
 
 

 
 
 
1. DOELSTELLINGS VAN DIE BELEID 
 
 1.1 Om alle handboeke en leerhulpmiddels te herwin aan die einde van die 

jaar. 
 1.2 Die effektiewe voorsiening van handboeke en leerhulpmiddels. 
 1.3 Om die lewensduurte van handboeke te verleng. 
 1.4 Om die leerders te betrek by die bewaring, versorging en herwinning 

van handboeke. 
 1.5 Om handboeke en leerderhulpmiddels betyds aan onderwysers en 

leerders te voorsien. 
 1.6 Behoorlike kontrole en beheer van handboeke en leerhulpmiddels. 
 
2. ROLLE EN FUNKSIES 
 
 2.1 Die Beheerliggaam 
 
  2.1.1 Lede van die Beheerliggaam vorm outomaties deel van die 

LTSM Komitee van die skool en is ook verantwoordelik vir die 
LTSM se beheer en bestuur. Die beheerliggaam moet te alle tye 
die skool se beste belange bevorder. 

  2.1.2 Die beheerliggaam moet alles in hulle vermoë doen om kwaliteit 
onderwys te verseker. 

  2.1.3 Goedkeuring van die afskryf van handboeke. 
 
 2.2 LTSM Koördineerder, LTSM-Klerk  en Departementshoofde 
 
  2.2.1 Die LTSM Koördineerder word deur die hoof aangestel.  Die 

LTSM Koördineerderaanvaar verantwoordelikheid vir die beheer 
en kontrole van handboeke en leerhulpmiddels. 

 
  2.2.2 Die LTSM klerk sal vir die volgende verantwoordelik wees: 
 
    - die ontvangs van nuwe voorraad. 
    - rekenarisering van die voorraad. 
    
  2.2.3 Die LTSM Koördineerder en die LTSM-Klerk  sal vir die volgende 
   verantwoordelik wees: 
 
   - voltooiing van die nodige dokumentasie soos vereis word 

deur die skoolbeleid en die Onderwysdepartement.  
   - die bestuur en beheer van die stoorkamers waar die 

voorraad gestoor word. 
   - die uitreiking van handboeke en leerhulpmiddels. 
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   - voorraadopnames van boeke. 
   - insameling van handboeke en leerhulpmiddels. 
   - voltooiing van die nodige dokumentasie soos vereis word 

deur die skoolbeleid en die Onderwysdepartement. 
 
 2.3 Onderwysers 
 
  2.3.1 Dit is die betrokke vakonderwyser in samewerking met die 

departementshoof se verantwoordelikheid om toe te sien dat 
daar voldoende handboeke en leerhulpmiddels vir die 
leerarea/vak beskikbaar is. 

 
  2.3.2 Dit is bogenoemde partye se verantwoordelikheid om toe te sien 

dat daar in die begroting voorsiening gemaak word om tekorte 
aan te vul, deur die nodige inligting vroegtydig aan die LTSM 
Koördineerder te voorsien. 

 
  2.3.3 Die leerders ontvang handboeke by elke betrokke 

vakonderwyser. Die nodige dokumentasie (RR 2b – sien Bylae 
A) moet voltooi word en in ‘n lêer in elke vakonderwyser se klas 
gebêre word. 

 
  2.3.4 Die leerder teken vir die handboeke op die RR2b wat hy/sy  

ontvang en aanvaar verantwoordelikheid daarvoor. 
 
  2.3.5 ‘n RR-vorm (Bylae B) vir verlore handboeke moet uitgegee word 

aan leerders wat nie ‘n boek kan wys nie of vir skadevergoeding.  
Een maalper kwartaal word die leerders se handboeke 
gekontroleer.  Die datum verskyn op die kwartaalprogram. 

 
  2.3.6 Wanneer die boeke weer aan die einde ingeneem word of 

wanneer die leerder die skool verlaat, moet die onderwyser wat 
die boek ontvang, op die volgende let: 

 
- toestand van die boek. 
- moontlike skade aan die handboek. 
- stem die nommer ooreen met die nommer teen die leerder 

se naam. 
 
