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VOERTUIG- EN VERVOERBELEID 
 
1. Inleiding  
 

Hierdie dokument is die voertuig- en vervoerbeleid van Hoërskool Swartland. Die beleid is 

opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika, 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (“die Skolewet”); die 

Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (Staatskoerant 22754/2001: 

Kennisgewing nr. 1040); die Wet op Nasionale Padverkeer 93 van 1996; die Wet op Nasionale 

Landvervoer 5 van 2009, en ander toepaslike wetgewing. 

 

Hierdie beleid beskryf die prosedure wat gevolg moet word vir die gebruik van skoolvoertuie, 

sowel as die vervoer van leerders en/of toerusting met behulp van skool- en privaatvoertuie.. 

Die beleid beoog verder om ’n prosedure vir die bestuurders én die gebruikers van 

skoolvoertuie neer te lê, en te sorg dat die prosedure vir die versorging en instandhouding van 

skoolvoertuie gevolg word.   

 

2. Woordomskrywing 
 
‘Amptelike voertuig’ beteken ‘n motorvoertuig wat aan die skool of aan ‘n privaat eienaar 

behoort, welke voertuig vir amptelike skoolaktiwiteite van die skool op of weg van die 

skoolperseel gebruik sal word. 

‘Midibus’ beteken ’n motorvoertuig wat ontwerp of aangepas is om meer as 35 persone, met 

inbegrip van die bestuurder, te vervoer.  

‘Minibus’ beteken ’n motorvoertuig wat uitsluitlik of hoofsaaklik ontwerp is om meer as nege, 

dog minder as 16 persone, met inbegrip van die bestuurder, te vervoer. 

‘Regulasies’ beteken die Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole wat 

uitgevaardig is deur Goewermentskennisgewing 1040 (Staatskoerant 22754 van 12 Oktober 

2001) en gewysig is deur Goewermentskennisgewing 1128 (Staatskoerant 29376 van 10 

November 2006). 
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‘Skoolaktiwiteit’ beteken enige amptelike opvoedkundige, kulturele, ontspannings- of sosiale 

aktiwiteit van die skool op of weg van die skoolperseel. 

‘Toesig’ beteken die beheer en kontrole van leerders by die skool en gedurende 

skoolaktiwiteite.  

‘Voertuig’ beteken ’n motorvoertuig soos wat artikel 1 van die Nasionale Padverkeerswet dit 

omskryf. 

‘Voertuigadministrateur’ beteken ’n aangewese persoon van die skool wat verantwoordelik 

is vir die toekenning van amptelike voertuie aan gemagtigde bestuurders. 

 

Ander begrippe wat in hierdie beleid voorkom, sal vertolk word in ooreenstemming met die 

betekenis wat die Skolewet daaraan verleen. 

 

3. Algemeen  
 

3.1.1  Indien ŉ skoolaktiwiteit leerdervervoer behels, moet die skool die aansoekvorm in bylae 

1 by die Regulasies (“aanhangsel A”) volgens voorskrif voltooi en indien. 

3.1.2  Indien die skool sy eie voertuie gebruik om leerders te vervoer, moet sodanige voertuie 

verseker wees en padwaardigheidsertifikate hê.    

3.1.3  Indien die skool ŉ maatskappy of privaat persone se voertuie gebruik om leerders te 

vervoer, moet die maatskappy of eienaar van die voertuie die volgende voorsien: 

  (a) Versekeringsbewyse en padwaardigheidsertifikate vir elke voertuig  

  (b) Passasiersaanspreeklikheidsversekering  

  (c) ŉ Geldige rybewys en professionele bestuurspermit vir elke   

   bestuurder  

3.1.4 Die vervoermaatskappy of die eienaar van die voertuig moet ŉ aflosbestuurder, ŉ 

vervoerondersteuningstelsel sowel as ŉ alternatiewe roete voorsien. 

 
4. Verantwoordelikheid van gemagtigde bestuurders 
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Daar word van alle gemagtigde bestuurders verwag om die verantwoordelikhede te aanvaar 

en uit te oefen wat met die bestuur van voertuie verband hou, soos wat hierdie 

beleidsdokument en prosedures bepaal. 

