
BYLAE A (2016) 

PRAKTIESE EKSAMENS IN REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT) EN 
INLIGTINGSTEGNOLOGIE (IT)  

 
Vereistes vir die aanbieding van RTT en IT  

1.  Hierdie afdeling voorsien skole van riglyne om aan die eise van die onderrig, leer en 
assessering van Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie te voldoen. 

2.  Om aan die eise van die onderrig, leer en assessering van RTT en IT te voldoen, moet 
skole die volgende vereistes nakom:  

2.1  Elke kandidaat moet toegang hê tot sy of haar eie rekenaar gedurende elke 
periode wat toegewys is aan RTT en IT, en vir die volle duur van die bepaalde tyd 
(d.w.s. 4 uur per week).  

2.2  Sagtewarevereistes (nuutste weergawe van sagteware word aanbeveel).   

2.2.1  Enige bedryfstelsel of 'n spesifieke bedryfstelsel.  

2.2.2  Geïntegreerde kantoorpakket, woordverwerkingsprogram, sigbladprogram, 
databasisprogram, aanbiedings- of Web-ontwikkelingsprogram.  

2.3  Die nuutste drie weergawes van MS Office sal toegelaat word vir 
eksamendoeleindes (vir 2016 sal dit MSO 2010, 2013 en 2016 wees).    

2.4  Addisionele sagteware vir Inligtingstegnologie:  

2.4.1  Programmeertaalsagteware: Java (Netbeans 7.3.1, JDK 1.7 u25 Java dB 10.8.2.2) of 
Delphi/Turbo Delphi.  

2.5  Hardeware:  

2.5.1  Persoonlike rekenaars – genetwerk.  

2.5.2  Drukker (hoëspoed).  

2.5.3  Data-projektor.  

2.5.4  Skandeerder/Aftaster.  

2.6  Spesifikasies om aan die vereistes van die sagteware te voldoen: 2 GHz; 512 MB RAM 
– aanbeveel; 1 GB RAM).  

2.7  Internettoegang.  

2.8  Tegniese ondersteuning vir versiendoeleindes en instandhouding van rekenaars 
sodat die getal bruikbare rekenaars nooit minder is as die getal kandidate per klas 
nie.  

2.9  Sekuriteitsmaatreëls om te voorkom dat rekenaars gesteel word.  

2.10  Assuransie om toerusting wat gesteel is, te vervang.  
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BYLAE B (2016) 
 

ROLLE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
  
 Die rolle en verantwoordelikhede hieronder moet saamgelees word met die instruksies 

en prosedures aangedui in Bylae C: Kontrolelyste. 
 

1.  Verantwoordelikhede van die prinsipaal  
 Prinsipale is die hoofeksamenbeamptes van die skool. Bykomend tot die 

sekuriteitsmaatreëls elders in hierdie minuut, word prinsipale aan die volgende herinner:  
1.1  Die prinsipaal moet bekend wees met die rolle en verantwoordelikhede wat in hierdie 

minuut uiteengesit is, en moet seker maak dat al die prosedures streng nagevolg word.  
1.2  Die prinsipaal moet die plaaslike owerhede verwittig van die skool se eksamendatums en 

tye sodat beurtkrag nie die eksamen ontwrig nie.  
1.3  Alle toerusting moet geïnspekteer word om te verseker dat dit in goeie werkende 

toestand is en dat die elektriese kabels en muurkonneksies in werkende toestand is.  
1.4  Die prinsipaal moet seker maak dat die CD met die datalêers oorhandig word aan die 

onderwyser of netwerkadministrateur verantwoordelik vir die voorbereiding van die 
sentrum twee dae voor die afneem van die eksamen. Daardie onderwyser of 
netwerkadministrateur moet die netwerk en/of werkstasies voorberei op die dag dat die 
CD ontvang is.  

1.5  Die prinsipaal moet die CD wat die datalêers bevat, kollekteer onmiddellik na die 
rekenaarsentrum voorberei is en dit in die skool se brandkluis bewaar.  

