis in die nuwe beleid opgeneem sal word nie, 

maar dat elke aanbeveling sorgvuldig deur die beheerliggaam oorweeg sal word. 

 

3.6 Indien ŉ vergadering in enige vorm gehou is, sal die bewysstukke die kennisgewing 

wat die vergadering saamroep, die agenda, behoorlik getekende register en 

behoorlik getekende notule insluit. 

 

4. Die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) sal in die geval van leerders oor 

voorgestelde beleidsveranderinge aan bestaande, relevante beleide geraadpleeg 

word, nie noodwendig aan alle beleide nie en nie alle dele van die beleide nie. Die 

bewysstukke sal die kennisgewing wat die vergadering saamroep, agenda, behoorlik 

getekende register en behoorlik getekende notule insluit.  

 

4.1 Die voorsitter van hierdie vergadering sal die prinsipaal of ŉ afgevaardigde van die 

prinsipaal wees.  

 

4.2 Die prinsipaal mag enige ander persoon (buiten ŉ ander leerder by die skool) of 

beheerliggaamlid uitnooi om die vergadering as ŉ waarnemer of raadgewer by te 

woon.  

 

4.3 Dit is belangrik dat die omvang van die vergadering by die aanvang van hierdie 

vergaderings verduidelik word, dit wil sê, dat dit konsultasievergaderings is. 

 

5. Dit is belangrik dat die prinsipaal, namens die beheerliggaam, die personeellede 

raadpleeg.  

 

5.1 Die konsultasie hoef nie slegs tydens ŉ vergadering plaas te vind nie, maar die 

prinsipaal en die personeelverteenwoordigers moet voor die amptelike 

beheerliggaamvergadering ŉ vergadering hou om te probeer om geskille wat 

oplossings in die beheerliggaamvergaderings kan vertraag en/of die betrokke 

vergadering kan verleng, te besleg. Daar word aanbeveel dat ten minste die 
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adjunkprinsipale (onderbevelvoerders) en/of skoolbestuurspan na hierdie 

vergaderings toe genooi word om te verseker dat daar die grootste moontlike vorm 

van deelname is. 

 

5.2 Die konsultasieprosesse kan plaasvind deur die beleid of ŉ deel daarvan aan die 

personeel vir kommentaar teen ŉ sekere datum en tyd deur ŉ bepaalde proses te 

stuur. Die prinsipaal moet die vrymoedigheid hê om in gesprek te tree met individuele 

of groepe personeellede om duidelikheid oor voorleggings te kry. 

 

5.3 Die bewysstukke sal insluit dat die personeellede versoek is om kommentaar teen ŉ 

sekere tyd en datum te lewer, asook dit waarop hulle versoek is om te reageer en die 

vorm waarin die reaksies ingedien moes word. Daarbenewens moet dit aanmanings 

wat na personeellede uitgestuur is om die kommentaar in te dien, insluit. Nog ŉ deel 

van die bewysstukke is dat die prinsipaal deur ŉ getekende dokument moet kan 

bewys dat alle personeellede oor die konsultasieproses in kennis gestel is. 

 

5.4 Indien ŉ vergadering belê is, sal die bewysstukke die kennisgewing wat die 

vergadering byeenroep insluit, waarin die agenda en teikengroep, behoorlik 

getekende notule asook behoorlik getekende register gemeld word. 

 

5.5 Hierdie konsultasies moet egter almal ter goeder trou plaasvind. Daar is geen 

verpligting op hierdie vergaderings om ooreenkomste te bereik nie, aangesien dit 

konsultasievergaderings is en die doel daarvan is om genoeg konsensus te bereik.  

 

5.6 Hierdie vergaderings is nie gegrond op meerderheidstemme nie en gevolglik is die 

prinsipaal as verteenwoordiger van die Hoof van die Departement onder geen 

verpligting om enigiets by die beheerliggaam te aanvaar waarmee hy/sy nie 

saamstem nie of wat nie ooreenstem met provinsiale en/of nasionale wetgewing 

en/of beleid nie.  

 

6. Die beheerliggaam moet na die konsultasieproses die aanbevelings by ŉ gewone 

vergadering bespreek, of hulle kan ŉ spesiale vergadering vir hierdie doel byeenroep. 

Hierdie stap staan as die hersiening van die beleid bekend. 

 

6.1 Akkurate notules van die raadplegings en resolusies moet gehou word. Aangeheg is 

Bylae A waarop die huidige nommer van die beleid in die eerste kolom aangedui 

word, die huidige bewoording in kolom twee aangedui word en die rede(s) vir die 

voorgestelde verandering word in kolom drie aangedui. 