 

4.1 Gemagtigde gebruik 
 

(a) Die voertuie sal slegs bestuur word deur toepaslik gelisensieerde en behoorlik 

gemagtigde werknemers op amptelike diens, wat moet verseker dat hulle rybewyse te 

alle tye geldig is en voor die vervaldatum hernu word. 

 

(b) Die gemagtigde bestuurder moet gelisensieer wees ingevolge die Wet op Nasionale 

Padverkeer 93 van 1996 vir die klas voertuig wat hy of sy gebruik. 
 

(c)  ’n Logboek moet vir alle skoolvoertuie uitgereik word. Die gemagtigde bestuurder is 

verantwoordelik om ál sy of haar ritte daagliks in die logboek aan te teken. 
 

(d)  Werknemers sal die amptelike voertuie slegs vir gemagtigde doeleindes in die 

uitvoering van hulle amptelike pligte gebruik. 
 

(e)   Slegs gemagtigde bestuurders word  toegelaat om amptelike voertuie te bestuur. 
 

(f) Werknemers mag nie met die snelheidsmeter in ’n voertuig peuter nie. 
 

(g)  Voertuie mag slegs in ooreenstemming met die toepaslike, voorgeskrewe 

lisensievereistes gebruik word. 
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4.2 Openbare bestuurspermit 
 

(a) Bestuurders wat ingevolge voorgeskrewe wetgewing oor ’n openbare bestuurspermit 

(“PDP”) moet beskik, moet toesien dat hulle PDP’s te alle tye geldig is en voor die 

vervaldatum hernu word. 
 

(b) Die skool sal betaal vir die PDP’s van alle amptelike bestuurders wat ingevolge hulle 

posvereistes oor ’n PDP moet beskik. 

 

4.3 Geldige rybewys 
 

(a) ’n Werknemer wat gemagtig is om ’n voertuig te bestuur, moet in besit wees van ’n 

geldige rybewys ingevolge die Wet op Nasionale Padverkeer 93 van 1996 vir die klas 

voertuig wat hy of sy gebruik. 

 

(b)  Dit is die werknemer se verantwoordelikheid om die voertuigadministrateur in kennis te 

stel indien sy of haar rybewys herroep of opgeskort is. 
 

(c)  Voertuigadministrateurs moet sorg dat geen werknemer ’n voertuig sonder ’n geldige 

rybewys bestuur nie. 
 

4.4 Openbare beeld  
 

Alle voertuie moet op ’n veilige en hoflike wyse bestuur word om die openbare beeld van die 

skool te bevorder.  

 

4.5 Netheid  
 

(a) Amptelike voertuie moet te alle tye in ’n skoon en netjiese toestand gehou word om ’n 

positiewe korporatiewe beeld van die skool uit te dra.  
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(b) Geen rommel mag in amptelike voertuie agtergelaat word nie aangesien sulke items 

onder die bestuursmeganismes van voertuie (soos die rem-, koppelaar- of petrolpedaal) 

kan inrol en ernstige ongelukke en beserings kan veroorsaak.  
 

(c) Na elke rit moet alle items wat nie in amptelike voertuie hoort nie (rommel, persoonlike 

items, ensovoorts) daaruit verwyder word.  
 

(d) Toesighouers of voertuigadministrateurs moet toesien dat alle amptelike voertuie een 

maal per week, of wanneer dit vuil is, gewas en gestofsuig word. 

 

4.6 Hantering met sorg  
 

Amptelike voertuie moet te alle tye met sorg en aandag bestuur en hanteer word om die beste 

meganiese diens te verseker en wetsoortredings te verhoed.  

 

4.7 Inspeksie van voertuie  
 

(a) Alle gemagtigde bestuurders moet inspeksies van amptelike voertuie uitvoer voordat én 

nadat hulle ’n rit onderneem het en/of op ’n daaglikse grondslag om te sorg dat die voertuig in 

’n padwaardige, veilig werkende en skoon toestand is. Die voorgeskrewe voor- en na-

inspeksievorm (“aanhangsel B”) moet voltooi word. 

(b) Hierdie inspeksie moet die nagaan van die voertuig vir enige skade/gebreke voor én na die 

gemagtigde rit insluit.  
 

