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Lêerno:   20/3/P 

Verwysing: 20220414-1522 

 

 

Eksamenadministrasieminuut: 0005/2022 

 

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

Adjunkdirekteure, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Hoofde: 

Bestuur en Beheer, Kringbestuurders, Adjunk-hoofonderwyskundiges, Hoofde: GLOO-

koördinering en -advies, Assesserings- en Eksamenkoördineerders, Vakadviseurs en Hoofde 

van inrigtings wat kandidate vir die Nasionale Senior Sertifikaat- en Senior Sertifikaat-

eksamens voorberei 

 

Onderwerp: Prosedures vir die afneem van Mei/Junie 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat-  

 (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens en die bestuur van die NSS-vraestelle 

en -nasienblaaie  

 

1. Inleiding  

 

1.1 Mei/Junie 2022 se NSS-/SS-eksamens sal op 09 Mei 2022 begin en op 23 Junie 2022 eindig. 

 

1.2 ŉ Elektroniese sekuriteitstelsel sal vir Mei/Junie 2022 se NSS-/SS-vraestelle en antwoordskrifte 

gebruik word te verseker dat die eksamens nie gekompromitteer word nie.  

 

1.3 Prinsipale en sentrumbestuurders word vriendelik versoek om nougeset aan die prosedures 

en prosesse in hierdie minuut te voldoen.  

 

2. Die verspreidingsproses van alle vraestelle 

 

2.1 Die vraestelle vir Mei/Junie 2022 se NSS-/SS-eksamens sal via ŉ elektroniese sekuriteitstelsel 

beveilig en aan alle openbare en onafhanklike skole versprei word, ingeslote 

gekombineerde sentrums en primêre skole wat gasheer vir die eksamens is. 

 

2.2 Die swart seilsakke wat die vraestelle (per sessie) bevat, sal in ŉ bruin kartonboks verpak en 

versprei word. 
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2.3 Wanneer die vraestelle en nasienblaaie ontvang word, moet prinsipale/ 

sentrumbestuurders seker maak dat hulle die regte getal bokse, soos aangedui op die 

koerier se afleweringsnota (geleibrief), ontvang het. Prinsipale/sentrumbestuurders moet hul 

name in drukskrif op die geleibrief aanbring en dit onderteken om ontvangs van die 

vraestelle te erken. Die geleibriefafskrifte vir elke besending moet by die skool-

/eksamenlokaal in die eksamenadministrasielêer geliasseer word. Volg asseblief COVID-19-

protokolle wanneer besendings ontvang word deur gesigmaskers te dra, hande te ontsmet 

en altyd sosiale afstand te handhaaf. 

 

2.4 Wanneer die vraestelle by eksamenlokale afgelewer word, moet die sifting van Skynet 

Worldwide Express-amptenare voorkeur geniet sodat hulle onmiddellik die vraestelle aan 

die prinsipaal/sentrumbestuurder kan aflewer. Die Skynet Worldwide Express-koerierdrywer 

en sy/haar assistent sal altyd ŉ gesigmasker dra. Die Skynet Worldwide Express-drywer sal 

aan die volgende uitgeken word: 

• Swart gholf-T-hemp met weerkaatserbaadjie 

• ID-kaart (met hulle foto, naam, departement en ID-nommer daarop) 

• Toelatingsbrief (in die voertuig en op versoek beskikbaar) 

• Voertuie sonder enige tekens daarop 

 

2.5 Wanneer die besending vraestelle gekontroleer word, moet die volgende proses streng 

nagekom word: 

 

2.5.1  Die bruin kartonbokse wat die swart seilsakke bevat, moet onmiddellik in die 

prinsipaal/sentrumbestuurder se kantoor, of op ŉ veilige plek, oopgemaak word om die 

inhoud van die besending te verifieer. 

 

2.5.2 Die prinsipaal/sentrumbestuurder moet dit kontroleer deur slegs die 

eksamenvraestelverpakkingslys wat by die bruin kartonboks ingesluit is, te gebruik. 

 

2.5.3 Die prinsipaal/sentrumbestuurder moet verifieer dat die getal vraestelle wat ontvang is, reg 

is, deur slegs die getal vraestelle wat op die eksamenvraestelverpakkingslys aangeteken is 

met die skool/eksamensentrum se eie lys kandidate wat vir ŉ eksamen geregistreer is, te 

vergelyk. 