1.6  Die prinsipaal moet seker maak dat geen personeellid of leerder toegang het tot die 
rekenaarsentrum nadat die datalêers gekopieer is en die netwerk en/of werkstasies 
opgestel is nie.  

1.7  Voor die aanvang van die eksamen moet alle kandidate deur middel van 'n algemene 
aankondiging ingelig word dat hulle uitslae vir die vak nietig verklaar kan word en hulle 
vir 'n tydperk van DRIE jaar verbied kan word om die vak te herskryf, indien hulle lêers 
kopieer of stoor op ander plekke as wat deur die opsiener aangedui word.  

1.8  Die prinsipaal moet teenwoordig wees in die eksamenkamer wanneer die finale CD's 
geskryf en die kontrolelys (Bylae C) voltooi, geteken en ingelewer is. 

  
2.  Verantwoordelikhede van die hoofopsiener  
 Opsieners speel 'n belangrike rol om seker te maak dat kandidate nie van mekaar 

kopieer nie en nie gehelp word deur kollegas of hulle onderwyser terwyl hulle die 
eksamen skryf nie. Dit is dus noodsaaklik dat die minimum vereistes vir toesig noukeurig 
nagekom word.  

2.1  Die hoofopsiener MOET teenwoordig wees wanneer die datalêers gelaai word op of 
gekopieer word van die alleenstaande rekenaars en/of die netwerkbediener, sowel as 
wanneer die lêers op die finale CD geskryf word.  



2 

 

2.2  Die hoofopsiener MOET teenwoordig wees in die eksamenkamer wanneer die 
onderwyser die kandidate begelei deur die aanlogproses (“log-on”), en moet hulle 
voltooide plakkers (“access cards”) met die toegangskodes en eksamennommers van 
die kandidate kollekteer onmiddellik na hulle aangelog het.  

2.3  Indien daar enige tegniese navrae is, moet die opsiener as 'n agent optree deur wie die 
onderwyser met die kandidate kommunikeer.  

2.4  Opsieners moet kandidate daaraan herinner dat hulle alle lêers wat in die eksamengids 
gestoor is, moet kontroleer.  

2.5  Die hoofopsiener moet teenwoordig wees in die eksamenkamer totdat die finale CD's 
geskryf en die kontrolelys (Bylae C) voltooi, geteken en ingelewer is. 

  

3. Verantwoordelikhede van die onderwyser   
 Die Rekenaartoepassingstegnologie- of Inligtingstegnologie-onderwyser of die 

netwerkbestuurder (hierna verwys as 'die onderwyser') speel 'n belangrike rol, en sal 
verseker dat die integriteit van die praktiese eksamen nie beïnvloed word nie.  

 

3.1  Voor die eksamen  
3.1.1  Die onderwyser moet hardeware- en sagtewaresamestellings kontroleer om te verhinder 

dat daar fout kom en om seker te maak dat die korrekte sagtewareweergawes gebruik 
word. Alle netwerke moet gekontroleer word om seker te maak dat hulle stabiel is.  

3.1.2  Die onderwyser moet gebruikersprofiele (“user accounts”) en toegangskaarte skep vir 
gebruikers om by hierdie profiele aan te log. 

3.1.3  Anti-virusdefinisies moet opgedateer en ontplooi word na elke werkstasie.  

3.1.4  Die onderwyser sal die Eksamendatalêer oordra na 'n plek op die bediener en seker 
maak dat die 'Read-Only' – aanduiding verwyder word.  

3.1.5  Die datalêer moet dan op elke kandidaat se gebruikersprofiel/gids gekopieer word.  

3.1.6  Die aanlogprofiele moet dan geverifieer word, waardeur die onderwyser sal aanlog by 
werkstasies om te verifieer of die data korrek oorgedra is.  

3.1.7  Die Internet en e-pos boodskapstelsels (“messaging”) moet gedeaktiveer word.  

3.1.8  Die stelselbywerkdatum (“system date”) en tyd moet vir alle rekenaars reg ingestel word.  

 

3.2  Op die dag van die eksamen  

3.2.1  Die onderwyser sal die kandidate deur die aanlogproses aan die begin van die sessie 
neem, voor die vraestel aan die kandidate oorhandig word. (Verwys na kontrolelys vir 
aanlogproses as deel van Bylae C).  

