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Lêerno.:   19/3/1 

Verwysing: 20221207-9740 

 

 

Omsendbrief: 0002/2023 

Vervaldatum: 31 Desember 2023 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure (Hoofkantoor en distrikskantore), 

Adjunkdirekteure, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, 

Kringbestuurders, Hoofde: Bestuur en Beheer, Adjunk-hoofonderwyskundiges, Assesserings- 

en Eksamenkoördineerders en -adviseurs, Vakadviseurs, Leerondersteuningsadviseurs en 

Prinsipale van openbare en onafhanklike skole 

 

Kort opsomming: Besonderhede van ’n tussentydse verslagkaart vir leerders van 

vaardigheidskole na voltooiing van Jaar 4. 

 

Onderwerp: Algemene Onderwys en Opleiding: Tussentydse verslagkaart vir leerders van 

vaardigheidskole na voltooiing van Jaar 4 

 

1. Hierdie omsendbrief maak voorsiening vir ’n tussentydse verslagkaart vir leerders van 

vaardigheidskole na voltooiing van Jaar 4 (sien Bylae A). Vaardigheidskole het die opsie 

om die gestandaardiseerde verslagkaart in 2023 te implementeer. 

 

2. Vaardigheidskole vervul ’n belangrike rol binne die onderwysstelsel en bied ’n vir leerders 

’n haalbare alternatief tot hoofstroomonderwys.  

 

3. Leerders ontvang akademiese sowel as tegniese opleiding in verskillende vakgebiede na 

gelang van die leerders se vermoëns en belangstellings. Hierdie vaardighede sal hulle in 

staat stel om die arbeidsmark te betree, en dit is belangrik dat die stelsel van optekening 

en verslagdoening vakspesifieke kennis, vaardighede wat bemeester is en algemene 

bevoegdhede wat tydens die voltooiing van praktiese take waargeneem is, weerspieël. 

 

4. Die Departement van Basiese Onderwys het Nasionale Assesseringsomsendbrief 

06 van 2022, gedateer 29 November 2022, uitgereik, wat voorsiening maak vir ’n 

tussentydse verslagkaart vir leerders in vaardigheidskole na voltooiing van Jaar 4 (Bylae A). 
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5. Hierdie verslagkaart sal as ’n templaat dien vir die toekomstige amptelike verslagkaart. 

Skole kan egter, waar nodig, bykomende inligting by hierdie verslagkaart byvoeg.  

 

6. Hierdie verslagkaart kan uitgereik word aan leerders wat reeds in vorige jare Jaar 4 voltooi 

het, en aan die assesseringsvereistes voldoen het, op voorwaarde dat die skool oor ’n 

assesseringsverslag vir die leerder uit die vorige jaar beskik en dit deur die distrik geverifieer 

kan word. 

 

7. Die asssesseringsprogram (Bylae B) wat aangeheg is, dien as ’n riglyn vir onderwysers 

wanneer hulle leerders in bedryfs- en beroepsgeoriënteerde vakke vir Jaar 1–4 assesseer. 

Die doel van Bylae B is om as riglyn te dien en nie te voorskriftelik te wees wat betref die 

aktiwiteite en die assessering daarvan nie. 

 

8. Die finale punt op die verslagkaart word bereken deur die punte vir die Skoolgebaseerde 

Assessering (SBA) vir Kwartaal 1–3 by die jaareindassesseringspunt (Kwartaal 4) aan die 

einde van die jaar by te tel. Die SBA maak 80% van die finale punt uit en die 

jaareindassessering (kontroletoetse en/of formele asssesseringstake) maak 20% uit.  

 

9. Vaardigheidskole moet seker maak dat alle SBA-take en die jaareindassessering deur die 

departementele hoof en/of senior onderwyser op skoolvlak gemodereer word.  

 

10. Die distrik moet ook ’n steekproef van die SBA-take en die jaareindassessering modereer.  

 

11. Distrikte moet die nasienskedule van elke skool nagaan en goedkeur en mag die 

verslagkaarte verifieer voordat dit deur die prinsipaal, as verteenwoordiger van die Hoof 

van die Onderwys in die provinsie, geteken word.  

 

12. Alle navrae rakende hierdie omsendbrief kan gerig word aan Rhoda Manual by 

Rhoda.Manual@westerncape.gov.za 

 

13. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement maak staat op u samewerking en ondersteuning 

in hierdie belangrike aangeleentheid.  
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