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AANKOOPBELEID VAN SKRYF- EN HANDBOEKE, KONTROLERING 

VAN INVENTARISSE & AFSKRYWINGSBELEID 

 

• SKRYF - EN HANDBOEKE  

• KONTROLERING VAN INVENTARISSE 

• AFSKRYWING VAN MEUBLEMENT 

 

Skryfboeke 

• Skryfboeke word vroeg in die 4de kwartaal van die jaar bestel. 

• Vir dié doel word ‘n bestelvorm aan elke onderwyser voorsien waarop aangedui word 

hoeveel skryfboeke benodig word vir die volgende jaar. 

• Die skryfboeke word op die eerste dag van die skooljaar uitgedeel. 

• Elke skryfboek moet met oortrekpapier sowel as plastiek oorgetrek word.  Die leerder se 

naam, Graad en vak word op ‘n naamplakker aangebring in die boonste regterhoek van die 

skryfboek. 

• Skryfboeke moet ten alle tye netjies gehou word. 

 

Handboeke 

• Elke leerder moet voorsien word van ‘n handboek of hulpbronmateriaal. 

• Handboeke word bestel na aanleiding van die hoeveelheid leerders per graad. 

• Alle handboeke moet met plastiek oorgetrek word. 

• Elke leerder moet sy / haar handboek merk (plakker op plastiek) 

• Elke handboek moet van ‘n skoolstempel voorsien wees. 

• Daar mag onder geen omstandighede met penne in enige handboek geskryf word nie. 

• Indien ‘n handboek verlore is, word ‘n vorm aan die betrokke leerder(s) se ouer(s) gestuur.  

In so ‘n geval het die ouer een van 2 opsies: 

(a) Kan self die handboek gaan aankoop; of 

(b) Kan ‘n kontantbedrag van R 120.00 skool toe stuur as bydrae tot die 

vervangingswaarde. 

 

Aankoopprosedures vir skryf- en handboeke 
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• ‘n Rekwisisievorm moet ingevul word vir aankope. 

• So ‘n aansoek moet deur die skoolhoof goedgekeur word voordat die bestelling kan 

plaasvind. 

• Die begrotingsbedrag moet ten alle tye in aanmerking geneem word by die bestelling van 

handboekmateriaal. 

• As handboeke afgelewer is, moet dit vir defekte gekontroleer word.  Indien enige defekte 

gevind word sal die skool die gebruiklike protokol volg ten einde vervangingsboeke te 

bekom.  

• Die rekwisisievorm en rekening word na betaling in ‘n handboeklêer gesit vir 

admininstratiewe doeleindes (Me. M. Basson) 

• Alle handboeke bly die eiendom van Laerskool Jan van Riebeeck, tensy ‘n onderwyser dit 

vir persoonlike gebruik aangekoop het. 

• Handboeke wat afgeskryf word en vir welke rede, moet per onderwyser / graad op ‘n 

afskryfregister ingevul word.  Die toedeling van die handboeke moet ook daarop aangedui 

word. 

 

Kontrolering van inventarisse 

• Inventarisse word 1 keer per kwartaal gekontroleer. 

• Eie aankope moet ook op ‘n inventarisvorm aangebring en gekontroleer word. 

• Daar moet ‘n inventarisvorm in elke lokaal wees vir kontrolering doeleindes. 

• Addisionele hulpbronmateriaal moet ook per onderwyser op die inventaris aangeteken 

word.  Dit sluit onder andere in handboeke, leermateriaal, leesboeke, ens.  Alle 

onderwysers moet dit een keer per kwartaal opdateer.  

 

Afskrywing van meublement 

• Alle meublement wat afgeskryf is / nie meer bruikbaar is nie, moet deur die betrokke 

onderwyser op die afskryfregister aangeteken word. Hierdie register word jaarliks deur die 

skoolhoof en die voorsitter van die beheerraad gekontroleer. 

• Die inskrywing op die register MOET aangedui wat die toedeling vir die betrokke item(s) is. 

 

 