3.2.2  Die onderwyser moet in die eksamenlokaal bly vir die duur van die eksamen ten einde 
enige tegniese probleme wat mag ontstaan, op te los. Die opsiener moet die 
onderwyser te alle tye vergesel wanneer die onderwyser geroep word om 'n kandidaat 
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te help.  

3.3  Aan die einde van die eksamen  

3.3.1  Die kandidate moet opdrag kry om NIE af te log of die werkstasies af te skakel nie.  

3.3.2  Die onderwyser sal, in die teenwoordigheid van die hoofopsiener begin om die 
kandidate se datagidse noukeurig te versamel.  

3.3.3  Die onderwyser moet seker maak dat die inhoud van elke kandidaat se gids ooreenstem 
met die inligting op die kandidaat se inligtingsblad EN sy of haar handtekening toevoeg 
op die kandidaat se inligtingsblad as bewys van verifikasie.  

3.3.4  Die onderwyser moet 'n nuwe datagids skep en die sentrumnommer en elke kandidaat 
se eksamennommer kopieer op hierdie gids.  

3.3.5  Die onderwyser moet verifieer of die datagidse en die getal kandidate ooreenstem en 
dat daar geen kortpaadjies, beskadigde, .tmp of ontbrekende lêers is nie.  

3.3.6  Die onderwyser moet die ExamScanner-program deurvoer nadat alle datagidse op die 
sentrale gids gekopieer is.  

3.3.7  Slegs wanneer die onderwyser heeltemaal seker is dat alle data verantwoord is, kan die 
finale CD geskryf word, saam met 'n rugsteunkopie wat in die skool se brandkluis gehou 
moet word. 

  
4.  Verantwoordelikhede van die kandidate  

4.1  Wanneer die onderwyser tydens die aanlogproses die opdrag gee, moet elke kandidaat 
die eksamengids herbenoem na een met sy of haar eksamennommer.  

4.2  Kandidate moet hul eksamennommers op die plakkers (“access cards”) invul voor hulle 
dit aan die opsiener oorhandig. 

4.3 Kandidate moet hulle lêers in die betrokke gids stoor soos aangedui deur die onderwyser 
en volgens die vraestel. Geen punte sal toegeken word vir werk wat verkeerd gestoor is 
en waar daar geen bewys is dat die werk voltooi is nie.  

4.4  Kandidate moet kontroleer of al die lêers wat vir nasien ingelewer is, oopgemaak kan 
word.  

4.5  Kandidate moet die Inligtingsblad wat voorsien word, voltooi en inlewer. Kandidate 
moet bly sit totdat die onderwyser al die lêers gekontroleer het. 
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BYLAE C (2016)  

 
KONTROLELYSTE  

 

Hierdie afdeling gee die stappe wat gevolg moet word in die voorbereiding en finalisering van 
praktiese eksamens in RTT en IT, en moet gelees word teen die rolle en verantwoordelikhede in 
Addendum B. Die voltooide en ondertekende kopie van Bylae C moet per koerier versend 
word, saam met die data CDs.  

 

Om die integriteit van die nasionale eksamens te verseker MOET die onderstaande prosedure 
gevolg word by die voorbereiding van die rekenaarlaboratoriums vir die eksamen:    

 

TWEE WEKE VOOR DIE EKSAMEN 

 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
1  Plaaslike gesagdraers ingelig van die 

eksamendatums en –tye.  
Om te verhoed dat beurtkrag of 
kragonderbrekings die eksamen 
beïnvloed.  

 

2  Alle toerusting geïnspekteer om te 
verseker dat dit in goeie werkende 
toestand is en dat die elektriese kabels 
en muurkonneksies in werkende toestand 
is. 

Om te verhoed dat 
kragonderbreking deur defektiewe 
toerusting veroorsaak word.  

