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Verwysing: 19/3/2 

 

 

Assesseringsbestuursminuut: 0013/2022 

 

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 en Hoofde van inrigtings wat 

kandidate vir die Nasionale Senior Sertifikaat- en Senior Sertifikaat-eksamen voorberei 

 

Onderwerp: Jaareindassessering: Graad 10- en 11-leerders 

 

1. Hierdie minuut moet saamgelees word met Omsendbrief 13 van 2020 van die 

Departement van Basiese Onderwys (DBO), gedateer 11 Desember 2020, Omsendbrief S17 

van 2021, gedateer 11 Oktober 2021, Omsendbrief 0022/2021, van die Wes-Kaapse 

Onderwysdepartement (WKOD), gedateer 11 Mei 2021, en Kurrikulum- en 

Assesseringsbestuursminuut 0002/2022, gedateer 26 April 2022. 

 

2. Die nasionale riglyndokument, 2021 Guidelines for Controlled Tests Grades 10-11 (FET), is by 

hierdie minuut aangeheg.  

 

3. Prinsipale en beheerliggame word versoek om spesiale aandag te skenk aan die 

samestelling van hul programme gedurende die finale assesseringstydperk sodat kosbare 

tyd vir onderrig en leer nie verlore gaan nie.  

 

4. Waar skole die formaat van kontroletoetse vir graad 10 en 11 wil aanpas om voorsiening 

te maak vir eksamenoefening, moet die gewigsbepaling van die eksamen vir ’n vak 

dieselfde wees as die gewigsbepaling en inhoud wat in die kontroletoets aan die vak 

toegeken word. Dit moet ook voldoen aan die vorderings- en bevorderingsvereistes, soos 

vir 2022 deur die DBO gestipuleer. Daar word op die rekordblaaie voorsiening gemaak vir 

die bywerking en omskakeling van punte.  
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5. Waar skole die aangepaste formaat vir jaareindassessering wil volg, moet hulle die 

distriksdirekteur via die kantoor van die kringbestuurder om goedkeuring nader. Skole sal 

nie toegelaat word om gemengde modelle te implementeer nie. Aansoek om 

goedkeuring moet teen die einde van kwartaal 3 ingedien word. Die kringbestuurder moet 

minstens drie weke voor die aanvang van die skoolgebaseerde assesseringstydperk 

terugvoer aan die skole gee. 

 

6. Personeel by skole en distrikskantore word versoek om kennis te neem van die volgende: 

 

6.1 Skole word daaraan herinner dat 14 Desember 2022 die laaste skooldag vir leerders en 

15 Desember 2022 die laaste skooldag vir onderwysers is.  

 

6.2 Skole mag nie hul finale jaareindassessering voor 14 November 2022 begin of voor 

06 Desember 2022 afhandel nie.  

 

6.3 Dit is belangrik dat ouers/versorgers teen die einde van kwartaal 3 in kennis gestel word 

van die skool se beplande jaareindassesseringsprogram.  

 

6.4 Prinsipale word daaraan herinner dat hulle die ouers/versorgers minstens drie weke voor 

die aanvang van die skoolgebaseerde assesseringstydperk in kennis moet stel van die 

skool se finale jaareindassesseringsprogram.  

 

6.5 Skoolbywoning is verpligtend vir alle leerders vir die volle duur van die 

jaareindassesseringstydperk.  

 

7. Prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut teen die einde van 

kwartaal 3 onder die aandag van alle leerders, onderwysers en ouers te bring. 
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