(c) Enige skade/gebreke wat die gemagtigde bestuurder met die inspeksie opspoor, moet 

skriftelik by sy of haar voertuigadministrateur aangemeld word, wat dit vir verdere hantering by 

die skoolbeheerliggaam moet aanmeld.  
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(d) Die laaste gemagtigde bestuurder van ’n amptelike voertuig sal verantwoordelik gehou 

word vir enige skade/gebreke/verliese wat nié aangemeld is nie.  
 

(e) Indien ’n gemagtigde bestuurder gedurende ’n inspeksie vind dat ’n lisensieskyf en/of 

nommerplaat weg, vernietig, verstreke of onleesbaar is, moet hy of sy dit sonder versuim by 

sy of haar voertuigadministrateur aanmeld, wat dit vir verdere hantering by die 

skoolbeheerliggaam moet aanmeld.  
 

(f) Die amptelike voertuig mag nie gebruik word nie totdat ’n geldige lisensie verkry is 

aangesien versuim om ’n lisensieskyf te vertoon ’n misdryf uitmaak ingevolge die Wet op 

Nasionale Padverkeer 93 van 1996.  
 

5. Veiligheid  
 

Gemagtigde bestuurders moet aan verkeersreëls en -wetgewing voldoen, en verseker dat hulle 

passasiers ook sodanige wetgewing nakom, wat die vasmaak van veiligheidsgordels insluit. 

 

6. Veilige bestuur 
 

6.1 Verkeersboetes 
 

(a) Die skool sal nie enige verkeersboetes betaal nie, en die gemagtigde bestuurder van die 

voertuig sal aanspreeklik gehou word vir alle verkeersboetes wat uitgereik word terwyl 

genoemde voertuig aan hom of haar toevertrou is.  
 

(b) Geen werknemer sal enige finansiële hulp van die skool ontvang om enige verkeersboetes 

te betaal nie, en die werknemer moet toesien dat die boete(s) op of voor die betaaldatum in 

die boetekennisgewing betaal word. 

 

6.2 Snelheidsperk 
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Ingevolge artikel 59(4) van die Wet op Nasionale Padverkeer 93 van 1996 mag geen persoon 

’n voertuig op ’n openbare pad bestuur teen ’n snelheid wat die algemene perk van toepassing 

op daardie pad oorskry, of teen ’n snelheid wat ’n perk op ’n gepaste padverkeersteken oorskry, 

of teen ’n snelheid wat die minister se voorgeskrewe perk vir die betrokke voertuigklas oorskry 

nie. 
 

Amptelike voertuie mag nie bestuur word teen ’n snelheid wat passasiers en/of ander 

padgebruikers se lewens in gevaar stel nie.  Die snelheid moet aangepas word om by die weer, 

padtoestand en die bepaalde soort voertuig te pas. 
 

6.3 Onbewaakte voertuie  
 

Wanneer ’n amptelike voertuig onbewaak gelaat word, moet die gemagtigde bestuurder die 

enjin afskakel, alle vensters toemaak, die deure sluit en, indien toepaslik, die kattebak sluit of 

sonkapvensters en -deure toemaak. 
 

7. Pligte van voertuigadministrateurs  
 

7.1 Wanneer ’n amptelike voertuig aan ’n gemagtigde bestuurder uitgereik word, moet die 

voertuigadministrateur die sleutels, indien toepaslik, brandstofbestellingsboek en logboek van 

die voertuig aan die bestuurder oorhandig, en sorg dra dat alle uitgereikte items weer aan die 

voertuigadministrateur terugbesorg word.  
 

7.2 Die gemagtigde bestuurder moet aan die einde van sy of haar rit die vereiste besonderhede 

in die amptelike voertuiglogboek aanteken, die inskrywing onderteken en die logboek aan die 

toesighouer of voertuigadministrateur terugbesorg.  
 

Die voertuigadministrateur moet by ontvangs van die voertuiglogboek nagaan dat alle ritte wat 

die gemagtigde bestuurder onderneem het op die voertuiglogstaat aangeteken is om 

akkuraatheid en volledigheid te verseker.  
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8. Voertuiglogboeke 
 

Elke gemagtigde bestuurder moet met die terugbesorging van die voertuig die besonderhede 

van die rit, onder meer die laaste kilometerlesing op die odometer,  leesbaar en akkuraat in die 

voertuiglogboek aanteken om die afstande per rit te bepaal. 

