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GEïNTEGREERDE KWALITEITS- EN ONTWIKKELING 

BESTUURSTELSEL 

(IKBS) 

Wat is die OOG (DSG) ? 

(Ontwikkelingsondersteuningsgroep) 

Samestelling en verkiesing 

 Elke opvoeder se ondersteuningsgroep (OOG) moet bestaan uit ‘n 

onmiddellike senior en nog 'n opvoeder,  die opvoeder se (eweknie), 

d.w.s op ‘n gelyke posvlak. (D.w.s die opvoeder, sy eweknie en dan 

sy senior) 

 

 Die opvoeder se eweknie moet gekies word deur die opvoeder op 

grond van kundigheid wat verband hou met die prioriteitsbehoeftes 

van die opvoeder.   

 

 Dit is belangrik dat die eweknie die vertroue van die opvoeder sal 

geniet, aangesien die eweknie d.m.v opbouende kritiek, sowel as 

ondersteuning, leiding sal moet bied.  

 

 Slegs in uitsonderlike gevalle, bv in die geval van 'n skoolhoof, mag 

'n eweknie uit die personeel van 'n ander skool. 

 

 In sommige gevalle is dit toelaatbaar dat 'n opvoeder meer as een 

eweknie kies volgens sy / haar behoeftes. 

 

 Elke opvoeder mag verskillende OOG hê, terwyl sekere individue (bv 

Bestuurspanlede (onderwysspesialiste)  betrokke sal wees by meer 

as een OOG (vir verskillende opvoeders). 
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 Sodra opvoeders hulle OOG aangewys, sal hierdie inligting ingere-

ken in die breë beplanning van die POS om so te verseker dat daar 

geen "botsings" is wat die taksering van onderwysers betref nie.  

 Daar moet 'n redelike verspreiding en tempo van die werk vir tak-

seerders om die afhandeling van die proses teen die einde van die 

jaar te verseker. 

 

  'n Lid van die OOG mag verander in gevalle waar ontwikkeling al-

reeds plaasgevind het en nuwe prioriteite geïdentifiseer is. 

Rolle en verantwoordelikhede 

 Die hoofdoel van die OOG is mentorskap en ondersteuning te bied. 

 

 Die OOG is verantwoordelik vir die ondersteuning van die opvoeder 

in die ontwikkeling en verfyning van sy / haar Persoonlike Groeiplan 

(PGP) en werk saam met die POS om planne vir die ontwikkeling van 

'n opvoeder in die Skoolontwikkelingsplan (SOP). 

 

 Die OOG is verantwoordelik vir basislynevaluering van die opvoeder 

(vir ontwikkelingsdoeleindes) sowel as die summatiewe evaluering 

aan die einde van die jaar vir Prestasiemeting. 

 


