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

Adjunkdirekteure, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Hoofde: 

Bestuur en Beheer, Adjunk-hoofonderwyskundiges, Kringbestuurders, Vakadviseurs en 

Hoofde van inrigtings in die Algemene Onderwys-en-opleidingsband 

 

Onderwerp:  Kurrikulumherstel in 2021 

 

1. Die doel van hierdie minuut is om leiding te gee oor die proses van kurrikulum-herstel in 2021. 

Dit is ook bedoel om die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se Omsendbrief 

0018/2020, gedateer 03 Augustus 2020, te herroep. 

 

2. Covid-19 het ongekende ontwrigting aan onderwysstelsels dwarsdeur die wêreld 

veroorsaak. Een van die gevolge daarvan was verminderde tyd vir onderrig en leer, wat 

aansienlike leerverliese oor vakke en grade heen tot gevolg gehad het. Om die impak van 

Covid-19 op leer en onderrig te versag, het die WKOD ŉ veeljarige benadering tot die 

herwinning van die kurrikulum aanvaar. 

 

3. Omsendbrief 0018/2020 het die hersiene en besnoeide jaarlikse onderwysplanne (JOP’s) vir 

inwerkingstelling in 2020 vrygestel. Die doel van hierdie minuut is om die genoemde 

omsendbrief en die vrygestelde dokumente op te hef. Skole sal voor die einde van 2020 

voorsien word van hersiene JOP’s wat oor ŉ tydperk van drie jaar, 2021–2023, in werking 

gestel moet word. 

 

4. Besonderhede oor assessering tydens die kurrikulumherstel-tydperk sal binnekort meegedeel 

word. 
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LEWENSVAARDIGHEDE IN DIE GRONDSLAGFASE AS ’N VAK IN EIE REG 

 

5. Onderwysers was toegelaat om die komponente van Lewensvaardighede in Tale te 

inkorporeer om die getal vakke te verminder en die impak van die verlies aan leer- en 

onderrigtyd teё te werk. Sodanige dispensasie word hiermee opgehef. 

 

6. Skole sal Lewensvaardighede in 2021as ŉ vak in eie reg in die Grondslagfase aanbied, 

soos in die Nasionale Beleid betreffende die program- en bevorderingsvereistes van die 

Nasionale Kurrikulumverklaring graad R–12, gepubliseer in Staatskoerant No. 36042 van 

28 Desember 2012 bepaal. 

 

VERMINDERING VAN VAKKE IN DIE SENIOR FASE 

 

7. Omsendbrief 0018/2020 maak voorsiening vir die vermindering van vakke in die Senior 

Fase. Skole kon kies of hulle twee van die nege vakaanbiedinge in die Senior Fase wou 

verminder, mits goedkeuring vir die twee weggelate vakke deur die distriksdirekteur 

bekragtig is. Die dispensasie vir die vermindering van vakke vanaf nege tot sewe in die 

Senior Fase word hiermee opgehef. 

 

8. Skole sal in 2021 nege vakke in die Senior Fase bied, soos in die Nasionale Beleid 

betreffende die program- en bevorderingsvereistes van die Nasionale 

Kurrikulumverklaring graad R–12 bepaal. 

 

9. U word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle 

provinsiale en distriksamptenare, prinsipale en onderwysers van openbare sowel as 

onafhanklike skole, en betrokke rolspelers te bring. 
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