
 

GEïNTEGREERDE KWALITEITS- EN ONTWIKKELING 

BESTUURSTELSEL 

(IKBS) 

Wat is die SDT (POS) ? 

SDT = SOP 

(SKOOLONTWIKKELINGSPAN) 

Samestelling 

 Die Personeelontwikkelingspan (POS) word saamgestel uit die 

skoolhoof, die HSE-koördineerder, demokraties verkose lede van die 

skoolbe-stuur en demokraties verkose posvlak 1 opvoeders. 

 

 Die skool moet besluit oor die grootte en samestelling van die POS. 

Daar word ‘n maksimum van sowat 6 lede voorgestel,  afhangende 

van die grootte van die skool. 

 

Rolle en verantwoordelikhede 

 

(Die SBS en POS werk saam aan alle sake wat verband hou met die 

IKBS en onderlinge steun aan mekaar) 

 

 verseker dat alle personeellede opgelei is wat die prosedures 

en prosesse van die IKBS betref. 

 

 koördineer alle aktiwiteite wat verband hou met die ontwikke-

ling van personeel. 

 

 personeel voor te berei vir die implementering en monitering 

van die bestuursplan vir die IKBS. 

 



 fasiliteer en gee leiding oor hoe die POS saamgestel moet 

word. 

 

 berei die finale POS- skedule voor vir implementering. 

 

 skakel met die Departement ten opsigte van 'n hoë prioriteit 

areas wat aandag moet geniet soos indiensopleidingspro-

gramme, kort kursusse, vaardigheidopleiding ens. 

 

 monitor die doeltreffendheid van die IKBS en rapporteer aan 

die betrokke persone. 

 

 verseker dat alle rekords en dokumentasie oor IKBS in stand 

gehou word. 

 

 toesig oor die mentorskap en ondersteuning deur die POS. 

 

 ontwikkel die Skoolontwikkelingsplan (SOP) volgens inligting 

wat tydens die Ontwikkelingstaksering verkry is. 

 

 koördineer deurlopende ondersteuning wat aangebied word 

tydens die twee ontwikkelingsiklusse elke jaar. 

  

 voltooi die nodige dokumente vir Prestasiemeting (vir graad- 

en salarisvordering), teken hierdie dokumentasie af ten einde 

regverdigheid en akkuraatheid te verseker. 

 

 verseker voorts dat die nodige dokumentasie (bv SVP) aan die 

distriks- / plaaslike departementele kantoor in 'n goeie tyd vir 

datavaslegging. 

 

 hanteer enige verskille tussen die getakseerdes en hulle Ont-

wikkelingsondersteuningsgroep om geskille te besleg. 

 

 koördineer die interne HSE-prosesse. 

 

 verseker dat die IKBS konsekwent toegepas word 

 



 skakel met die eksterne HSE-span te koördineer en te bestuur 

die sikliese eksterne HSE proses. 

Termyn van POS 

 Dit is aan die skool om te besluit oor die ampstermyn van die 

POS. 

 

 Ter wille van kontinuïteit en stabiliteit word voorgestel dat die 

ampstermyn van 'n STD word vir 'n tydperk van drie jaar. 

 

 Wanneer 'n individu vervang moet word as gevolg van nie-funk-

sionering of sy die skool verlaat, moet dit gedoen word deur mid-

del van demokratiese verkiesings. 