  2.3.7 Indien ‘n leerder verhuis, word ‘n kennisgewing van 

skoolverlatingsvorm (Bylae C) voltooi wat aandui of die leerder 
die handboeke en ander eiendom van die skool in sy/haar /haar 
besit ingehandig het, indien alle handboeke ingehandig is, sal die 
LTSM-Klerk ‘n bewys aan die vorm heg as bewys.  

 
  2.3.8 Indien ‘n leerder verhuis sonder dat die handboeke ingehandig 

is, word die kennisgewing van skoolverlatingsvorm, waarin die 
ouers versoek word om die handboeke steeds in sy/haar /haar 
besit aan die skool terug te besorg aan die ouer gestuur.  ‘n 
Oorplasingskaart sal nie uitgereik word, alvorens alle handboeke 
terugbesorg is nie.  ‘n Afskrif van die brief moet deur die LTSM-
Klerk  bewaar word, indien die boeke nie terugbesorg word nie.   
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  2.3.9 Geen handboeke mag in die algemene kantoor ingehandig word 

nie, dit word sleg deur me I. Smuts / betrokke vakonderwyser  
hanteer. 

 
  2.3.10 Indien die boek betaal word, moet die geld volgens die gewone 

prosedure inbetaal word en die leerder moet ‘n kwitansie 
ontvang. Die geld moet gebruik word om die boek te vervang 

 
  2.3.11 Aan die einde van die jaar moet die LTSM-Klerk  ‘n lys van al die 

handboeke wat nie herwin is nie, aan die Depatement 
rapporteer.  

 
 2.4 Ouers en Leerders 
 
  2.4.1 Ouers en leerders moet ook bewus gemaak word van die 

belangrikheid om die handboeke met sorg te gebruik en op te 
pas.  Hierdie saak word op ouer-inligtingsaande hanteer. 

 
  2.4.2 Ouers moet medeverantwoordelikheid vir die handboeke 

aanvaar. 
 
3. PROSEDURES 
 
 3.1 Alle nuwe handboeke en leerhulpmiddels moet volgens die 

onderstaande prosedure hanteer word: 
 
  3.1.1 Die LTSM Klerk is verantwoordelik vir die ontvangs van alle 

nuwe handboek voorraad.  Tydens die ontvangs moet die 
beampte kontroleer dat die getalle en besonderhede op die 
fakture en die voorraad ooreenstem.  Indien alles korrek is, word 
die fakture onderteken en die amptelike skoolstempel op die 
fakture geplaas.  Enige tekorte of ongerymdhede moet dadelik 
aan die hoof/departement gerapporteer word.  Die LTSM klerk 
moet ‘n afskrif van die fakture hou. 

 
  3.1.2 Die handboeke moet in die verskillende boekstore se 

voorraadregister (RR2c – Bylae D) opgeneem word. 
 
  3.1.3 Elke handboek moet duidelik gestempel word: 
 
   - Die skoolstempel moet agter op die titelbladsy/haar  

aangebring word.  Waak daarteen dat daar nie oor die 
teks gestempel word nie. 

   - ‘n Stempel wat die volgende inligting bevat moet voor in 
die boek aangebring word, nl. Naam van leerder, graad, 
datum uitgedeel, toestand van die boek. 

 
  3.1.4 Geen handboek kan uitgedeel word voordat die bogenoemde 

prosedure nie gevolg is nie. 
 
  3.1.5 Die persoon in beheer van elke boekstoor moet ‘n 

voorraadregister in ‘n lêer in die stoor skep en op datum hou 
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soos wat handboeke na verskillende vakonderwysers gestuur 
word. 

 
4. VERSORGING VAN HANDBOEKE 
 
 4.1 Alle moontlike voorsorgmaatreëls moet getref word om die 

lewensduurte van handboeke te verleng.  Handboeke moet ten minste 
VYF jaar in gebruik wees. 

 
 4.2 Onderwysers moet leerders leer om handboeke met sorg te hanteer.  

Leer hulle om nuwe boeke volgens die regte prosedure oop te maak vir 
die eerste keer. 

 
 4.3 Alle handboeke moet met plastiek oorgetrek word. Karton kan ook 

voor en agterin die buiteblaaie geplaas word vir versterking voor dit met 
plastiek oorgetrek word. 

