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Lêerno.:  12/2/3 

Verwysing: 20220318-837 

 

 

Navorsingsminuut: 0001/2022 

 

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

distrikskantore), Kringbestuurders, Prinsipale van gewone openbare en onafhanklike 

skole en Voorsitters van beheerliggame 

 

Onderwerp: Vrystelling van die 2021-uitslae van die WKOD se sistemiese toetse vir graad 

3, 6 en 9  

 

1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het sedert 2010 jaarliks sistemiese toetse 

afgeneem. 

 

2. Weens komplikasies wat uit die COVID-19-pandemie voortgespruit het, kon die toetse nie in 

2020 afgelê word nie. Skoolonderrig was voorts vir ŉ langdurige tydperk opgeskort en toe 

klasse hervat, het die meeste skole ŉ rotasiebywoningsmodel aanvaar om aan COVID-19 se 

fisieke afstandsregulasies te voldoen. 

 

3. Die impak van die verlies aan en vermindering van onderrigtyd op leer was ŉ groot kwelling 

vir die WKOD, asook vir die meeste onderwyskundiges. 

 

4. Ná hierdie gebeure het die WKOD ŉ behoefte geïdentifiseer om die leerverliese, wat as 

gevolg van die verlies aan onderrigtyd mag ontstaan het, te meet. Die WKOD het gevolglik 

besluit om 2021 se toetsprogram te gebruik as ŉ stelsel vir diagnostiese assessering. 

 

5. Die WKOD het in Oktober 2021 sistemiese toetse in Taal en Wiskunde vir graad 3-, 6- en 9-

leerders afgeneem.  

 

6. Die skoolrapporte vir 2021 verskaf besonderhede oor die diagnostiese uitslae. Die aandag 

word gespits op die beklemtoning van kennisgebiede van die kurrikulum wat leerders 

uitdagend gevind het. 
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7. Skoolrapporte is op SOBIS beskikbaar en toegang daartoe kan as volg verkry word:  

• Kies die kieslysitem "Assessment and Exams" en daarna "Systemic Test Results 2021". Kies 

een van die volgende op die aftreklys:  

o Vir graad 3, kies "Grade 3 Results 2021". Kies “School Report” op die aftreklys. 

o Vir graad 6, kies "Grade 6 Results 2021". Kies “School Report” op die aftreklys. 

o Vir graad 9, kies "Grade 9 Results 2021". Kies “School Report” op die aftreklys. 

 

8. Die afgelaaide inligting behoort op die skerm te verskyn.  

• Indien die inligting nie verskyn nie, gaan na die kieslysbalk boaan en kies “Tools". Kies 

dan "Pop-up Blocker", kies "Turn-off Pop-up Blocker" en klik. 

• Wanneer dit gedoen is, kies een van die grade om die uitslae te besigtig. 

9. Vir enige navrae oor die inhoud van hierdie minuut, kontak asseblief die amptenaar wat, 

volgens die tabel hieronder, vir u distrik verantwoordelik is: 

 

Kontakpersoon Onderwysdistrik 

Mnr. Meshack Kanzi, tel. 021 467 2350 

Meshack.Kanzi@westerncape.gov.za 

Kaapse Wynland 

Metro-Oos  

Overberg 

Metro-Noord 

Eden en Sentrale Karoo 

Mnr. Vumile Nyalashe, tel. 021 467 9350 

Vumile.Nyalashe@westerncape.gov.za  

Metro-Sentraal 

Metro-Suid 

Weskus 

Onafhanklike skole 
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