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GEïNTEGREERDE KWALITEITS- EN ONTWIKKELING 

BESTUURSTELSEL 

(IKBS) 

Wat is Lesobservasie ? 

 Nadat die opvoederd se OOG bepaal is, moet die opvoeder ge-

ëvalueer word, met die doel om te 'n basislyn evaluasie te ver-

kry waarmee daaropvolgende evaluering (s) kan vergelyk word 

ten einde vordering te bepaal. 

 

 Teen hierdie tyd sal die opvoeder se selfevaluering voltooi 

wees en sy/haar sterk en swak punte sal bepaal wees, asook 

gebiede waarin ontwikkeling sal moet plaasvind. 

 

 Die evaluering moet natuurlik voorafgegaan word deur die pre-

ëvalueringsgesprek. 

 

 Die evaluering moet deur albei lede van die OOG gedoen word. 

 

 Indien 'n opvoeder versoek dat 'n addisionele lid van die OOG 

aangewys word, kan die versoek deur die POS toegestaan 

word. ‘n Redelike versoek mag nie geweier word. 

Die doel van die evaluering deur die OOG is: 

 om die opvoeder se persepsie van sy / haar eie prestasie te be-

paal soos verkry deur die proses van selfevaluering. 

 

 om bespreking oor sterk en swak punte daar te staat stel ten 

opsigte van die opvoeder se behoeftes in terme van sy/haar 

ontwikkeling en om dan konsensus oor die tellings te bereik 



2 | L e s o b s e r v a s i e  
 

vir individuele kriteria onder elk van die Prestasiestandaarde 

en om enige meningsverskille op te los wat mag bestaan.  

 

 om die geleentheid te skep vir konstruktiewe betrokkenheid 

by wat die opvoeder moet doen vir hom / haarself, wat gedoen 

moet word deur die skool ten opsigte van mentorskap en on-

dersteuning (veral deur die OOG) en watter indiensopleiding en 

ander programme voorsien kan word deur, byvoorbeeld, die 

distriks- / plaaslike kantoor. 

 

 om die opvoeder en die OOG (saam) in staat te stel om 'n Per-

soonlike Groeiplan (PGP), wat teikens en 'n tydraamwerk vir 

verbetering,  te ontwikkel. Die PGP moet primêr ontwikkel 

word deur die opvoeder, met die verfyning daarvan deur die 

OOG.  

 

 om 'n basis te voorsien vir 'n vergelyking met die evaluering 

van prestasiemeting wat uitgevoer word aan die einde van die 

jaar. 

 

 

 

 


