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Ons vra leerkragte om van die volgende kennis te neem as hulle die leerders gereed maak vir die
eindeksamen.

Algemeen

 Vra leerders om aseblief nie deur die vraestel te jaag nie maar om alle instruksies deeglik deur  te
lees voordat hulle die vraestel beantwoord.
Meeste van die vrae het te make met die scenario wat vir hulle gegee was en leerders moet asseblief
elke keer deur dit lees voordat hulle ‘n vraag beantwoord.
Maak seker dat leerders al die tyd tot hulle beskiking gebruik en dat alle vrae in volsinne beantwoord
word.

VRAAG 1

Oor die algemeen is vraag 1 goed beantwoord. Leerders  moet gewys word hoe om veelkeusige vrae
te beantwoord.  Die verkeerde antwoord moet eers geïlimineer word voordat hulle ‘n keuse maak.
Hulle moet ook nie spasies oop laat in hierdie vrae nie.

VRAAG 2
Hierdie vraag is swak beantwoord. Leerders ken nie hulle terminilogie nie en dit skep ‘n problem by
hierdie vraag. Daar kan ook nie twee van dieselfde letters gebruik word nie.

VRAAG 3
Die funksies van die Bedryfstelsel moet asseblief deur leerders en onderwysers verstaan word. Maak
seker dat die leerders die funksie kan noem en dit in volsinne kan verduidelik.

VRAAG 4
Is in die algemeen goed beantwoord. As hulle vrae soos 4.4.1 beantwoord, moet hulle nie die
opvolgende vrae afsonderlik beantwoord nie, maar kyk wat hulle in die vorige vraag geantwoord het.

VRAAG 5 en 6

Leerders moet  die vrae lees en verstaan voordat hulle die vraag beantwoord. As daar ‘n Ja- of Nee-
vraag is,  sal hulle nie punte kry vir net ja of nee nie maar moet ‘n rede verskaf word om die punte te
verdien.

‘n Modelantwoord-memo sal op die Comp Studies Lys verskyn en onderwysers moet seker maak dat
die leerders weet wat van hulle verwag word om ‘n vraestel te beantwoord.


