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1. Woordomskrywings 

 

In hierdie reëls het ŉ woord of uitdrukking waaraan daar ŉ betekenis geheg is, die 

betekenis wat daaraan geheg is en, tensy dit uit die samehang anders blyk, beteken— 

 

“bedryfsvennoot” ŉ niewinsgewende organisasie wat gemagtig is om sy vermoëns, 

vaardighede of hulpbronne tot die beskikking te stel van ŉ samewerkende skool om die 

beheerliggaam, skoolbestuurspan en opvoeders by die skool te bemagtig om stelsels, 

strukture, kulture en vermoëns te ontwikkel wat nodig is om gehalteonderwys te lewer;  

 

“distriksdirekteur” die hoof van ŉ distrikskantoor wat funksies uitvoer onder die gesag 

gedelegeer deur die Hoof van die Departement; 

 

“KABV” die nasionale Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) wat ŉ enkele, 

omvattende en bondige beleidsdokument is wat deur die Departement van Basiese 

Onderwys bekendgestel is vir alle vakke wat in die Nasionale Kurrikulumverklaring vir 

graad R−12 gelys is, en wat uitvoerige leiding gee aan opvoeders oor wat hulle behoort 

te onderrig en die metodologie wat gebruik moet word wanneer assesserings uitgevoer 

word; 

 

“kringbestuurder” die hoof van ŉ kringkantoor in ŉ onderwysdistrik wat funksies uitvoer 

wat deur die distriksdirekteur of die Hoof van die Departement toegewys is; 

 

“kurrikulum” ŉ verklaring van bedoelde uitkomste wat behaal moet word, watter 

inhoudskennis verwerf moet word, watter bevoegdhede en vaardighede ontwikkel moet 

word, en die prestasievlakke wat van leerders verwag word in elkeen van die grade; 

 

“monitering” die insameling en ontleding van, en verslagdoening oor data wat verband 

hou met insette, aktiwiteite, opbrengste, uitkomste en trefkrag, asook eksterne faktore, 

op só ŉ manier dat dit doeltreffende bestuur ondersteun, wat beoog om bestuurders, 

besluitnemers en ander belanghebbendes te voorsien van gereelde terugvoering oor 

die vordering met implementering en uitslae en vroeë aanduiders van probleme is wat 

reggestel moet word, en gewoonlik verslag doen oor werklike prestasie teenoor dit wat 

beplan of verwag was; 

 

“ondersteuning” intervensies en strategieë wat by skole en in klaskamers gelewer word 

om die prinsipaal, opvoeders en leerders te help om beter onderwysuitkomste te behaal; 

en 

 

“vakadviseur” ŉ spesialis-kantoorgebaseerde opvoeder in ŉ distrikskantoor of 

kringkantoor wie se funksie dit is om kurrikulumimplementering te bemiddel en die 
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omgewing en leer- en onderrigproses te verbeter deur skole te besoek en prinsipale en 

opvoeders te raadpleeg en raad te gee oor kurrikulumaangeleenthede. 

 

2. Wetgewende raamwerk 

 

(a) Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998); 

(b) Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996); 

(c) Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys, 1997 (Wet 12 van 1997). 

 

3. Doel 

 

Die doel van hierdie reëls is om voorsiening te maak vir aangewese amptenare om die 

monitering en ondersteuning van kurrikulumlewering in die klaskamer uit te voer en te 

magtig sodat skole gehelp kan word om te verbeter, om geleenthede om verder te 

ontwikkel vir opvoeders op alle vlakke te identifiseer, en om aanspreeklikheid vir 

leerdervordering en prestasie te aanvaar. 

 

4. Omvang 

 

Hierdie reëls is van toepassing op alle tersaaklike rolspelers en belanghebbendes by 

openbare skole in die Wes-Kaap Provinsie, soos in paragraaf 5 hieronder beoog. 

 

5. Rolle en verantwoordelikhede 

 

Die Hoof van die Departement bepaal die prosedures vir die monitering en 

ondersteuning van kurrikulumlewering in die klaskamer deur—  

(a) die distriksdirekteur;  

(b) die prinsipaal van ŉ openbare skool;  

(c) ŉ gemagtigde verteenwoordiger van ŉ bedryfsvennoot; of 

(d) ŉ gemagtigde amptenaar.  

 

6. Prosedures vir die uitoefening van bevoegdhede 

 

6.1 Artikel 9A(1) van die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys, 1997 (Wet 12 of 1997) 

bepaal dat die Hoof van die Departement, ’n distriksdirekteur, die prinsipaal van ’n 

openbare skool of ’n gemagtigde verteenwoordiger van ’n bedryfsvennoot ten opsigte 

van ’n openbare skool wat met hul pligte verband hou, kurrikulumlewering deur ’n 

opvoeder in die klaskamer van ’n openbare skool mag monitor en ondersteun, of 

sodanige monitering en ondersteuning mag magtig deur— 

(a) ’n vakadviseur; 

(b) ’n adjunkprinsipaal; 
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(c) ’n departementshoof; of 

(d) ’n vakhoof. 