 

2.5.4 Indien daar ŉ onvoldoende getal vraestelle op die verpakkingslys aangeteken is, moet die 

prinsipaal/sentrumbestuurder telefonies met een van die amptenare wat hieronder 

genoem word, in aanraking kom en dadelik die oproep met ŉ e-pos opvolg. 

 

Amptenaar Telefoonnommer E-posadres 

Mnr. C Berry 021 467 2265 Clive.Berry@westerncape.gov.za 

Me. D Evertson 021 467 2954 Delicia.Evertson@westerncape.gov.za 

Me. L Brown 021 467 2957 
Lauren.Brown@westerncape.gov.za 
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2.5.5  Die prinsipaal/sentrumbestuurder moet verifieer dat die rooi seël op elke swart seilsak gesluit 

is, en dat geeneen van die swart seilsakke beskadig is nie. Indien ŉ rooi seël nie gesluit is nie 

of beskadig is, moet dit onmiddellik per e-pos by mnr. C Berry by 

Clive.Berry@westerncape.gov.za of mnr. C Overmeyer by 

Clifford.Overmeyer@westerncape.gov.za aangemeld word. 

 

2.5.6 Onmiddellik nadat die besending vraestelle nagegaan en geverifieer is, moet die 

geverifieerde en ondertekende eksamenvraestelverpakkingslys aan 

Jamie.Solomons@westerncape.gov.za per e-pos gestuur word. 

 

2.5.7 Die verseëlde swart seilsakke moet dan veilig in die kluis/instapkluis bewaar en chronologies 

volgens die eksamendatums en -sessies georden word. Maak asseblief gebruik van die NSS-

eksamenrooster wat as Omsendbrief 0013/2022 van 16 Maart 2022, uitgereik is. ŉ Afskrif sal 

by die eerste besending ingesluit word. Hierdie rooster moet altyd in die kluis/instapkluis 

vertoon word om die verwydering en oopmaak van die regte sak vir die sessie te 

vergemaklik. 

 

3. Verwydering van vraestelle op die dag van die eksamen 

 

3.1 Dit is die prinsipaal/sentrumbestuurder en die senior vakonderwyser se verantwoordelikheid 

om die regte vraestelle vir elke eksamensessie uit die kluis/instapkluis te verwyder. 

 

3.2 Die regte kontroleproses vir die oopmaak van die vraestelle moet nougeset op die dag van 

die eksamen gevolg word. Dit is om seker te maak dat die regte sakke met vraestelle vir die 

sessie oopgemaak word. Hierbenewens moet die regte vraestelle aan die begin van die 

eksamensessie aan kandidate uitgedeel word. Die proses is soos volg: 

 

Stap 1 ŉ Uur voor die aanvang van ŉ eksamensessie moet die 

prinsipaal/hoofopsiener/sentrumbestuurder die senior opsiener en senior 

vakonderwyser na hulle kantoor ontbied. 

 

Stap 2 Al drie hierdie persone moet die toepaslike rooster raadpleeg om te bevestig 

dat die regte vraestel tydens daardie sessie geskryf word. 

 

Stap 3 Slegs die prinsipaal/sentrumbestuurder moet by die kluis/instapkluis ingaan. 

Nadat die regte swart seilsak vir die sessie verwyder is, moet die kluis/instapkluis 

weer toegesluit word. 

 

Die etiket op die buitekant van elke sak vir die sessie sal die nommer van die sessie, 

eksamendatum, eksamentyd en die getal sakke vir die sessie van die eksamen aandui. 

 

Stap 4 Die verseëlde swart seilsak(ke) vir die sessie moet na die 

prinsipaal/hoofnasiener/sentrumbestuurder se kantoor geneem word. Die 

verseëlde swart seilsak(ke) vir die sessie moet weer teenoor die toepaslike rooster 

geverifieer word. Sodra dit geverifieer is, moet die swart seilsak(ke) vir die sessie 

mailto:Clive.Berry@westerncape.gov.za
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se seël oopgemaak word. Die buitenste sak(ke) moet ook geverifieer word 

voordat dit oopgemaak word. Elke sak/binneste sak moet dan ONAFHANKLIK 

deur al drie persone vir die regte vak en sessie gekontroleer word. Slegs die 

buitenste sak vir die sessie moet in die 

prinsipaal/hoofopsiener/sentrumbestuurder se kantoor oopgemaak word.  