 

3  Hardeware en sagtewaresamestellings 
gekontroleer.  

Om te verhinder dat hardeware of 
sagteware ingee tydens die 
eksamens en dat korrekte 
sagteware gebruik word.  

 

4 Werkstasies, alleenstaande rekenaars, 
(stand-alone) word voorberei. 

Om seker te maak dat kandidate 
aangaan met die eksamen sou 
iets met die netwerk gebeur. 

 

5 Werkstasies word genommer. Om toegangskaartjies (access 
cards)  te voltooi. 

 

6  CD-skrywer(s) en sagteware vir skryf van 
CDs geïnstalleer en funksioneer behoorlik. 
Let Wel: Installeer sagteware vir die skryf 
van CDs sodat elke lêer se tyd 
oorspronklik en verskillend is. Die 
sagteware om CDs te skryf wat met 
Windows se bedryfstelsel kom, skryf alle 
leêrs se tyd dieselde soos wat dit was toe 
die CDs geskryf is. Dit is onaanvaarbaar. 

Om in staat te wees om CD's aan 
einde van 'n sessie te skryf.  

 

Eksamensentrumnommer: 
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 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
7 Drukkers/drukkeraandrywers op elke 

rekenaar geïnstalleer.  
Om kandidate toe te laat om 
dokumente vooraf te sien en met 
databasisvoorwerpe te werk.  

 

8 Afsonderlike ID's en wagwoorde vir 
kandidate geskep (hulle moet verskil van 
dié wat normaalweg deur die kandidate 
gebruik word wanneer hulle werk doen.) 

Om te verhinder dat kandidate 
ontoelaatbare gidse/lêers of 
mekaar se werk oopmaak. 

 

9  Waar twee sessies moet plaasvind, is 
kandidate in twee groepe verdeel en is 
die ouers en kandidate skriftelik ingelig 
van die tye van die onderskeie 
eksamensessies. 

Om twee sessies op 'n ordelike en 
veilige wyse aan te bied 
(Kandidate vir die tweede sessie 
moet EEN uur voor die einde van 
die eerste sessie aanmeld en op 'n 
veilige plek onder toesig gehou 
word tot die tweede sessie begin.) 

 

 
TWEE DAE VOOR DIE EKSAMEN 
 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
10  Antivirus-sagteware “updated” en 

ontplooi na alle werkstasies op die 
netwerk.  

Om te verhinder dat lêers 
geïnfekteer, uitgevee of beskadig 
word tydens eksamens of by 
nasiensentrums.  

 

11  Internet en e-pos boodskapstelsels 
gedeaktiveer.  

Om te verhinder dat kandidate 
mekaar se gidse en lêers 
oopmaak.  

 

12  USB vermoë in Windows buite werking 
gestel vir die duur van skryfsessie.   

Om te verhinder dat kandidate 
geheuestokkies uitruil met 
antwoorde tydens skryfsessies.  

 

13 Die volgende instellings vir elke rekenaar 
en bediener is korrek:  
� Datum en tyd  
� Streeksinstellings (Suid-Afrika) 

(desimale punt en komma as skeier 
in getalle)  

Om te voldoen aan vraestel en 
sekuriteit.  

 

14 Rekenaars 'skoongemaak' (Rugsteun en 
verwyder of verhinder toegang tot alle 
sigbare of verskuilde voorbeelde, 
dokumente, lêers en programme wat nie 
tydens eksamens toelaatbaar is nie).  

Om te verhinder dat kandidate 
ontoelaatbare gidse/ lêers of 
mekaar se werk oopmaak. 

 

15  Dataskyf ontvang van kantoor van 
Eksamenadministrasie  
� Dataskyf nagegaan. Lêers kan 

oopmaak.  

Vir kandidate se gebruik tydens 
eksamen. Kandidate sal datalêers 
kan oopmaak en gebruik. 
Kandidate sal datalêers kan 
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 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
� “Read Only”- verwyder van 

datalêers waar van toepassing. 
redigeer en stoor. Elke kandidaat 
sal sy of haar eie stel datalêers hê 
om van te werk.  

