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Lêerno.:   19/2/P 

Verwysing: 20220429-1756 

 

 

Assesseringsbestuursminuut: 0006/2022 

 

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

Adjunkdirekteure, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Hoofde: 

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

Eksamenkoördineerders, Vakadviseurs en Hoofde van onderwysinrigtings wat kandidate 

vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen voorberei 

 

Onderwerp: Riglyn oor die gehalteversekering van skoolgebaseerde assessering, praktiese 

assesseringstake en mondelinge assessering in taal vir graad 10 tot 12 

 

1. Die Nasionale Kurrikulumverklaring vir graad R tot 12 verskaf die assesseringsprogram vir graad 

R tot 12. Die assesseringsprogram fokus op spesifieke vakke en bevat skoolgebaseerde 

assessering (SGA), praktiese assesseringstake (PAT’e) en mondelinge assessering in taal. SGA is 

ŉ verpligte komponent in elke skoolfase vir vordering en bevordering.  

 

2. Aangesien baie onderwysers die SGA, PAT’e en mondelinge assessering in taal oor verskeie 

leerkontekste implementeer, is gehalteversekering belangrik om die standaard van hierdie 

assesserings te handhaaf. Dit is dus baie belangrik om ŉ gemeenskaplike begrip van 

gehalteversekeringsprosedures in alle skole binne die provinsie te bevorder.  

 

3. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het ŉ Riglyn oor die Gehalteversekering van 

Skoolgebaseerde Assessering vir graad 10 tot 12 geïmplementeer wat as Bylae A aangeheg is.  

 

4. Die riglyn moet op alle vlakke van die stelsel geïmplementeer word om die vereiste 

gehalteversekeringprosedures vir SGA, PAT’e en mondelinge assessering in taal binne die land 

te standaardiseer en te administreer.  

 

5. Hierdie riglyn is gebaseer op 'n gehalteversekeringsbenadering wat gegrond is op die beginsel 

dat die gehalte van assessering bepaal word deur die insette tot assessering, asook die proses 

en lewering daarvan. 
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6. Die DBO nooi alle skole om teen 21 Oktober 2022 terugvoer te gee oor die praktiese implikasies 

van die riglyn. Gegrond op die terugvoer van skole, sal die riglyn dan hersien en opgestel word 

om ŉ beleid vir die gehalteversekering van SGA, PAT'e en mondelinge assessering in taal deur 

te voer. 

 

7. Dit is baie belangrik dat alle onderwysers, vakadviseurs en ander belanghebbendes, tydens 

die implementering van hierdie riglyn, terugvoer gee aan die DBO. Terugvoer kan gegee word 

deur die vraelys wat as Bylae B aangeheg is, te voltooi. Die voltooide (getikte) vraelys moet 

voor of op 21 Oktober 2022 per e-pos aan die assessering- en eksamenkoördineerders gestuur 

word. Terugvoer kan ook aanlyn by die DBO ingedien word deur die skakel wat in Bylae B 

voorsien word, te gebruik.  

 

8. Distriksbeamptes en prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder 

die aandag van alle onderwysers en vakadviseurs te bring. 
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