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Kurrikulum AOO-minuut: 0007/2022  

 

Aan: Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Kringbestuurders, VOO-koördineerders, AOO-

koördineerders, Vakadviseurs en Prinsipale van alle gewone openbare laer- en hoërskole 

 

Onderwerp: Uitnodiging na Lewensoriëntering-onderwysers se konferensie: 29 en 30 Junie 2022 

 

1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het besluit om voorrang aan die 

ondersteuning van Lewensoriëntering-onderwysers te verleen. 

 

2. ŉ Konferensie vir Lewensoriëntering-onderwysers is in hierdie verband vir 29 en 30 Junie 2022 

by die Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut (KOLI) vir twee dae bevestig. 

 

3. Die doel van hierdie minuut is om alle Lewensvaardighede- en Lewensoriëntering-

onderwysers in te lig dat bogenoemde konferensie soos volg sal plaasvind: 

 

Woensdag, 29 Junie en  

Donderdag, 30 Junie 2022 

Konferensie se tye: 

• Woensdag: Registrasie om 08:00 

• Program: 08:30-16:30 

• Donderdag: 08:00-16:00 

 

4. Registrasie 

 

Onderwysers word versoek om vóór of op Donderdag, 23 Junie 2022 aanlyn te registreer deur 

die volgende skakel te gebruik: https://forms.gle/XTdfJdLCaztw47W19 of deur die VR-kode 

hieronder te skandeer. Dit is noodsaaklik dat skole korrekte registrasie-inligting verskaf sodat 

enige logistieke probleme by die opleiding vermy kan word.  

  

https://forms.gle/XTdfJdLCaztw47W19
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5. Reiskostes 

 

5.1 ŉ Reistoelae sal betaal word onderworpe aan die volgende voorwaardes: 

• Bywoning van hele konferensie moet bevestig word.  

• Die algehele afstand wat gereis word oor twee dae mag nie 120 km oorskry nie.  

• Die algehele afstand waarvoor vir die twee dae geëis mag word, mag nie 800 km 

oorskry nie. 

 

5.2 Eise vir reiskostes sal volgens die volgende kriteria geassesseer word: 

 

Gebruik van eie 

motor 

Onderwysers moet waar moontlik vervoer deel. 

Slegs die drywer of eienaar van die voertuig mag vir die kilometers 

wat afgelê is, eis. Passassiers moet op ŉ lys aangeteken word. 

ŉ Standaardtarief van R3 per kilometer sal betaal word. 

Enjinkapasiteit is nie van toepassing nie. 

Gebruik van ŉ 

saamryklub (teen 

betaling of gratis) in ŉ 

privaat motor 

Slegs die drywer of eienaar van die voertuig mag vir die kilometers 

wat afgelê is, eis. Passassiers moet op ŉ lys aangeteken word. 

ŉ Standaardtarief van R3 per kilometer sal betaal word. 

Enjinkapasiteit is nie van toepassing nie. 

Gebruik van die 

skoolbus  

Die skool moet ŉ brief gee wat aandui dat die skoolbus vir hierdie 

konferensie gebruik is, asook die name van die passassiers en die 

afstand wat afgelê is. 

ŉ Standaardtarief van R3 per kilometer sal betaal word. 

Enjinkapasiteit is nie van toepassing nie. 

Gebruik van ŉ 

geregistreerde 

diensverskaffer 

 

LET WEL: Goedkeuring 

moet vooraf skriftelik 

van die distrik se 

AOO-koördineerder 

verkry word. 

 

Stap 1 
Die skool moet drie kwotasies vóór die opleiding 

verkry. 

Stap 2 

Die skool moet hierdie kwotasies by die AOO-

koördineerder indien. Die laagste kwotasie sal 

aanvaar word. 

Stap 3 

Die AOO-koördineerder moet geskrewe bevestiging 

dat die diens gekontrakteer kan word aan die 

prinsipaal verskaf. 

Stap 4 Die skool moet reëlings vir die huur van die diens tref. 
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Stap 5 

Die skool moet nádat die diens gelewer is die 

diensverskaffer betaal en ŉ kwotasie kry. 

Stap 6 

Die skool moet vir vergoeding ŉ brief aan die distrik se 

eisebestuurder verskaf waarin aangedui word watter 

diensverskaffer gebruik was, asook die name van die 

passassiers en besonderhede oor die afstand wat 

afgelê is. Die kwotasies, die goedkeuring van die 

AOO-koördineerder en die finale betaalde kwitansie 

moet aangeheg wees. 