16  Ten minste 2 skoon CDs is van die 
Eksamenkantoor ontvang. (Waar 
alleenstaande rekenaars gebruik word 
moet die skool ‘n geheuestokkie 
voorsien).  

Om elke kandidaat se gidse met 
lêers te kopieer vir versending na 
nasiensentrum en om rugsteun-
kopieë te maak.  Om lêers na een 
sentrale rekenaar oor te plaas om 
CD's te kan skryf.  

 

17  Eweknienetwerke uitgeskakel.  Sekuriteit kan nie gewaarborg 
word in portuurnetwerke nie.  

 

18  Rugsteunrekenaars (ten minste 2) en 
drukker beskikbaar (per sessie).  

Rugsteun in geval van harde-of 
sagtewarefoute tydens sessies.  

 

19 Eksamengidse geskep vir elke kandidaat.  
Datalêers gekopieer op kandidate se 
gidse op harde skryf/bediener en 
alleenstaande rekenaars. 

Kandidate sal hulle werk in een 
sentrale plek tydens die skryfsessie 
stoor.   

 

20 Afskortings tussen werkstasies te plaas 
waar daar sigbare toegang tot 
aangrensende werkstasies is. 

Om kandidate te voorkom om 
werk op aangrensende werkstasies 
te sien. 

 

 

DAG VAN DIE EKSAMEN 

Aanlogproses  

 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
1  Toegangskaarte word uitgereik aan 

kandidate en hulle word na willekeur by 
rekenaars geplaas. 

Om te voldoen aan 
sekuriteitsvereistes.  

 

2  Kandidate word gelei met die intik van hulle 
gebruikersnommers en sleutelwoorde 
(inlog). 

Om 'n gladde inlog proses te 
verseker.  

 

3  Inhoud van kandidate se datagidse 
geverifieer teenoor die inhoud aangedui op 
die vraestel. (Die onderwyser moet van die 
vraestel lees).  

Om te verifieer dat alle 
datalêers korrek op alle profiele 
oorgedra is.  

 

4  Lêers gekontroleer vir toeganklikheid.  Om te sien of lêers oopgemaak 
kan word.  

 

5  Kandidate kry opdrag om hulle 
eksamengidse te herbenoem (taal van 
keuse) met hulle onderskeie 

Om seker te maak dat gidse 
korrek benoem word en om te 
verseker dat dit op finale CD 
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 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
EKSAMENNOMMERS (NIE sentrumnommers 
nie). 

gekopieer word.  

6  Kandidate vul hul eksamennommers in op 
toegangskaarte en handig dit terug aan 
opsiener onmiddellik voor hulle aanlog.  

Voldoening aan sekuriteit.  

7  Kandidate word herinner om hulle werk 
dikwels en korrek te stoor.  

Geen punte sal toegeken word 
in gevalle waar lêers verkeerd 
gestoor is en as daar geen 
bewys van voltooide werk is nie.  

 

8  Kandidate word herinner om nie hulle 
onderskeie werkstasies af te log of af te 
skakel nie.  

Om te verseker dat data 
suksesvol herwin kan word.  

 

9 Die vraestelle word alleenlik uitgehandig na 
die aanlogproses  afgehandel is. 

Om te verseker dat alle 
kandidate teen dieselfde tyd 
begin. 

 

10 Kandidate word herinner om die 
strepieskode-plakker op hul Inligtingsblad te 
heg. 

Sodat die Inligtingsblad deur die 
Eksamenskantoor geskandeer 
word. 

 

 

 

Voorbereidings vir tweede sessie (waar van toepassing) 

 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
1  Kandidate wat die 1ste sessie skryf word in 

eksamenlokaal gehou vir DUUR van die 
sessie.  

Om te verhinder dat kandidate 
ander kontak.  

 

2  Toesig gehou oor kandidate van die 
tweede sessie in 'n veilige plek EEN UUR 
VOOR DIE EINDE van die eerste sessie.  

Om kontak met kandidate van 
eerste sessie te verhinder.  

 

3  Kandidate vir tweede sessie word nie 
toegelaat om selfone of ander 
kommunikasie-instrumente (soos Internet) in 
die kamer te hê nie.  