 
9. Beveiliging van voertuie 
 

9.1 Die gemagtigde bestuurder van die amptelike skoolvoertuig moet alle redelike stappe doen 

om die beveiliging van skooleiendom in die voertuig (soos brandstof, toebehore en 

gereedskap) teen diefstal en/of skade te verseker, selfs terwyl die gemagtigde bestuurder in 

die amptelike voertuig is.  
 

9.2 Voertuie moet so ver moontlik onder bedekking op ’n veilige perseel geparkeer word.  

 

10.  Brandstofstrokies en tolhektoestelle  
 

10.1 Voertuigbestuurders is self verantwoordelik om toe te sien dat die betrokke 

voertuig/voertuie oor voldoende brandstof beskik voor die aanvang van die rit. Hy/sy moet dit 

vooraf met die voertuigadministrateur reël. Die brandstofkaart word by die finansiesbeampte 

uitgeteken, en moet op die eerste skooldag na die betrokke rit saam met die nodige bewys van 

aankope terugbesorg word. Alle brandstof wat in voertuie gegooi word, moet noukeurig in die 

logboek aangeteken word. 
 

10.2 Waar van toepassing, moet die gemagtigde voertuigbestuurder enige tolhektoestelle 

onmiddellik met die terugbesorging van die voertuig aan die voertuigadministrateur oorhandig. 

Die nodige bewys van die betaling van tolgeld moet aangevra en bewaar, en op die eerste 

skooldag ná die betrokke rit aan die finansiesbeampte oorhandig word.    
 

11.  Oornag- en/of naweekgebruik  
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11.1 Gemagtigde bestuurders van die skool kan goedkeuring ontvang om voertuie buite 

gewone werkstyd of oor naweke vir skoolaktiwiteite te gebruik. 

 

11.2 Waar voertuie buite gewone werkstyd gebruik moet word, moet die voertuigadministrateur 

genoemde gebruik goedkeur.  
 

12. Onreëlmatige gebruik van voertuie  
 

12.1 Alkohol/dwelms/voorgeskrewe medisyne/persoonlike gewin  
 

(a) Gemagtigde bestuurdersmag nie ’n amptelike voertuig onder die invloed van alkohol of 

bedwelmde middels bestuur nie.  
 

(b) Gemagtigde bestuurders mag nie enige tabakprodukte in ’n amptelike voertuig rook of 

gebruik nie.  
 

(c) Gemagtigde bestuurders mag nie enige drank drink en/of enige onwettige dwelms of 

middels met ’n bedwelmende uitwerking neem terwyl hulle in of op ’n amptelike voertuig is nie.  
 

(d) Gemagtigde bestuurders wat enige vorm van voorgeskrewe medisyne gebruik wat hulle 

bestuursvermoë kan beïnvloed, moet hulle toesighouer dienooreenkomstig in kennis stel deur 

’n brief van ’n geregistreerde mediese praktisyn in te dien.  
 

(e) Werknemers mag nie ’n skoolvoertuig vir persoonlike gewin of persoonlike doeleindes 

gebruik nie. 
 

13.  Verbod op bestuur van skoolvoertuie 
 

Die voertuigadministrateur behou die reg om enige werknemer hetsy tydelik of permanent te 

verbied om ’n amptelike voertuig te bestuur indien omstandighede dit vereis.  
 

14.  Aanspreeklikheid vir verlies of skade 
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’n Bestuurder wat ná ‘n behoorlike dissiplinêre prosedure skuldig bevind word aan die verlies 

van of skade aan ’n amptelike voertuig, kan vir sodanige verlies of skade aanspreeklik gehou 

word. 
 

15.  Instandhouding van voertuie 
 

Die toesighouer of voertuigadministrateur moet rekord hou van die versiening van 

skoolvoertuie sodat alle voertuie betyds vir versiening gestuur en by die aangewese 

meganiese werkwinkel besorg word. 
 

Enige gebreke, foute of teenspoed wat die gemagtigde bestuurder gedurende amptelike ritte 

ervaar, moet by die toesighouer of voertuigadministrateur aangemeld word, wat die nodige 

reëlings vir die voertuig se herstel moet tref. 
 