 

Stap 5 Die register moet in die prinsipaal/hoofopsiener/sentrumbestuurder se kantoor 

onderteken word om te bevestig dat die sakke/binneste sakke gekontroleer is 

en dat die vak en vraestel met die sessie en rooster ooreenstem. Die sak/binneste 

sak MOET NIE in die prinsipaal/hoofopsiener/ sentrumbestuurder se kantoor 

OOPGEMAAK word nie. 

 

Stap 6 Die verseëlde sak/binneste sakke moet dan in die swart seilsak(ke) vir die sessie 

geplaas en na die eksamenlokaal geneem word. 

 

Stap 7 Sodra al die kandidate hul sitplekke ingeneem het en die antwoordboeke 

uitgedeel is, moet twee kandidate gekies word om te verifieer dat die regte 

vraestelle na die eksamenlokaal gebring is. Elke sak/binneste sak moet vir die 

twee kandidate gewys word om te verifieer dat die regte vraestelle in die 

sak/binneste sak verseël is. Die twee kandidate moet die verifikasieregister 

(aangeheg as Bylae A) in die eksamenlokaal onderteken.  

 

Stap 8 Die sakke/binneste sakke kan nou oopgemaak word en die vraestelle aan die 

opsieners by die hooftafel oorhandig word. Elke opsiener moet hulle pak 

vraestelle deurgaan om seker te maak dat dit die regte vak en vraestel bevat.  

 

Stap 9 Nadat die vraestelle aan die kandidate uitgedeel is, moet die reëls hardop aan 

alle kandidate voorgelees word. 

 

Stap 10 Indien ŉ verkeerde vraestel tussen die vraestel(le) wat geskryf moet word, ontdek 

word, moet die betrokke vraestel onmiddellik verseël word en daar moet seker 

gemaak word dat dit veilig in die kluis/instapkluis toegesluit is. Meld dit 

onmiddellik aan by mnr. B Loriston by 021 467 2541 of me. L. Bredenkamp by 072 

650 4090/021 467 2946. 

 

Stap 11 Sodra die finale kontrolering gedoen is, kan die vraestelle aan die kandidate 

uitgedeel word, met die rugkant van die vraestel na die kandidaat toe. 

 

3.3 Die vraestelverifikasieregister moet ná elke eksamensessie geliasseer word en die lêer moet 

in die eksamenlokaal se kluis/instapkluis bewaar word. Die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD) sal hierdie register gedurende die monitering van die 

eksamens aanvra. 
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4. Tydsbestuur  

 

Prinsipale/sentrumbestuurders moet aan die volgende tydraamwerke voldoen: 

 

Kantoor van die 

prinsipaal/sentrumbestuurder 
Op die eksamendag Aktiwiteit 

1 
07:30-07:59/ 

12:30-12:59 

Berei die GLAM-sleutel voor deur dit 

te laai, aan te skakel en vir die GSM-

netwerk en GPS-sein te wag. As die 

GPS-sein te lank neem, beweeg rond 

in die gebied om ŉ sein te kry. 

2 
08:00-08:30/ 

13:00-13:30 

Verwyder die verseëlde swart seilsak 

met vraestelle en kontroleer die 

buitenste plakker teen die 

eksamenrooster. Sluit die swart 

seilsakke met vraestelle oop – 

SEILSAKKE MAG NIE BUITE DIE 

PRINSIPAAL/SENTRUMBESTUURDER SE 

KANTOOR OOPGESLUIT WORD NIE. 

3 
08:31-08:35/ 

13:31-13:35 

Verifieer die sak/binneste sak met 

vraestelle binne die 

prinsipaal/sentrumbestuurder se 

kantoor. 

Eksamenlokaal Op die eksamendag Aktiwiteit 

4 
08:36-08:40/ 

13:36-13:40 

Antwoordboeke uitgedeel en 

voorblad deur kandidate ingevul. 

5 
08:41-08:45/ 

13:41-13:45 

Opsieners en twee kandidate moet 

die sak/binneste sak met vraestelle 

kontroleer en verifieer om te bevestig 

dat die regte vraestelle na die 

eksamenlokaal gebring is. Daarna 

moet die register deur die twee 

kandidate geteken word. 

Deel die vraestelle uit met die 

rugkant van die vraestel na die 

kandidaat toe. Opsieners moet teen 

die toelatingsbrief van die kandidaat 

verifieer dat die kandidaat die regte 

vak se vraestel ontvang het. 