 
 4.4 Moedig leerders aan om stewige skooltasse te gebruik sodat die tas die 

handboeke kan help beskerm. 
 
 4.5 Leerders mag nie in die handboeke skryf, teken neonpenne 

gebruik nie. 
 
5. AFSKRYWING VAN HANDBOEKE EN LEERHULPMIDDELS 
 
 5.1 Handboeke wat in onbruik geraak het vir watter rede ook al, moet 

behoorlik afgeskryf word volgens die voorgeskrewe prosedure. 
 
 5.2 Die rede waarom die boeke afgeskryf word, moet baie duidelik 

aangetoon word.  Die volgende redes kan aangetoon word: 
 
  - verouderd – hou nie meer verband met die kurrikulum nie.  

Datums, inligting ens. nie meer korrek nie. 
  - beskadig 
  - verlore 
 
 5.3 Die volgende rolspelers is betrokke by die afskrywings van handboeke 

en leerhulpmiddels: 
 
  5.3.1 Die LTSM-Klerk, handboekstoorbestuurders en vakonderwysers 

betrokke, stel ‘n lys op van die handboeke wat afgeskryf moet 
word met redes.  Die lys word aan die SMT voorgelê. 

 
  5.3.2 Die skoolhoof sal die lys aan die Beheerliggaam voorlê.   
 
  5.3.3 Wanneer die goedkeuring verkry is, moet die afskrywings aan die 

LTSM klerk en handboekstoorbestuurders gegee word, vir die 
opgradering van handboekvoorraadlyste. 
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6. PROSEDURE VIR DIE UITDEEL VAN HANDBOEKE 
 
 6.1 Op die eerste dag van skool vra die onderwysers handboeke by die 

verskillende store aan en word dit aan die leerders versprei. 
 6.2. Leerder teken vir ontvangs van sy/haar  boeke en ook vir die toestand 

van die boek op RR 2b wat die vakonderwyser liasseer volgens grade. 
 
7. INHANDIGING VAN HANDBOEKE 
 
 7.1 Gedurende die jaar 
 
  7.1.1 Moet alle leerders wat die skool verlaat, hul handboeke by die 

LTSM klerk / vakonderwyser inhandig. Die leerder behoort die 
skoolverlatersvorm saam te bring sodat die vakonderwyser vir 
die terugontvangs van die handboek kan teken. 

 
  7.1.2 Indien alle handboeke ingehandig of betaal is, sal me I. Smuts ‘n 

getekende vorm as bewys aan die kennisgewing van 
skoolverlating heg. 

  
 7.2 Aan die einde van die jaar 
 
  7.2.1 Sodra die leerder sy/haar ‘n betrokke vakskryf, is dit sy/haar  

verantwoordelikheid om op die gespesifiseerde tyd ( gewoonlik ‘n 
halfuur voor die aanvang van die vraestel se aantreetyd) sy/haar 
boek/e in te handig by die betrokke vakonderwyser. Vorm RR2b 
word dan vernietig. 

  7.2.2 Indien leerders nie op die spesifieke dag al die handboeke van 
daardie vak inhandig nie, is dit die vakonderwyser se 
verantwoordelikheid om dit op te volg totdat die boek ingehandig 
is.  

  7.2.3 Wanneer leerders rapporte kom haal, word die uitstaande 
handboeklys aan die leerder se rapport geheg en word die ouers 
versoek om die boeke te betaal/terug te bring. 

  7.2.4 Indien ‘n leerder nog handboeke skuld en nie sy rapport kom 
afhaal nie, word die lys van uitstaande handboeke aan die 
graadhoof van die volgende jaar van daardie kind oorhandig om 
eers die vorige jaar se boek te vervang / te betaal alvorens ‘n 
nuwe handboek aan hom uitgereik kan word. 

 
 
 
 
________________________ 
Mev. A.E. van den Berg 
Hoof 
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BYLAE A:  RR 2(b) Handboekuitreikingsvorm 
BYLAE B: Verlore handboekevorm 
BYLAE C: Ontslagvorm 
BYLAE D: RR 2(d) 
 
 
 