Om te verhinder dat kandidate 
ander kontak.  

 

4  Gidse en lêers van alle kandidate (van 
eerste sessie) word herlei na een sentrale 
punt.  

Om op CD geskryf te word.   

5  Gidse en lêers van alle kandidate (van 
eerste sessie) word nagegaan vir 
volledigheid en toeganklikheid.  

Om te verseker dat geen gidse of 
lêers agtergelaat word en 
uitgevee word nie.  
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 Prosedure  Rede  Ja/Nee  
6  Rekenaars 'skoongemaak' na die eerste 

sessie – gidse en lêers van eerste sessie 
verwyder of profiele gedeaktiveer. 'Recycle 
Bin' leeggemaak op elke rekenaar. 

Om seker te maak dat geen 
voorbeelde of voltooide 
antwoorde gelaat word vir 
tweede sessie, wat gekopieer 
/geredigeer kan word deur 
kandidate van die tweede sessie 
nie.  

 

7  Eksamengidse geskep vir elke kandidaat vir 
tweede sessie. (Slegs alleenstaande 
rekenaars).  

Om te verseker dat kandidate 
hulle werk in een sentrale plek 
tydens die skryfsessie stoor.  

 

8  Datalêers na kandidate se gidse gekopieer. Om seker te maak elke kandidaat 
sy of haar eie stel datalêers sal hê 
om van te werk.  

 

 

Einde van sessie  

Die volgende prosedures moet gevolg word tydens en aan die einde van die eksamen om 
seker te maak dat kandidate se werk nasiensentrums onaangeraak bereik:  

 Prosedure  Ja/Nee  
Kandidate   
1  Elke kandidaat het sy of haar eksamengids herbenoem met sy of haar 

eksamennommer.  
 

2  Elke kandidaat het seker gemaak dat al die lêers wat vir nasien ingelewer 
is binne sy of haar eksamengids gestoor is.  

 

3  Elke kandidaat het seker gemaak dat die lêers wat vir nasien ingelewer is, 
kan oopmaak (geen short cuts, .tmp of beskadigde leêrs, ens. nie).  

 

4  Elke kandidaat het die Inligtingsblad wat voorsien word, voltooi en 
ingelewer. (Strepieskode-plakker aangeheg) 

 

RTT/IT-onderwyser/Opsiener(s)   

5 

RTT/IT-onderwyser het gekontroleer dat die inhoud van elke gids 
ooreenstem met die inligting op die kandidate se inligtingsblaaie en dat 
geen lêers buite die eksamengids gestoor is nie. (Geen short cuts, .tmp of 
beskadigde lêers, ens nie). 

 
 

6  RTT/IT-onderwyser het seker gemaak dat hy of sy al die kandidate se gidse 
gekollekteer/ontvang  het op 'n sentrale rekenaar.    

 

7 Opsiener(s) het alle kandidate se inligtingsblaaie gekollekteer.  
8  RTT/IT-onderwyser het gekontroleer dat alle kandidate se lêers van die 

sentrale rekenaar/gids oopgemaak kan word. (Geen short cuts, .tmp of 
beskadigde leêrs, ens nie).  

 

9  Die Exam Scanner-program is op die sentrale gids geaktiveer om te kyk of 
daar enige onreëlmatighede is.  Waar daar  twee sessies is, moet dit 
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 Prosedure  Ja/Nee  
hernoem word na ‘Sessie 1’ en ‘Sessie 2’ en afsonderlik op die sentrale gids 
op die hardeskyf  nagegaan word. 

10  Waar nodig, is die onreëlmatighede wat op die Exam Scanner-verslag 
aangedui is, reggestel en  die laaste programverslag gestoor.    Nadat alle 
probleme geïdentifiseer deur die program, aangespreek is, is die finale CD 
geskryf.  