Alle papierwerk moet as bewys vir die interne ouditeur gehou 

word. 

Die WKOD sal slegs die skool vergoed nadat alle getekende 

dokumente ontvang is, ingeslote die geskrewe goedkeuring van 

die distrik se AOO-koördineerder wat vooraf ontvang is.  

Onderwysers moet reël dat ŉ groep by ŉ sentrale punt opgelaai 

word. 

Gebruik van 

openbare vervoer, 

bv. ŉ openbare taxi, 

bus of trein vir vervoer 

van kort afstande 

Eise moet die begin- en eindpunt van elke fase van die reis 

aandui.  

Vergoeding sal volgens standaardtariewe gemaak word.  

Bewyse (kaartjies) kan deur die amptenaar wat die eise verwerk, 

versoek word sodat die eis geldig verklaar kan word. 

Geen tariewe van taxi’s met meters mag teruggeëis word nie. 

 

6. Huisvesting en maaltye  

 

6.1 Die WKOD sal huisvesting en maaltye slegs aan onderwysers van die platteland by die KOLI 

verskaf, onderworpe aan die volgende voorwaardes: 

• Die afstand na die opleidingslokaal moet 60 km oorskry.  

• Bywoning van die hele konferensie moet bevestig word. 

• Registrasie moet vooraf voltooi word. 

 

6.2 Huisvesting sal van die eerste tot die laaste dag van die opleidingskursus verskaf word, met 

die opsie om op die dag vóór die kursus begin om 14:00 en 17:00 in te teken. 

 

7. Hoe om te eis 

 

7.1 Alle onderwysers wat ŉ eis wil indien, moet die aangehegte bankbesonderhedevorm invul 

en dit by die lessenaar vir eise by die opleidingslokaal op die eerste dag indien. Die 

bankbesonderhedevorm moet deur die bank gestempel wees en slegs ŉ oorspronklike vorm 

mag ingedien word. Geen fakse of fotostate sal aanvaar word nie. Onderwysers moet 

hierdie vorm invul vóór die opleiding begin (d.w.s., kom by die lokaal aan met hierdie vorm 

reeds ingevul). 
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7.2 Alle eise moet deur oorspronklike dokumente ondersteun word. Geen fakse of fotostate sal 

aanvaar word nie. 

 

7.3 Eisers sal slegs nadat die opleidingskursus klaar is, vergoed word; dus sal hulle hulle eie 

uitgawes voor die tyd self moet dek. Waar nodig, word skole versoek om asseblief hulle 

onderwysers hiermee te help. Bewyse van betalings moet gehou word. 

 

7.4 Vergoeding sal slegs toegestaan word nadat eise noukeurig nagegaan is, en die WKOD 

behou die reg om die finale besluit te maak waar daar enige afwyking of nienakoming is. 

 

7.5 Alle eise moet by die opleidingslokaal ingedien word waar amptenare byderhand sal wees 

om eisers te help. 

 

7.6 Geen laat of onvolledige eise sal aanvaar word nie, tensy daar buitengewone versagtende 

omstandighede is en vergoeding kan nie gewaarborg word nie. 

 

8. Let wel 

 

8.1 Dit is belangrik om kennis te neem dat sitplekke tot 240 onderwysers beperk is. Registrasie sal 

gesluit word wanneer hierdie teikengetal bereik is. 

 

8.2 Ons wil ook onder u aandag bring dat, sodra ŉ onderwyser geregistreer het, daar verwag 

word dat die onderwyser dit sal bywoon. As sodanige onderwyser nie opdaag nie, beteken 

dit dat ŉ ander onderwyser die geleentheid vir bywoning ontneem mag wees as gevolg van 

beperkte getalle. Dit beteken ook dat ons verantwoordelik is vir nuttelose uitgawes. Ons sal 

dus die onderwyser verantwoordelik hou vir sodanige uitgawes. 

 

9. Navrae 

 

Indien u enige verdere navrae het, moet asseblief nie huiwer om met Ismail Teladia by tel. 

021 467 2199 of per e-pos: ismail.teladia@westerncape.gov.za in aanraking te kom nie. 

 

10. Prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van 

alle Lewensvaardighede- en Lewensoriëntering-onderwysers te bring. 
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