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Kort opsomming:  Verdere aanwysings oor hoe betalings deur skole gemaak moet word. 

 

Onderwerp: Verdere aanwysings oor betalings wat deur skole gemaak word 

 

1. Hierdie omsendbrief moet saam met Omsendbrief 0045/2021 van 02 Augustus 2021 

gelees word.  

 

2. Die inligting in die genoemde omsendbrief asook in hierdie omsendbrief is as 

aanwysings deur die Hoof van Onderwys uitgereik ingevolge artikel 37(1) van die Suid-

Afrikaanse Skolewet (SASW), 1996 (Wet 84 van 1996). 

 

3. Die doel van die volgende aanwysings is om verdere duidelikheid oor die aanwysings, 

wat in Omsendbrief 0045/2021 uitgereik is, te gee, en moet nagekom word: 

 

3.1 Debiet- en kredietkaarte moet nie gebruik word nie  

 

3.1.1 Die gebruik van debiet- en kredietkaarte het ŉ uitwerking op die doeltreffendheids- 

en effektiwiteitsaanduidings van skole en verhoog die risiko vir finansiële wanbestuur 

en wanbesteding by skole. Dit is dus die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) 

se fidusiêre plig om beleide in werking te stel om risiko’s te versag en die finansiële 

hulpbronne van skole te beskerm, maar dit is ook ewe belangrik om die WKOD-

werknemers by skole te beskerm. Die WKOD lig hiermee alle skole in dat die gebruik 

van debiet-, outomatiese tellermasjien- (OTM-) en kredietkaarte nie toegelaat word 

nie, en die datum vir die uitfasering en/of beëindiging vir die gebruik van hierdie 

kaarte is tot 01 Maart 2022 verleng. 
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3.1.2 Om enige dienste te kan lewer, moet die skool ten minste drie kwotasies aanvra. Die 

rekwisisie en kwotasies moet by ŉ finansiële komitee-/beheerliggaamvergadering 

ingedien word. Indien goedgekeur, moet die geld aan die begunstigde via aanlyn 

bankdienste (elektroniese fondsoorplasing (EFO)) oorgedra en vrygestel word.  

 

3.2 Aanvulling van die kleinkas 

 

Die volgende prosesse kan gebruik word om die kleinkas aan te vul: 

 

3.2.1 Die skool kan ŉ gewillige personeellid aanwys aan wie ŉ bedrag, onderworpe aan die 

volgende, via EFO oorgeplaas word: 

a) Die beheerliggaam moet goedkeuring aan die personeellid aan wie die EFO 

gemaak word, verleen. 

b) Nadat die geld onttrek is, moet die personeellid dit binne een besigheidsdag 

aan die finansiële beampte oorhandig, wat dit in die instapkluis/kluis moet 

toesluit. 

c) Die personeellid moet vir bankgeld vergoed word. 

 

3.2.2 ŉ Personeellid wat deur die skool aangestel is, mag kontant binne die bank onttrek en 

die geld binne een besigheidsdag aan die finansiële beampte oorhandig. Ná die 

oorhandiging moet albei partye ŉ register onderteken om die oorhandiging van die 

bedrag wat onttrek is, aan te teken. 

 

3.2.3 Geld mag aan die selfoonnommer van ŉ benoemde personeellid, wat toestemming 

daartoe verleen het, via eWallet/CashSend, ens. gestuur word. Dit word deur aanlyn 

bankdienste gedoen, waar die skool geld aan ŉ selfoonnommer oordra en waarna 

die benoemde personeellid dan daardie bedrag by ŉ OTM kan onttrek. 

 

3.2.4 Die gebruik van voorafbetaalde en/of voorafoorgeplaaste kaarte kan vir die 

aanvulling van die kleinkas gebruik word. Hierdie prosedure en/of proses mag nie vir 

gewone aankope gebruik word nie. Party banke bied bankkaarte, waarin ŉ sekere 

bedrag oorgeplaas kan word, aan, en slegs daardie bedrag kan dan onttrek word. 

Sodanige kaart kan aan ŉ personeellid, wat vir die onttrekking van die kontant 

verantwoordelik sal wees, uitgereik word. 

 

3.2.5 Neem asseblief kennis: Ongeag die proses wat gebruik word, moet ŉ personeellid 

versoek word om verantwoordelikheid te aanvaar vir die onttrekking van die geld en 

die bring daarvan binne een besigheidsdag na die skool toe. Dit sal altyd ŉ risiko 

inhou, wat deur die skool bestuur moet word. Daar moet egter kennis geneem word 

dat skole nie debiet- en/of krediet- en/of OTM-kaarte mag gebruik vir die aanvulling 

van die kleinkas nie. 
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4. Die skool se finansiële beleid moet gewysig word om hierdie aanwysings in te sluit. 

 

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

betrokkenes, ingeslote die skool se ouditeur. 
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