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Beste Graad 12-leerders 

 

Jou toekoms word bepaal deur die besluite wat jy vandag neem 

 

Jou finale matriekjaar is jou belangrikste jaar. Dit is die hoogtepunt van 12 jaar se harde werk, 

die sleutel tot verdere studies en ŉ beter toekoms. Vir die meeste graad 12-leerders is dit ook ŉ 

spanningsvolle jaar omdat die finale eksamen afgelê moet word.  

 

Ek begryp dat die verlengde vakansie, soos op 15 Maart 2020 deur President Ramaphosa 

aangekondig, asook die daaropvolgende inperkingstydperk, verdere kommer en spanning kon 

veroorsaak het. Dit is vanselfsprekend dat jy sal voel asof die COVID-19-pandemie jou rigting vir 

die jaar laat verloor het, maar jy moet dit ook as ŉ geleentheid beskou. Daar is baie redes 

waarom jy die volgende paar maande as die produktiefste leergeleentheid van jou 

skoolloopbaan kan aangryp. Sukses val nie in jou skoot nie. Dit verg voortgesette harde werk, 

toewyding en konsentrasie.  

 

Gedurende die inperkingstydperk het baie van julle voortgegaan met jul studies en by 

sosialemediagroepe en ander aanlynplatforms aangesluit om aan te hou leer. Maar ek besef 

ook dat baie van julle weens verskeie redes dit nie kon doen nie. Moenie moedeloos raak nie. 

Jou jaar sal nie verlore gaan nie. En die redes hiervoor is ... 

a) Die skoolkalender is gewysig en die getal skoolvakansies in Junie/Julie en Oktober is 

verminder. Dit het veroorsaak dat julle meer skooldae BYGEKRY het as wat julle voorheen 

sou gehad het. Alhoewel ons nog nie die finale Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamen 

se rooster ontvang het nie, sal julle selfs meer skooldae bykry as die datums effens 

aangeskuif word.  

b) As gevolg van die inperking, het die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) en die 

Departement van Basiese Onderwys (DBO) hard gewerk om seker te maak dat meer 

hulpbronne aan alle graad 12’s beskikbaar gestel word vir selfstudie. Dit sluit 

eksamenvraestelle, lesse, video’s en nog vele meer (sien ŉ lys van hulpbronne hieronder) 

in. Geen ander groep graad 12-leerders het al so baie hulpbronne vir leer gehad as wat 

tans aan julle beskikbaar gestel is nie. Gebruik hierdie hulpbronne vir addisionele leer en 

oefening.  

c) Die WKOD en julle onderwysers staan bankvas agter julle en ondersteun julle 100%. Ons 

weet dat dit  ŉ baie spanningsvolle tyd is en ons sal alles in ons vermoëns doen om seker 

te maak dat julle die nodige ondersteuning vir die laaste deel tot en met die eksamen 

ontvang.  
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Ek het alle skole gevra om seker te maak dat graad 12-leerders elke skooldag skool bywoon en 

om die ander grade by julle rooster aan te pas. Op die oomblik geniet julle voorrang by ons en 

ons sal saamwerk om toe te sien dat julle die beste kanse kry om hierdie eksamen te skryf. Ons 

weet dat julle daartoe in staat is, en julle onderwysers is reg om julle te help deur die tweede 

myl saam met julle te loop.  

 

As jy nog nie terug skool toe is nie, of nie DAAGLIKS skool bywoon nie, verbeur jy gulde 

geleenthede. Sorg asseblief dat jy daagliks skool bywoon. Daar is genoeg tyd vir voldoende 

kurrikulumdekking. Gebruik hierdie ekstra tyd en ekstra klasse wat jou onderwysers aanbied. 

Maak ook asseblief gebruik van al die ekstra leermetodes en geleenthede wat aangebied word 

om jou jaar suksesvol af te sluit. 

 

Alle graad 12-leerders word aangemoedig om die volgende te doen: 

• Jou onderwysers ondersteun jou – gaan dus daagliks skool toe. 

