
Toeganklikheid: 
Ons geboue is toeganklik vir  gestremdes.

Werkure:
Kantoorpersoneel: 07:30–16:00 (weeksdae)

Ons Sleuteldiensleweringstandaarde:
Ons poog om die nodige dienste ter steuning van leeruitkomste van gehalte 
doeltreffend te voorsien deur:

 • Onderwysers en ander ondersteuningspersoneel van opleiding, skole,  
handboeke, toerusting, befondsing, leierskap en bestuur te voorsien;

 • die getal leerders per klaskamer tot 40 per klaskamer te beperk;
 • alle navrae sonder versuim, professioneel en hofl ik te hanteer;
 • korrespondensie binne vyf dae te erken en kliënte in kennis te stel 
oor wanneer hulle ’n antwoord kan verwag; en 

 • dienslewering jaarliks te assesseer en te verbeter.
 

Terugvoerfasiliteit (sentraal bestuur)

Dit is ons klagtes-komplimentefasiliteit waardeur jy:
 • jou waardering teenoor ’n individu of inrigting wat 
doeltreffende diens aan jou gelewer het, kan uitspreek;

 • die WKOD vir ’n diens kan komplimenteer;
 • oor swak diens kla; of 
 • regstelling vra omdat jou klagte vergete is, geen aandag 
gekry het nie of as onbelangrik deur WKOD-werknemers 
hanteer is.

 • Daar sal binne 14 dae skriftelik op elke geregistreerde 
klagte gereageer word.

Skryf vir ons: WKOD-terugvoer, Direktoraat: 
Kommunikasie, Privaatsak X9114, Kaapstad, 8000 of 
http://wced.school.za/home/webmaster.html.

Ons Onderwysdistriksfunksies:

Die bestuur van die gehalte van onderwys en onderwysinrigtings binne 
die distrik deur die volgende funksies:

 • Ontwikkel en ondersteun onderwysinrigtings om die lewering van 
gehalteonderwys binne ’n kring te verseker.

 • Bestuur distriksakebeplanning, strategiese prosesse, inligtingstelsels, 
kommunikasie, infrastruktuurbeplanning, bestuur en beheer.

 • Bestuur, koördineer en ondersteun kurrikulumlewering 
op inrigtingsvlak deur die kringe wat gespesialiseerde 
onderwysprogramme en leerdergesondheid en -welstand insluit.

 • Lewer ’n korporatiewe diens op distriksvlak.

Ons Visie:  
Die skep van geleenthede vir almal deur beter onderriguitkomste.
Hierdie visie word deur drie oorkoepelende doelwitte weergegee:  

 • ’n Verbetering ten opsigte van die prestasievlakke van Taal en Wiskunde in alle skole. 
 • ’n Hoër slaagsyfer en gehalte ten opsigte van eksamenantwoordstelle in die Nasionale Senior Sertifi kaat.
 • Beter gehalte van onderrigvoorsiening in armer gemeenskappe.

Ons Missie: 
Versekering van gehalteonderwys

 • vir elke kind,
 • in elke klaskamer en

 • in elke skool in hierdie provinsie. 

 • Bel binne 24 uur terug.
 • Erken korrespondensie binne vyf dae en stel kliënte in kennis oor 
wanneer hulle ’n antwoord kan verwag.

 • Lewer ’n vorderingsverslag aan kliënte as daar vertragings is.
 • Verwerk alle versoeke binne14 dae.
 • Maak verskoning vir foute en stel die foute reg.
 • Assesseer en verbeter dienslewering jaarliks.
 • Ons Service Standards Schedule en die kontakbesonderhede van ons  
senior bestuur, direktorate en eenhede is by 
http://wced.school.za/home/components/organo.html beskikbaar.

Ons Algemene Diensleweringstandaarde:

 • Die grootste belang van die leerder.
 • Die waardes van die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika, 1996, en die Handves van Regte.

 • Voortrefl ikheid deur die voorsiening en ondersteuning 
van ’n toegeruste, positiewe en fl orerende onderrigkohort 
wat professioneel en toegewyd is.

 • Toerekeningsvatbaarheid en deursigtigheid.
 • Integriteit en voortrefl ikheid in administratiewe en 
ondersteuningsfunksies

 • Ons stel inklusiwiteit en diversiteit hoog op prys.
 • Ons omhels die gees van Batho Pele en neem eienaarskap
van die agt Batho Pele-beginsels.

Dienshandves
Distrikskantoor Kaapse Wynlande
Onderskryf deur die waardes van die 
Wes-Kaapse Provinsiale Regering

Verklaring van uitvoerende gesag:  
Ek, Debbie Schäfer, verbind my departement ooreenkomstig Hoofstuk 3, Deel 3, nommer 37 van 

Staatsdiensregulasies gepubliseer in Staatskoerant No. 10621 van 29 Julie 2016, soos gewysig, om aan 
hierdie Dienshandves te voldoen.
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Ons Waardes:  
Benewens die waardes van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering, 
ondersteun die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) ook die 
volgende:

Kontakbesonderhede:

Distriksdirekteur
Privaatsak X3102, 
Worcester, 6849
Durban Straat 9,
Tel. 023 348 4602
Faks: 023 342 4138

Hoof van die Departement
Privaatsak X9114,
Kaapstad, 8000
9de Vloer, Grand Central Towers, 
Parlementstraat, 
Kaapstad
Tel. 021 467 2535   
Faks. 021 467 2996

Indiensneming & Salarisnavrae
Kontaksentrum 
Tel. no. 0861 923 322
Veilige Skole Kontaksentrum
Tel. no. 080 045 4647
Skakelbord
Tel. no. 021 467 2000 
Website: http://wcedon-line westerncape.gov.za