 

6.2 Wanneer hierdie stap afgehandel is, is die hersieningsproses afgehandel. 

 

6.3 Die bewysstukke van hierdie proses sluit die kennisgewing wat die vergadering 

byeenroep, die agenda wat meld dat die beleid hersien sal word, akkurate en 

behoorlik getekende notules sowel as ŉ behoorlik getekende register in. 
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7. Die bywerkingstap vind na die hersieningsproses plaas. By hierdie stap word die ou 

punt(e) geskrap en/of gewysig en deur die nuwe beleid vervang. 

 

7.1 Die beheerliggaam kan een van twee opsies volg. By opsie een verdaag die 

vergadering vir ŉ kort rukkie om die sekretaris tyd te gun om te verseker dat die 

bywerkings aangebring word, om die dokument vir amptelike goedkeuring voor te 

berei wat die vierde en finale stap in die proses is, en daarna gaan die vergadering 

voort wanneer die vaslegging afgehandel is. Hierdie opsie word aanbeveel. 

 

7.2 Die tweede opsie behels dat die vergadering afsluit met die beleid wat op die 

hersieningsvlak is en tyd vir die bywerkings gegun word. Die beheerliggaam kyk na 

die bywerkings wat gedoen is en goedkeuring word verleen by die volgende 

beheerliggaamvergadering of by ŉ spesiale vergadering wat vir hierdie doel 

byeengeroep is. Die doel van hierdie vergadering is nie om die besprekings te hervat 

nie, maar om te oorweeg wat tydens die vorige vergadering oor die hersiening van 

die bepaalde beleid plaasgevind het.  

 

7.3 Die bewysstukke vir hierdie proses sluit die kennisgewing in dat die vergadering 

byeengeroep is, die agenda wat meld dat die beleid bygewerk sal word, akkurate 

en behoorlik getekende notules asook ŉ behoorlik getekende register. 

 

8. Die formele goedkeuringsproses moet ná die bywerkingsproses plaasvind. 

 

8.1 Tydens hierdie proses word die bygewerkte beleid amptelik deur ŉ 

beheerliggaamvergadering wat ŉ kworum het, goedgekeur. 

 

8.2 Dit is belangrik dat die prinsipaal kennis neem dat hy/sy nie mag toelaat dat enige 

beleid goedgekeur word as dit nie ooreenstem met die nasionale en/of provinsiale 

wetgewing en/of beleid nie.  

 

8.3 As die prinsipaal besef dat daar iets in die beleid is wat nie ooreenstem met nasionale 

en/of provinsiale wetgewing en/of beleid nie, moet hy/sy hierdie teenstrydighede 

onmiddellik aan die beheerliggaam bekend maak en versoek dat dit genotuleer 

word.  

 

8.4 Nadat die beleid goedgekeur is, moet elke lid wat by die vergadering teenwoordig 

is, die beleid teken en elke bladsy parafeer.  

 

8.5 Die bewysstukke vir hierdie proses sluit die kennisgewing wat die vergadering 

byeenroep in, die agenda wat meld dat die beleid goedgekeur sal word, akkurate 

en behoorlik getekende notules asook ŉ behoorlik getekende register. 
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9. Wanneer dit afgehandel is, is dit die beheerliggaam en prinsipaal se plig om te 

verseker dat elke personeellid, beheerliggaamlid en VRL-lid bewus is van waar hulle ŉ 

afskrif van die behoorlik goedgekeurde dokument kan kry.  

 

10. ŉ Brief moet aan ouers gestuur word waarin aangedui word dat die beleid hersien, 

bygewerk en behoorlik goedgekeur is en dat dit op die skool se webwerf beskikbaar 

is, en/of dat hulle ŉ drukskrif van die prinsipaal enige tyd skriftelik mag versoek met 

behoorlike kennisgewing volgens die skool se beleid.  

 

11. Elke nuwe leerder in graad 8–12 moet ŉ afskrif van die skool se leerdergedragskode 

kry en teken vir die ontvangs daarvan. Die ouers van alle leerders moet deur die 

prinsipaal ingelig word van waar ŉ afskrif besigtig en/of verkry kan word. 

 

12. Bylae B is aangeheg en dit bevat die lys van belangrike beleide wat die  

beheerliggaam moet hersien en/of bywerk en binne agt maande moet goedkeur 

nadat dit amp aanvaar het, of wanneer ŉ beleid gewysig moet word weens 

verandering aan nasionale en/of provinsiale wetgewing en/of beleid. 

 

13. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle 

betrokkenes, veral alle beheerliggaamlede. 
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