16.  Ongelukke  
 

16.1 Dit is die gemagtigde bestuurder se verantwoordelikheid om onmiddellik enige ongeluk 

by die betrokke voertuigadministrateur en die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan te meld, 

onderworpe daaraan dat indien onmiddellike aanmelding nie moontlik is nie, dit binne 24 uur 

aangemeld moet word.  
 

16.2 Indien die gemagtigde bestuurder in enige soort ongeluk betrokke is, moet hy of sy binne 

24 uur ná die ongeluk die volgende dokumente aan die voertuigadministrateur voorsien:  
 

 (a) ’n Skriftelik voltooide ongelukverslag   

 (b) ’n Gewaarmerkte afskrif van die gemagtigde bestuurder se geldige rybewys  

 (c) Ingeval ’n derde party betrokke is:  

  (i) die saaknommer van die polisie; en  

  (ii) volledige kontakbesonderhede (naam, telefoon en adres) van die  

  derde party.  
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(d) Die gemagtigde bestuurder mag onder geen omstandighede aanspreeklikheid 

aanvaar, enige onverskillige verklaring teenoor enige persoon maak of enige vorm van 

betaling aanbied nie.  
 

16.3 Die voertuigadministrateur moet met die aangewese meganiese werkwinkel reël om binne 

tien (10) werksdae na die ongeluk drie (3) skriftelike kwotasies vir die herstel van die voertuig 

te verkry, wat saam met die dokumente in paragraaf 16.2 aan die skoolbeheerliggaam voorsien 

moet word.  
 
 
17.  Noodhulp 

Voordat enige ritte onderneem word, moet die bestuurder toesien dat daar ŉ volledige 

noodhulpstel in die voertuig is. Die stel moet gereeld nagegaan en aangevul word.   

“Aanhangsel C” bied ’n uiteensetting van die inhoud van die noodhulpstel. 

 

18.  Toestemming 

Geen leerder mag in ’n skoolvoertuig na en/of van ŉ skoolaktiwiteit vervoer word sonder dat 

sy/haar ouers die nodige toestemmingsvorm vir sodanige vervoer onderteken het nie.   

 

19.  Vervoerreëls/-gedrag 

Die skool se gedragskode geld eweneens vir alle ritte wat met skoolvoertuie onderneem word. 

Die toerorganiseerder of voertuigbestuurder kan bykomende reëls vir ’n rit bepaal, wat by ’n 

ouervergadering aan ouers/voogde en leerders oorgedra moet word.  

 

Leerders moet deurentyd as ambassadeurs van die skool optree, en moet deur hulle optrede, 

deelname aan skoolaktiwiteite sowel as skakeling met die publiek en leerders van ander skole 

die skool se goeie naam beskerm. Skooldrag moet met trots gedra word.  

 

Leerders wat die skoolreëls oortree, sal aangespreek word en, waar nodig, by die skoolhoof 

aangemeld word. In geval van ernstige wangedrag moet daar onmiddellik teen so ’n leerder 
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opgetree word. Sy/haar ouers/voogde sal gekontak word en, indien toepaslik, kan reëlings 

getref word om die leerder onmiddellik onder toesig terug te stuur huis toe. Die ouers/voogde 

van sodanige leerder sal aanspreeklik gehou word vir enige onkoste wat die skool in hierdie 

verband aangaan.  

Aanhangsel A 

Bylae 1 

Aansoek om toestemming vir ŉ skoolaktiwiteit wat leerdervervoer behels 

Die hoof van die openbare skool wat aansoek doen, moet hierdie vorm voltooi.  