6 
08:46-08:49/ 

13:46-13:49 

Eksamenreëls word deur die 

hoofopsiener gelees. 

7 
08:50-08:59/ 

13:50-13:59 

Kandidate se verpligte leestyd van 

vraestelle. 

8 09:00/14:00 Eksamen begin. 
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5. Afleweringsdatums vir vraestelle 

 

5.1 Die vraestelle en nasienblaaie sal in sewe besendings aflewer word. Die betrokke 

afleweringsdatums is soos volg: 

 

Besendings Eksamendatums Afleweringsdatums 

Eerste besending 09-12 Mei 2022 04 & 05 Mei 2022 

Tweede besending 13-17 Mei 2022 11 & 12 Mei 2022 

Derde besending 18-24 Mei 2022 16 & 17 Mei 2022 

Vierde besending 25-31 Mei 2022 23 & 24 Mei 2022 

Vyfde besending 01-03 Junie 2022 30 & 31 Mei 2022 

Sesde besending 08-15 Junie 2022 06 & 07 Junie 2022 

Sewende besending 20-23 Junie 2022 14 & 15 Junie 2022 

 

5.2 Die afleweringsplan maak voorsiening vir hoogstens twee dae vir die koerier om die 

besendings by 173 eksamensentrums af te lewer en daar sal geen tyd vir vertragings wees 

nie. 

 

5.3 Prinsipale/sentrumbestuurders word dus versoek om te verseker dat koeriers se drywers nie 

op afleweringsdae vertraag word nie. In noodgevalle kan ŉ besending vraestelle dalk op 

ŉ Vrydag afgelewer word en prinsipale/sentrumbestuurders word dus versoek om tot 15h00 

by die skool/eksamensentrum te wees. 

 

5.4 Indien prinsipale/sentrumbestuurders nie die besending vraestelle teen 15h00 op ŉ Vrydag 

ontvang het nie, moet hulle in aanraking kom met me. Lesley Dudley by 021 467 2972 of 

mnr. Clive Berry by 021 467 2265 wat met die koerierdiens sal skakel. 

 

6. Inligting oor antwoordboeke en vraestelle 

 

6.1 Die omslag van die antwoordboek vir die Wes-Kaapse Provinsie vir alle eksamens van die 

NSS/SS in Mei/Junie 2022 sal wit wees. Ekstra voorsorg moet getref word om seker te maak 

dat kandidate nie die eksamenlokaal met hul antwoordskrifte verlaat nie, aangesien dit as 

onreëlmatig beskou sal word.  

 

6.2 Die WKOD het die volgende vraestelle met ŉ kleuromslag gedruk om te verhoed dat ŉ 

verkeerde vraestel aan kandidate uitgereik word, veral in sessies waar tale (Huistaal en/of 

Eerste Addisionele Taal) geskryf word: 

 

Vraestel Kleur van omslag 

Engels Huistaal Vraestel 1 Geel 

Engels Eerste Addisionele Taal Vraestel 1 Wit 

Engels Tweede Addisionele Taal Vraestel 1 Groen 

  

Wiskunde Vraestel 1  Blou 
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Wiskundige Geletterdheid Vraestel 1  Wit 

Tegniese Wiskunde Vraestel 1 Groen 

  

Wiskunde Vraestel 2  Blou 

Wiskundige Geletterdheid Vraestel 2  Wit 

Tegniese Wiskunde Vraestel 2 Groen 

  

Xhosa Huistaal Vraestel 1 Wit 

Xhosa Eerste Addisionele Taal Vraestel 1  Pienk 

Xhosa Tweede Addisionele Taal Vraestel 1  Geel  

  

Afrikaans Huistaal Vraestel 1 Geel 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestel 1  Wit 

Afrikaans Tweede Addisionele Taal Vraestel 1  Blou 

  

Fisiese Wetenskappe Vraestel 1 Wit 

Tegniese Wetenskappe Vraestel 1 Blou 

  

Fisiese Wetenskappe Vraestel 2 Wit 

Tegniese Wetenskappe Vraestel 2 Blou 

  

Engels Huistaal Vraestel 2 Geel 

Engels Eerste Addisionele Taal Vraestel 2 Wit 

Engels Tweede Addisionele Taal Vraestel 2 Groen 

  