 

11  

Finale CD is geskryf en bevat al die kandidate se gidse en lêer. (met 
veranderde tyd). Die lêer se naam is hernoem, deur gebruik te maak van   
die sentrumnommer en moet sub-gidse bevat van die kandidate wat 
hernoem is, deur die kandidate se eksamennommers te  gebruik. Waar 
daar twee sessies is, moet dit hernoem word na ‘Sessie 1’ en ‘Sessie 2’ en 
moet gebêre word binne `n lêer met die sentrumnommer. 

 

 

12  Die finale CD word gekontroleer vir volledigheid en toeganklikheid, die 
Exam Scanner word geaktiveer en die finale Exam Scanner-verslag 
gedruk.  Die sentrumnommer (NIE die sentrum naam nie), moet duidelik 
aangedui wees met geen plakkers op die CD nie. 

 

13  Rugsteun CD word geskryf.   
14  CDs, inligtingsblaaie en verslae word volgens instruksies verpak.   
15  'n Verslag oor tegniese haakplekke/onreëlmatighede of afwykings van 

instruksies word voltooi en ingelewer (waar van toepassing).  
 

16 Kontrolelyste word geteken en ingelewer.  
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Voorval verslag 

Voltooi asseblief die volgende inligting: 

 Beskrywing Inligting 
1 Begin- en end tye  
1.1 Een sessie  
a. Tyd wat die kandidate begin het:  
b. Tyd wat die kandidate geeindig het:  
c. Tyd wat die laaste kandidaat geeindig het:  
d. Gee rede(s) indien kandidate nie stiptelik (09:00) 

begin het nie. 
 

2 Twee sessies:  
2.1 Sessie 1:  
a. Tyd wat die kandidate begin het:  
b. Tyd wat die kandidate geeindig het:  
c. Tyd wat die laaste kandidaat geeindig het:  
d. Gee rede(s) indien kandidate nie stiptelik (08h00) 

begin het nie. 
 
 
 
 

 

2.2 Sessie 2:  
a. Tyd wat die kandidate begin het:  
b. Tyd wat die kandidate ge-eindig het:  
c. Tyd wat die laaste kandidaat ge-eindig het:  
d. Gee rede(s) indien kandidate nie stiptelik (13h00) 

begin het nie. 
 
 
 
 

 

3 Probleme met werkstasies (indien enige)  
Voltooi asseblief die onderstaande inligting, vir elke kandidaat, indien kandidaat(e) 
na ander werkstasie(s)  verskuif moes word. 

a. Eksamennommer: 
Oorspronklike werkstasie nommer:  
Tyd gestop:  
Rede vir verskuiwing:  
 

 
Nuwe werkstasie: 
Tyd weer begin: 
Addisionele kommentaar: 
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 Beskrywing Inligting 
 
 

b. Eksamennommer: 
Oorspronklike werkstasie nommer:  
Tyd gestop:  
Rede vir verskuiwing:  
 
 
 

 
Nuwe werkstasie: 
Tyd weer begin: 
Addisionele kommentaar: 
 

c. Eksamennommer: 
Oorspronklike werkstasie nommer:  
Tyd gestop:  
Rede vir verskuiwing:  
 
 
 

 
Nuwe werkstasie: 
Tyd weer begin: 
Addisionele kommentaar: 
 

 

Die voorsorgmaatreëls wat in die aangehegte minuut en addenda verskyn, is gelees en 
oorgedra aan die hoofopsiener, die onderwyser wat die netwerk vir die eksamen opgestel 
het, en die kandidate. 

 

Sentrumnommer:  

Handtekeninge:  

1. Prinsipaal  

 

 

 

 

Datum: ………………. 

2. Onderwyser 

 

 

 

 

Datum:…………. 
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 3. Hoofopsiener  

 

 

 

 

Datum: .………………  

 

 

Die voltooide en ondertekende kopie van Bylae C ( Gemerk “Vir aandag: 
Me . M . Hollenbach”) moet per koerier versend word, saam met die  

� CD  

� Exam Scanner-verslag  

� Verslae van onreëlmatighede (indien enige)  

� Kandidate se Inligtingblaaie  

� Bywoningsregisters  

� Sitplekplan  

� Punteblaaie  

 
aan Mnr AP Clausen, Direkteur: Eksamenadministrasie. 


