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Lêerno.:   25/3/3/National School Nutritution Programme 

Verwysing: 20220802-4785 

 

 

Nasionale Skoolvoedingsprogram (NSVP) – minuut: 0001/2022 

 

Aan:  Hoofdirekteur: Distrikte, Distriksdirekteure, Hoofde: Bestuur en Beheer, Kringbestuurders, 

Nasionale Skoolvoedingsprogramdistrikskoördineerders en -skakelbeamptes, Prinsipale van 

gewone openbare skole wat by die Nasionale Skoolvoedingsprogram baat vind en 

Voorsitters van beheerliggame wie se leerders voordeel trek uit die program 

 

Onderwerp: Bevindinge van die oudit rakende die Nasionale Skoolvoedingsprogram vir 2021/22 

 

1. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika het tydens die oudit vir die 2021/22-boekjaar ŉ 

aantal tekortkominge betreffende die bestuur en monitering van die Nasionale 

Skoolvoedingsprogram (NSVP) se dienste geïdentifiseer.  

 

2. Die doel van hierdie minuut is om skole wat begunstigdes van die NSVP is, by te staan met 

die implementering van die NSVP op skoolvlak.  

 

3. Prinsipale moet leierskap met die bestuur van die NSVP by hul skole bied. Die areas wat 

aandag verg is hieronder uiteengesit en moet tydens die implementering van die NSVP 

geïmplementeer word.  

 

4. Die volgende tekortkominge is deur die Ouditeur-Generaal geïdentifiseer:  

 

4.1 Behoeftebepaling en rekordhouding 

i) Die prinsipaal moet ’n beoordeling doen van die skool se behoeftes en enige leemtes 

tussen die huidige toestande en die toestande wat deur die NSVP as gewens beskou 

word assesseer.  

ii) Die skool moet rekord hou van alle NSVP-begunstigdes.  
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4.2 Programbestuur van die NSVP 

i) Die prinsipaal moet ’n NSVP-skoolkoördineerder benoem en aanstel (kyk asseblief 

Bylae A). Daar word aanbeveel dat ŉ lid van die skoolbestuurspan (SBS) die program 

koördineer. 

ii) Die prinsipaal en beheerliggaam moet ’n NSVP-skoolkomitee saamstel wat uit die 

volgende lede bestaan:  

• 1 lid van die SBS 

• 1 lid van die beheerliggaam 

• 1 vrywillige voedselbewerker 

• 1 personeellid 

• 1 lid van die Verteenwoordigende Leerderraad (slegs hoërskole) 

iii) Die NSVP-skoolkomitee moet rekord hou van alle vergaderings. 

iv) Die prinsipaal en beheerliggaam moet voedingstye implementeer, soos voorgeskryf 

deur die raamwerk vir voorwaardelike toelaes, of die reël van voedingstye om 10:00 

en/of voor 12:30 moet geïmplementeer word. 

v) Skole moet die korrekte hoeveelhede kos wat deur die NSVP-spyskaart voorgeskryf is, 

voorberei. 

vi) Tydens voedingstye moet toesig gehou word oor leerders. 

vii) Leerders moet nie eetgerei deel nie. 

viii) Die skool moet toesien dat daar genoeg eetgerei vir leerders is en mag norme-en-

standaarde-befondsing gebruik om eetgerei aan te vul. 

ix) ’n Proses moet in plek wees om te verseker dat eetgerei na maaltye ingehandig word.   

 

4.3 Voorraadbeheer vir die NSVP 

i) Die prinsipaal of NSVP-skoolkoördineerder moet daagliks voorraad ontvang, nagaan, 

tel en vir die voorraad wat ontvang is of aan die kombuis voorsien word, teken. 

ii) Alle voorraad wat afgelewer word en voedsel wat uit die pakkamer verwyder word, 

moet opgeteken en op die voorraadregister bygewerk word. Die voorraadregister 

moet altyd bygewerk word. 

iii) Voorraaditems wat gebruik of uitgereik is, moet daagliks opgeteken word. 

iv) Die raklewe van voorraad moet gemonitor word. Die beginsel van “eerste in, eerste 

uit” moet te alle tye geïmplementeer word.  

v)  Enige voorraad wat verval het, moet uit die pakkamer verwyder word en op ’n veilige 

plek bewaar word sodat daarmee weggedoen kan word 

vi) Voedsel mag nie direk op die vloer geberg word nie. 

vii) Voedsel moet altyd in ’n geventileerde pakkamer geberg word. 

viii) Die pakkamer moet skoon en netjies gehou word. 

ix) Indien daar voorraad afgelewer word wat na die skool se mening nie deel van die 

NSVP-spyskaart is nie, moet dit dadelik onder die NSVP-distrikskoördineerder/-

skakelbeampte se aandag gebring word. 

x) Distrikte en skole moet toepaslike rekords hou wanneer kospakkies aan leerders 

uitgedeel word. Wanneer die leerder/ouer ’n kospakkie ontvang, moet hulle daarvoor 

teken en die datum van uitreiking moet aangeteken word. 

xi) Ingevolge die toelae-raamwerk van die NSVP moet skole aan die voorgeskrewe 

goedgekeurde spesifikasies vir voedsel en spyskaarte voldoen.  
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4.4 Finansiële bestuur van die NSVP 

i) Die prinsipaal/finansiële beampte moet verseker dat toelaes vir vrywillige 

voedselbewerkers betyds en ingevolge die getekende kontrakte betaal word. 

ii) Toelaes vir vrywillige voedselbewerkers moet verhoog word in ooreenstemming met 

die finansiële jaar, wat elke jaar op 01 April ’n aanvang neem. 

iii) Wanneer ’n kontrak aan ’n nuwe vrywillige voedselbewerker gegee word, moet hy/sy 

onmiddellik by die Werkloosheidsversekeringsfonds geregistreer word. 

iv) Die NSVP-skoolkoördineerder moet verseker dat die kontrakdokumente vir nuwe 

vrywillige voedselbewerkers sonder versuim aan die distrikskantoor gestuur word om 

te verseker dat betalings van toelaes betyds gemaak word. 

v) Fondse wat toegeken word as toekennings vir beste skole en vir kombuistoerusting, 

mag slegs vir die beoogde doel aangewend word. Indien skole wil afwyk van die doel 

waarvoor die fondse toegeken is, moet hulle by Hoofkantoor aansoek doen en dit 

moet vergesel word van ’n motivering.  

 

4.5 Higiëne en veiligheid wat betref die NSVP 

i) Vrywillige voedselbewerkers moet altyd toe skoene en hoofbedekkings dra terwyl 

hulle maaltye voorberei. 

ii) Leerders moet altyd in ’n aangewese area (d.w.s. klaskamer, saal, ens.) onder toesig 

van ’n opvoeder eet. 

iii) Die prinsipaal moet seker maak dat die skool ŉ Voldoeningsertifikaat vir enige 

gasinstallasies in die kombuis  het. Gesondheid en veiligheid mag nie in gedrang wees 

nie. 

 

5. Enige navrae in hierdie verband kan aan mnr. Lindile Kamana by tel. 021 467 9231 of per e-

pos aan Lindile.Kamana@westercape.gov.za, of die betrokke NSVP-distrikskoördineerder 

gerig word. 

 

6. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle 

betrokkenes te bring.  
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