Siviele Tegnologie (Siviele Dienste) Blou 

Siviele Tegnologie (Konstruksie) Pienk 

Siviele Tegnologie (Houtbewerking) Wit 

  

Xhosa Huistaal Vraestel 2 Wit 

Xhosa Eerste Addisionele Taal Vraestel 2  Pienk 

Xhosa Tweede Addisionele Taal Vraestel 2  Geel  

  

Meganiese Tegnologie (Motor) Geel 

Meganiese Tegnologie (Paswerk en Masjinering) Groen 

Meganiese Tegnologie (Sweis- en Metaalwerk) Wit 

  

Verbruikerstudies Wit 

Gasvryheidstudies Pienk 

  

Afrikaans Huistaal Vraestel 2 Geel 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestel 2  Wit 

Afrikaans Tweede Addisionele Taal Vraestel 2 Blou 
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6.3 Aangeheg as Bylae B is ŉ lys van vraestelle wat hulle eiesoortige antwoordboeke bevat 

wat by die vraestel ingesluit is. Hoofopsieners moet dus seker maak dat ŉ algemene 

antwoordboek NIE aan hierdie kandidate wat hierdie vakke bied, uitgedeel word NIE. 

Vertoon hierdie lys op ŉ plek waar dit duidelik gesien kan word in die kluis/instapkluis en 

eksamenlokale. 

 

7. Bestuur van antwoordskrifte by eksamensentrums (verpakking) 

 

7.1 Die prinsipaal/sentrumbestuurder moet toesien dat die antwoordskrifte/-boeke van alle 

kandidate reg en noukeurig verpak is onmiddellik nadat die eksamen afgehandel is. 

 

7.2 Dit het onder ons aandag gekom dat, wanneer die koerier antwoordskrifte/-boeke by 

eksamensentrums kom afhaal, die antwoordskrifte/-boeke nie gereed is om weggestuur te 

word nie, en dit lei tot die onnodige verkwisting van koerierpersoneel se tyd. Die 

prinsipaal/sentrumbestuurder moet dus toesien dat antwoordskrifte/-boeke reg is vir die 

koerier om op die dag van die eksamen af te haal.  

 

7.3 Die volgende prosedures vir die kontrolering van antwoordskrifte moet nagekom word: 

a) Daar moet seker gemaak word dat kandidate die regte strepieskodeplakker op die 

omslag van die antwoordboek plak wanneer antwoordboeke uitgereik word. 

b) Kandidate moet kontroleer dat hulle plakker ooreenstem met die eksamennommer 

op hulle toelatingsbrief. 

c) Maak seker dat alle vereiste inligting op die antwoordskrif se omslag ingevul is. 

 d) Moenie ENIGE antwoorskrifte sonder ŉ ingevulde VOORomslag verpak nie. 

 

7.4 Die volgende prosedures vir die verpakking van antwoordskrifte/-boeke moet nagekom 

word: 

 

7.4.1 Maak seker dat wanneer alle kandidate hulle antwoordskrifte/-boek(e) ingee, hulle die 

register vir die beheer van skrifte, aangeheg as Bylae C, langs die regte naam en 

eksamennommer teken. 

 

7.4.2 Verifieer die hele eksamennommer. 

 

7.4.3 Verpakking van die antwoordskrifte/-boeke moet onmiddellik na elke eksamensessie binne 

die eksamenkamer plaasvind en daar moet nougeset opgelet word na hierdie proses. 

 

7.4.4 Elke opsiener moet toegewys word om verantwoordelikheid vir hoogstens 30 kandidate te 

aanvaar wanneer antwoordskrifte ingesamel word. Elke opsiener moet fisiek die 

antwoordskrifte/-boeke wat hulle ingesamel het vir die ry(e) waaroor hulle toesig gehou 

het, tel, en dit moet deur ŉ ander opsiener gekontroleer word. 

 

7.4.5 Die hoofopsiener sal finaal verifieer voordat antwoordskrifte by die ander skrifte/boeke in 

die bondel bygevoeg word. 
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7.4.6 Rangskik antwoordskrifte/-boeke in numeriese orde volgens die nasienblad(-blaaie). 

 

7.4.7 Slegs antwoordskrifte/-boeke van kandidate wat op die nasienblad verskyn, moet saam 

met daardie besondere nasienblad verpak word. 

 

7.4.8 Die vorm van die verslag oor onreëlmatighede (waar van toepassing) moet aan die 

VOORomslag van die antwoorskrif/-boek vasgestempel word. 