 

6.2 Die Hoof van die Departement, die distriksdirekteur, die kringbestuurder (indien sodanig 

deur die distriksdirekteur gemagtig) of ŉ gemagtigde verteenwoordiger van ŉ 

bedryfsvennoot, mag die monitering en ondersteuning van kurrikulumlewering deur die 

prinsipaal van ŉ openbare skool uitvoer.  

 

7. Reëls wat geld vir die monitering en ondersteuning in die klaskamer 

 

7.1 Die Hoof van die Departement moet skriftelik die distriksdirekteur, die prinsipaal van ŉ 

openbare skool of ŉ gemagtigde verteenwoordiger van ŉ bedryfsvennoot inlig van sy of 

haar voorneme om monitering en ondersteuning van kurrikulumlewering van ŉ opvoeder 

in die klaskamer of deur ŉ prinsipaal van ŉ openbare skool uit te voer.   

 

7.2 Die geskrewe kennisgewing soos in paragraaf 7.1 beoog, moet voldoende gegewens 

oor die volgende bevat: 

(a) die datums en tyd van die besoek; 

(b) die doel van die besoek; 

(c) die rang en name van die gemagtigde persoon wat die monitering uitvoer; en 

(d) die moniterings- en ondersteuningsinstrument wat gebruik gaan word.  

 

7.3 Die geskrewe kennisgewing waarna in paragraaf 7.1 verwys word, moet die instruksies 

bevat dat ŉ opvoeder of prinsipaal, wie se teenwoordigheid verlang sal word, op die 

datums en tye van die besoek teenwoordig moet wees; en as die betrokke opvoeder of 

prinsipaal afwesig is, moet geldige redes verskaf word. 

 

7.4 Die gemagtigde persoon, soos in paragraaf 6.1 beoog, moet— 

(a) toegang tot die skool en enige klaskamer in die skool verkry, klasse waarneem en 

eerstehandse bewys en enige ander inligting versamel om sy of haar aanbevelings 

te maak oor: 

(i) leierskap en klaskamerbeheer, deur te bepaal of die opvoeder of prinsipaal 

klasse en die klaskamer goed beheer; 

(ii) die vasstel van standaarde, deur te bepaal of die opvoeder of prinsipaal alle 

leerders help om uitdagende en gepaste teikens te stel en behaal; 

(iii) die opvoeder of prinsipaal se vaardighede in leerderprestasiemonitering, deur 

te bepaal of die opvoeder of prinsipaal alle leerders aanmoedig om oor hulle 

werk en vordering te besin, en leerders wat bykomende hulp nodig het, 

identifiseer en hulp aan hulle verleen; 
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(iv) onderrig en leer, deur te bepaal of die opvoeder of prinsipaal ŉ reeks 

inspirerende onderrighulpbronne en doeltreffende onderrigstrategieë gebruik 

om alle leerders te help om te leer, ingeslote doeltreffende bevraagtekening;  

(v) lesbeplanning, deur te bepaal of die opvoeder of prinsipaal beplan en deur 

middel van goedgestruktureerde lesse wat ŉ liefde vir leer bevorder, onderrig 

gee;  

(vi) leerderontwikkeling en welstand, deur te bepaal of die opvoeder of prinsipaal 

hulpbronne, roetines en prosedures gebruik om ŉ gerespekteerde, positiewe, 

veilige, leerdergesentreerde omgewing wat alle leerders ondersteun en 

bevorderlik vir leer is, te verskaf; 

(vii) leerderprestasie en vordering, deur te bepaal of die opvoeder of prinsipaal 

beplanning en leer ondersteun deur die skool se kurrikulum, doeltreffende 

strategieë, hulpbronne en data te gebruik, en of die opvoeder of prinsipaal ŉ 

doeltreffende band met leerders het, hulle vordering meet en in individuele 

leerbehoeftes voorsien; 

(viii) professionele ontwikkeling en verbetering van opvoeder of prinsipaal, deur te 

bepaal of die opvoeder of prinsipaal ŉ toegewyde professionele persoon is 

wat doeltreffend kommunikeer en verantwoordelikheid aanvaar vir en 

deelneem aan professionele groei wat verbeterde leer vir leerders tot gevolg 

het; en 

(ix) die bydrae tot die hele skool en gemeenskap (om leer te bevorder), deur te 

bepaal of die opvoeder of prinsipaal saamwerk, kommunikeer en in 

vennootskap met leerders, gesinne en die skoolgemeenskap werk om die 

leerders se leer en prestasie binne en buite die klaskamer te bevorder. 