1. Besonderhede van die skool 
    
1.1 Provinsie   
1.2 Distrik of streek   
1.3 Naam van skool   

1.4 EMIS-nommer van 
skool   

1.5 Naam van skoolhoof   

2. Kontakbesonderhede van beheerliggaam 
       

  Beheerliggaam-
beampte 

Volle 
name 

ID- 
nommer 

Kontak- 
telefoon- 
nommer 

Verstryking van 
ampstermyn 

2.1 Voorsitter         
2.2 Sekretaresse         
2.3 Tesourier         

3. Doel van skoolaktiwiteit 
   
Doel: 
Verband met kurrikulum: 
Oornag- of dagbesoek: Getal dae: 
Indien oornag, soort verblyf: 
Spysenieringsreëlings: 

 

4. Verrigtinge gedurende skoolaktiwiteit 

5. Samestelling van deelnemers aan skoolaktiwiteit 



14 
 

          

Getal leerders Totaal Getal 
opvoeders Totaal 

Getal ouers of 
ander 

volwassenes 
Totaal 

Seuns Dogters   Mans Vroue   Mans Vroue   

 

6. Name van opvoeders en ouers of ander volwassenes wat leerders sal vergesel  

 

7. Besonderhede van hoe skoolaktiwiteit gefinansier sal word 
  
Koste van skoolaktiwiteit per persoon: 
  
Ondersteuningstrategie vir leerders wie se ouers dit nie kan bekostig om vir 
hulle deelname aan die skoolaktiwiteit te betaal nie: 
 
 

8. Vervoerbesonderhede  

8.1 Naam van vervoermaatskappy of voertuigeienaar: 

8.2 Adres: 

8.3 Padwaardigheidsertifikaat: 

Datum uitgereik:         Vervaldatum: 

8.4 Besonderhede van die bestuurder: 

Naam van bestuurder: 

Rybewys en kode: 

Vervaldatum: 

Vervaldatum van professionele bestuurspermit: 

Versekering van maatskappy of eienaar (naam en polisnommer): 

8.5 Besonderhede van aflosbestuurder: 

Naam van aflosbestuurder: 

Rybewys en kode: 

Vervaldatum: 
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Vervaldatum van professionele bestuurspermit: 

Versekering van maatskappy of eienaar (naam en polisnommer): 

8.6 Besonderhede van vervoerondersteuningstelsel en alternatiewe roete: 

 

9. Verblyf 

Soort verblyf: 

Getal persone per kamer: 
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10.
 Dokumente wat saam met aansoek ingedien moet word  

Afskrifte van die volgende: 

10.1 Volledige roete en reisplan 

10.2 Indien skoolaktiwiteit op uitnodiging plaasvind, ŉ skrywe wat sodanige 
uitnodiging bevestig 

10.3 Enige ander dokumente wat die aansoek sal ondersteun 

11. Datum en handtekening 
    
Skoolhoof:_________________ 
(naam) Handtekening:__________ Datum:_______ 

Beheerliggaamvoorsitter:_________ 
(naam) Handtekening:__________ Datum:_______ 

Vir amptelike gebruik: 
   
Provinsiale onderwyshoof of sy/haar gedelegeerde: 

   

Datum:   

  

Redes vir afkeuring van aansoek: 
 

 

 

Handtekening (Departementshoof of sy/haar gedelegeerde): 

      
Toer   Ja   Nee 
goedgekeur:         
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Aanhangsel B 

 

                                   VOORINSPEKSIEVORM

Registrasienommer van die amptelike voertuig
Datum
INSPEKSIELYS JA NEE OPMERKINGS (INDIEN ‘NEE’)

Bakwerk is skoon
Duike op bakwerk
Krapmerke op bakwerk
Brandstofdop is toe
Lisensieskyf is geldig 
Registrasieplate is skoon 
Voorste registrasieplaat is onbeskadig 
Enjinkap stewig toe 
Buffers stewig vas 
Syspieëltjies is stabiel en skoon 
Vier wielbande is stabiel 
Voorligte is nie vuil of stukkend nie 
Agterligte is nie vuil of stukkend nie 
Binnekant is skoon 
Voorruit is nie vuil of stukkend nie 
Voorligte werk 
Agterligte werk 
Stopligte werk 
Flikkerligte werk aan albei kante 
Flikkerligte werk voor en agter 
Ruitwasser en -veërs werk 
Toeter werk 

Gemagtigde bestuurder se Gemagtigde bestuurder se
voorletters en van. handtekening.
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                                      NA-INSPEKSIEVORM

Registrasienommer van die amptelike voertuig
Datum
INSPEKSIELYS JA NEE OPMERKINGS (INDIEN ‘NEE’)