 

7.4.9 Verpak slegs EEN nasienblad per omhulsel. Moenie veelvuldige nasienblaaie en 

antwoordskrifte/-boeke in een omhulsel verpak nie, ongeag die groote. 

 

7.4.10 Maak seker dat die bruin omhulsel stewig om die antwoordskrifte/-boeke vasgemaak is. 

 

7.4.11 Na verpakking moet die antwoordskrifte/-boeke in dieselfde swart seilsak gesit word en 

dadelik gesluit word.  

 

7.4.12 ŉ Afskrif van die register vir die beheer van skrifte, aangeheg as Bylae C, moet in die 

eksamenadministrasielêer geliasseer word. 

 

7.4.13 Kandidate se antwoordskrifte/-boeke moet gestuur word aan: 

Mnr. Zane Isaacs 

Wes-Kaap Onderwysdepartement 

Direktoraat: Eksamenadministrasie 

Wyk Alexandra 

1ste Verdieping 

Havenstraat 

MAITLAND 

7404 

 

8. Algemene instruksies  

 

8.1 Maak asseblief seker dat die kluis/instapkluis geen ander eksamenvraestelle en/of enige 

ander eksamenmateriaal voor die ontvangs van Mei/Junie 2022 se eksamenvraestelle 

bevat nie. Prinsipale/hoofopsieners/sentrumbestuurders word versoek om die aangehegte 

klaringsertifikaat (Bylae D) in te vul om te bevestig dat alle ou vraestelle uit die 

kluis/instapkluis verwyder is en aan Jamie.Solomons@westerncape.gov.za per e-pos stuur. 

Die “finale opruiming” van die insameling van eksamenmateriaal (ingeslote GLAM-sleutels) 

sal vanaf 23 tot 24 Junie 2022 plaasvind. 

 

8.2 As deel van die vereistes vir die bestuur van die NSS-/SS-eksamens, moet twee kontrolelyste 

deur die prinsipaal/hoofopsiener/sentrumbestuurder ingevul word. Die kontrolelys vir 

prinsipale/sentrumbestuurders (Bylae E) moet ingevul en aan 

Jamie.Solomons@westerncape.gov.za per e-pos gestuur word. Die daaglikse kontrolelys 

(Bylae F) moet elke dag waarop daar ŉ eksamen by die eksamensentrum afgeneem word, 

ingevul word en moet by die eksamensentrum op lêe r gehou word.  
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8.3 ŉ Dubbele slotstelsel is verpligtend; die prinsipaal/hoofopsiener/sentrumbestuurder as 

bergingsbestuurder is egter ALLEENLIK verantwoordelik vir die veilige bewaring van die 

kluis/brandkluis se sleutels. Dit is ook van toepassing in gevalle waar 'n eksamensentrum se 

vraestelle, nasienblaaie, antwoordboeke en skryfbehoeftes by 'n ander skool of inrigting 

bewaar word. Die kringbestuurder moet seker maak dat hierdie opdrag nougeset 

uitgevoer word. 

 

8.4 Dit is ŉ vereiste dat ŉ tweede stel sleutels van die kluis/instapkluis deur die kringbestuurder 

by die distrikskantoor bewaar word. Die prinsipaal/hoofopsiener/ sentrumbestuurder word 

versoek om op die klaringsertifikaat (Bylae D) aan te dui waar die tweede stel sleutels 

bewaar word.  

 

8.5 Die bewaring van vraestelle kan nie genoeg beklemtoon word nie en daarom is dit 

noodsaaklik dat alle moontlike voorsorgmaatreëls getref word om enige onreëlmatighede 

te vermy. 

 

8.6 Die prinsipaal/sentrumbestuurder moet toesien dat die regte antwoordskrifte/-boeke in die 

regte swart seilsak (dieselfde sessie) teruggestuur word en nie die swart seilsakke met 

vraestelle wat nog geskryf moet word, terugstuur nie, aangesien dit as ŉ onreëlmatigheid 

beskou sal word.  

 

9. Gee asseblief ŉ afskrif van hierdie minuut aan elke opsiener vir verwysing.  

 

10. Die WKOD wil alle prinsipale/hoofopsieners/sentrumbestuurders vir hul samewerking met die 

administrasie van die eksterne eksamens bedank en wens hulle voorts die beste toe met 

die bestuur van die eksamens. 
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