(b) nie onderrig en leer onderbreek nie; 

(c) nie leerders in die klas toets nie; en 

(d) terugvoering oor kurrikulumlewering aan opvoeders gee nadat die les voltooi is en 

die leerders verdaag het, of so gou moontlik daarna. 

 

7.5 Nieteenstaande paragrawe 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 hierbo, mag die prinsipaal, ŉ 

departementshoof of ŉ vakhoof van ŉ openbare skool, sonder voorafgaande 

kennisgewing, onverwagse “inval”-monitering en ondersteuning van kurrikulumlewering 

deur ŉ opvoeder in ŉ klaskamer van ŉ openbare skool uitvoer. 

 

8. Kurrikulumbestuur en implementering  

 

Nieteenstaande paragraaf 7.4 hierbo, mag die elemente van kurrikulumbestuur en 

implementering hieronder ook oorweeg word, naamlik: 

(a) toesig oor die kurrikulum wat op klaskamervlak onderrig word; 

(b) monitering van die kurrikulum se inwerkingstelling; 

(c) verskaffing van ondersteuningsdienste en hulpbronne aan opvoeders en prinsipale; 
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(d) verskaffing van opleiding in vaardigheidsontwikkeling deur indiensonderrig en -

opleiding vir opvoeders en prinsipale; 

(e) ontwikkeling van voorbeeld- en demonstrasieprogramme van gehalteonderrig-

aktiwiteite; en 

(f) gehalteversekering van assesserings van en vir leer. 

 

9. Onderprestasie 

 

9.1 Indien die Hoof van die Departement vasstel uit ŉ gemagtigde persoon se ingediende 

verslae oor die monitering en ondersteuning van kurrikulumlewering in die klaskamer, dat: 

(a) die standaard van leerderprestasie onder die standaard is wat deur die KABV 

voorgeskryf is en moontlik so sal voortduur tensy die Hoof van die Departement of 

aangewese persone ingryp; en/of 

(b) kurrikulumlewering deur ŉ opvoeder of prinsipaal moontlik die standaard van 

leerderprestasie kan benadeel;  

mag die Hoof van die Departement of die aangewese persoon, soos in paragraaf 6.1 

hierbo beoog, intervensies of strategieë bepaal om die situasie reg te stel en alle redelike 

stappe doen om die opvoeder of prinsipaal by ŉ openbare skool te help, deur, onder 

andere—  

(i) die bywoning van werksessies, kursusse en seminare wat vir hulle professionele 

ontwikkeling beplan is, aan te moedig; 

(ii) vakkomitees vir voortgesette professionele ontwikkeling in te stel en 

ondersteun; 

(iii) te reël dat distrikte indiensopleiding, wat ooreenstem met die betrokke 

behoeftes, uitvoer; 

(iv) te reël dat Hoofkantoor en die distrikte die afparing van skole vir 

standaardvasstelling koördineer;  

(v) vennootskappe met onderwyservakbonde, nieregeringsorganisasies, hoër 

onderwysinrigtings vir professionele ontwikkeling te handhaaf; 

(vi) te bepaal waar daar in die skool goeie praktyke bestaan en vaardigheid te 

identifiseer sodat dit gebruik kan word as deel van die skool se professionele 

ontwikkelingsprogram; 

(vii) geleenthede vir mentorskap en afrigting aan te bied;  

(viii) geleenthede vir opvoeders aan te bied om saam te werk deur “kritiese 

vriende” met mekaar se praktyke te word; en 

(ix) opvoeders aan te moedig om mekaar se klaskamers te besoek en as “kritiese 

vriende” op te tree. 

 

9.2 Die Hoof van die Departement of die genoemde aangewese persone mag deur 

onderwysdistrikte hulp en ondersteuning aan die opvoeder of prinsipaal by ŉ openbare 



Reëls vir die Monitering en Ondersteuning van Kurrikulumlewering by Openbare Skole  

in die Wes-Kaap, 2021    Bladsy 8 

 

skool verleen om die gebiede wat ontwikkeling of verbetering benodig, soos 

geïdentifiseer, aan te spreek. 

 

9.3 Die Hoof van die Departement of die genoemde aangewese persone mag deur 

onderwysdistrikte weer die betrokke opvoeder of prinsipaal by die skool besoek met die 

doel om opbouende terugvoering te gee. 

 

9.4 Indien ŉ opvoeder of prinsipaal in gebreke bly om binne die voorgestelde tydperk aan 

die aanbevelings wat gemaak is en intervensies wat verskaf is, te voldoen, sal daar met 

die opvoeder of prinsipaal ingevolge die betrokke bepalings van die Wet op die 

Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998), waar van toepassing, afgereken 

word.  

 

10. Oorsig 

 

Hierdie reëls moet hersien word wanneer dit nodig word of in die geval van veranderde 

omstandighede, soos uitsprake deur wetgewing en/of regulasies en 

begrotingsbeperkings.  
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