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Assesseringsbestuursminuut: 0007/2021
Aan:

Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Kringbestuurders, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Bestuur en
Beheer, Adjunk-hoofonderwyskundiges, Assesseringskoördineerders, Vakadviseurs
en Hoofde van alle opvoedkundige inrigtings wat kandidate vir die Nasionale Senior
Sertifikaat-eksamen voorberei

Onderwerp: Voorbereidingsoefening vir graad 10- tot 12-eksamen
1.

As gevolg van klasse wat by baie skole om die beurt roteer, word leerders in alle grade
by hierdie skole deur die verlies aan kontaktyd vir leer en assessering nadelig
beïnvloed.

2.

Die jaarlikse onderrigplanne (JOP) en die assesseringsprogram (AP), maak voorsiening
vir die aflê van beheerde toetse vir die halfjaarlikse assessering vir graad 10 en 11. Die
aflê van beheerde toetse is verpligtend, aangesien dit die voorsetting van onderrig
en leer verseker.

3.

Baie prinsipale het hul kommer uitgespreek oor die gebrek aan oefeninge om leerders
vir die eksamen voor te brei.

4.

Dit is ŉ feit dat ŉ gebrek aan oefeninge om vir die eksamen voor te berei, ŉ nadelige
uitwerking op die voldoende voorbereiding van leerders, die eksamen en
leerderprestasie het.

5.

Daarom is die Wes-Kaap Onderwysdepartement van mening dat skole ŉ program in
ooreenstemming met die omstandighede in hul skole moet opstel om graad 10- en
11-leerders vir die eksamen voor te berei.

5.1

Skole kan die eksamen in kwartaal 2 laat aflê om graad 10- en 11-leerders vir die
eksamen voor te brei, met dien verstande dat die eksamen nie onderrigtyd ontwrig
nie. Prinsipale en onderwysers mag hul diskresie gebruik om die vakke te kies.
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5.2

Waar skole die formaat van die beheerde toets vir graad 10 en 11 wil aanpas om vir
die eksamen voor te berei, moet die gewigswaarde vir die eksamen in 'n vak dieselfde
wees as die gewigswaarde wat aan die beheerde toets vir die vak toegeken word.

5.3

Toestemming vir die aflê van die eksamen, moet by die distriksdirekteur aangevra
word; ŉ geskikte motivering moet verskaf word en die maksimum benutting van
onderrigtyd moet gewaarborg word.

6.

As 'n skool 'n halfjaareksamen vir graad 12-leerders wil laat aflê, kan die uitslag van so
'n eksamen nie deel van die skoolgebaseerde assesseringspunte (SGA) uitmaak nie,
aangesien JOP en AP nie vir 'n halfjaareksamen vir graad 12 voorsiening maak nie.

7.

Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle
graad 10- tot 12-leerders, onderwysers en ouers te bring.
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