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Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, Hoofonderwyskundiges, 

Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Kringbestuurders, Hoofde: Bestuur en Beheer, 

Adjunk-hoofonderwyskundiges, Assesserings- en Eksamenkoördineerders, 

Vakadviseurs en Hoofde van alle opvoedkundige inrigtings wat kandidate vir die 

Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen voorberei 

 

Kort opsomming:  Hierdie omsendbrief bevat besonderhede oor die gewigsbepalings van 

skoolgebaseerde assesserings en kontroletoetse vir graad 10 en 11 aan 

die einde van vanjaar. 

 

Onderwerp:  Gewigsbepalings van skoolgebaseerde assesserings en kontroletoetse vir 

graad 10 en graad 11 aan die einde van vanjaar vir die 2021-akademiese 

jaar  

 

1. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het Omsendbrief S17 van 2021, 

gedateer 11 Oktober 2021, uitgereik om skole in te lig oor die gewigsbepaling van 

skoolgebaseerde assesserings (SGA’s) en kontroletoetse vir graad 10 en 11 aan die 

einde van vanjaar vir die 2021-akademiese jaar. Hierdie omsendbrief moet 

saamgelees word met Omsendbrief 0033/2020 van die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD), gedateer 16 Oktober 2020. 

 

2. DBO Omsendbrief S17 van 2021 herstel die voorskrifte wat in DBO Omsendbrief S7 

van 2020, gedateer 12 September 2020 gepubliseer is, en word soos volg verwoord:  

a) Die gewigsbepaling van SGA’s word vermeerder van 25% tot 60% en die 

eksamenkomponent word verminder van 75% tot 40%. 

b) Volskaalse eksamens in graad 10 en 11 word vervang deur kontroletoetse. 
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3. Die gewigsbepalings van SGA’s in graad 10 en 11, sal 60% uitmaak en die 

gewigsbepaling van kontroletoetse aan die einde van vanjaar sal 40% uitmaak vir 

die 2021-akademiese jaar. 

 

4.  Vir 2021 is die hersiene vakgewigsbepalings vir die Verdere Onderwys en Opleiding-

band, soos geïmplementeer in WKOD Omsendbrief 0022/2021, gedateer 11 Mei 

2021, steeds van toepassing. 

 

5. Die voorskrifte volgens WKOD Omsendbrief 0033/2020 wat handel oor vakke met ŉ 

praktiese assesseringstaak en/of mondelingkomponente, is steeds van toepassing. 

 

6. Die volgende is van toepassing op skole wat gebruik maak van die WKOD se 

vakpuntestate vir graad 10 en 11 wanneer die puntestate vir kwartaal 4 gewysig 

word: 

a) Die puntestate wat deur skole gebruik word, maak reeds voorsiening vir ŉ 60:40-

toekenning vir SGA’s en punte vir die einde van die jaar, onderskeidelik. 

b) Die opskrifte en totaal(totale) vir kwartaal 4 kan op die puntestate verander 

word. 

c) Die "Skip" -funksie kan in kwartaal 4 gebruik word om 'n eksamenvraestelkolom 

te verwyder. 

d) Gewigsbepaling van take bly onveranderd en sal outomaties hertoegewys 

word wanneer die "Skip" -funksie gebruik word. 

e) Ongeag van die aantal eksamens of kontroletoetse, bly die bydrae van die 

gewigsbepaling tot die finale totaal onveranderd.  

 

7. Bring asseblief hierdie inligting onder die aandag van alle graad 10– en 11-

onderwysers en -leerders. 
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