Bakwerk is skoon
Duike op bakwerk
Krapmerke op bakwerk
Brandstofdop is toe
Lisensieskyf is geldig 
Registrasieplate is skoon 
Voorste registrasieplaat is onbeskadig 
Enjinkap stewig toe 
Buffers stewig vas 
Syspieëltjies is stabiel en skoon 
Vier wielbande is stabiel 
Voorligte is nie vuil of stukkend nie 
Agterligte is nie vuil of stukkend nie 
Binnekant is skoon 
Voorruit is nie vuil of stukkend nie 
Voorligte werk 
Agterligte werk 
Stopligte werk 
Flikkerligte werk aan albei kante 
Flikkerligte werk voor en agter 
Ruitwasser en -veërs werk 
Toeter werk 

Gemagtigde bestuurder se Gemagtigde bestuurder se
voorletters en van. handtekening.

Voertuigadministrateur se Voertuigadministrateur 
 voorletters en van. se handtekening.
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Aanhangsel C 
 

Voorgestelde inhoud van ŉ noodhulpstel 
 
Die noodhulpitems hieronder is gegrond op die minimum vereistes om vir tot 50 mense 
voorsiening te maak. Hoeveelhede moet vermeerder word na gelang van die getal mense. 
Dít word aan skole se eie oordeel oorgelaat. 
 
Hoeveelheid en item Hoeveelheid en item 
1 pak pleisters, verskeidenheid vorms, pak van 
50  
2 rolle plakband (sink-oksied)  
2,5 cm x 5 m 
1 rol hipoallergene band 5 cm 
6 elastiese verbande 2,5 cm 
3 elastiese verbande 5 cm 
6 elastiese verbande 7,5 cm 
2 elastiese verbande 10 cm 
2 elastiese verbande 15 cm 
1 swaar crêpeverband 5 cm 
1 swaar crêpeverband 10 cm 
1 hospitaalcrêpeverband 5 cm 
1 hospitaalcrêpeverband 7,5 cm 
3 driehoekige verbande  
110 cm x 110 cm x 155 cm 
1 vingerverband en aanwender  
1 kunsleervingerspalk  
1 buigbare wonddekking 3,8 cm 
1 buigbare wonddekking 8 cm 
1 universele wonddekking – groot 
10 oogkussinkies – groot 
6 kombinasiekussinkies 9 cm x 10 cm 
1 kombinasiekussinkie 9 cm x 20 cm 
3 kombinasiekussinkies 20 cm x 20 cm 
2 brandwonddekkings – klein 
1 brandwonddekking – groot 
1 houer Burnaid-jel 25 g 
12 niekleefkussinkies 10 cm x 7,5 cm 
  

6 niekleefkussinkies 20 cm x 7,5 cm 
20 gaasdeppers 10 cm x 10 cm x 5 cm 
1 houer ontsmettingsvloeistof 250 ml 
1 houer ontsmettingseep  
4 gesteriliseerde buise soutspoelmiddel – 30 
ml  
2 pakke parasetamoltablette x 24  
(slegs vir volwassenes) 
1 kits-yspak 
1 sakgrootte masker  
1 sakkie haakspelde x 10 
1 skêr van vlekvrye staal  
1 tang van vlekvrye staal  
2 plastiektange  
1 pak weggooibare splintertange (vyf) 
1 nierbakkie – plastiek  
1 houer dennehars 150 ml 
1 naelborsel  
1 pak weggooihanddoeke (ses)  
1 pak weggooihandskoene (12) 
6 weggooiglase  
1 pak klein plastieksakke – herseëlbaar 
1 pak middelslagplastieksakke – 
herseëlbaar  
1 skryfblok en potlood  
1 standaardwerkvel  
1 noodhulpboek   
  

• Alle items behoort in ŉ toepaslik gemerkte, stofbestande metaalhouer gebêre te word, 
met ŉ lys van die inhoud. 
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Beleidswysigings 
 
Die skoolbeheerliggaam kan hierdie beleid van tyd tot tyd wysig, aanvul, verander of aanpas en is 
ook van toepassing op sosiale media.  
 
GETEKEN TE  ________________________________ OP HIERDIE  _______  DAG  

VAN ___________________________ . 

 

__________________________   ___________________________ 

Beheerliggaamvoorsitter     Skoolhoof 

 