• Die WKOD staan bankvas agter jou – gebruik die hulpbronne op die WKOD se e-Portaal 

by https://wcedeportal.co.za, wat vorige eksamenvraestelle, Wenke vir Sukses-boekies 

met studie- en eksamenwenke, vakhersieningsboekies, Mind the Gap-handboeke (ook op 

die DBO se webwerf verkrygbaar), en telematiese lesse insluit.  

• Verkry toegang tot vorige matriekvraestelle en voorbeelde en kyk die video’s oor 

verskillende temas en onderwerpe.  

• Vind uit oor die ondersteuningsprogramme op die radio en televisie en integreer dit in jou 

studies.  

• Hersien die werk wat gedurende die eerste en tweede kwartaal gedek is.  

• Werk deur die toetse/opdragte wat gedurende die eerste en tweede kwartaal gedoen is, 

met spesifieke fokus op die swak punte en terugvoering van die onderwyser.  

• Lees deur jou handboeke, lees die voorgeskrewe letterkunde en lees ook vir ontspanning! 

• Berei vir die toekoms voor − gebruik die Wenke vir sukses-boekies of kurrikulumriglyne (albei 

kan op die WKOD se webwerf verkry word) om te begin lees oor die onderwerpe en 

konsepte wat bekendgemaak gaan word voordat julle die eksamen skryf. Gebruik 

verskeie hulpbronne en deel goeie materiaal met jou klasmaats. Navorsing is ŉ belangrike 

deel van leer. Self-navorsing, die ontleding van navorsingsmateriaal en opsomming is 

almal sleutelvaardighede.  

• Bespreek onderwerpe wat jy moeilik vind met jou onderwysers en klasmaats.  

• Soek ŉ plek by die huis of elders waar jy ongestoord kan werk.  

• Doen daagliks skoolwerk.  

• Handhaaf ŉ gesonde leefstyl, kry genoeg slaap en bly toegewyd om so goed as moontlik 

te werk wanneer jy wakker is.  

 

Ek het hieronder ŉ paar van die beskikbare hulpbronne gelys wat bykomend tot dié van jou 

onderwysers gebruik kan word:  

 

 

https://wcedeportal.co.za/
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1. Die WKOD se e-Portaal  

Die e-Portaal bied ŉ verskeidenheid digitale hulpbronne vir graad 12-leerders, wat die 

volgende insluit: 

o 4 000 hulpbronne, spesifiek op graad 12’s gemik. 

o ŉ Leerderpaneelbord vir graad 12-leerders waar jy kan registreer, jou NSS-vakke kan 

oorplaas en gehalte-inhoud verkry wat aan jou vakbehoeftes voldoen.  

o ŉ Lys van gratis hulpbronne van verskeie kurrikulumverskaffers gedurende die 

inperkingstydperk.  

o Besoek asseblief https://wcedeportal.co.za.  

 

2. Hulpbronne ter ondersteuning van matrieks 

Die WKOD se webwerf het ŉ spesiale blad gewy ter ondersteuning van matrieks. Dit sluit in: 

o Wenke vir Sukses wat raad gee oor graad 12-leerders se voorbereiding vir die 

eksamen, hoe om jou studietyd te beplan en wat in elke vak gedek moet word.  

o Matriekhersieningsvideo’s op YouTube wat sekere vakke en onderwerpe dek.  

o ŉ Lys van handboeke en voorgeskrewe letterkunde.  

o Besoek asseblief https://wcedonline.westerncape.gov.za/matric-support.  

 

3. Graad 12-hersiening: telematiese video’s  

Die WKOD het ŉ telematiese program wat regdeur die jaar aan spesifieke skole uitgesaai 

word. ŉ Verskeidenheid van hierdie uitsendings is na die WKOD se webwerf en e-Portaal 

oorgeplaas en kan daar besigtig word. Dit dek 11 vakke en spesifieke inhoud en konsepte. 

Dit sluit ook Engels en Afrikaans Huistaal letterkunde en werkboeke in verskeie ander vakke 

in.  

 

Lesse word heruitgesaai om leerders meer geleenthede te bied om hierdie sessies te 

besigtig. Hersieningsmateriaal vir die eerste, tweede en derde kwartaal word opgeneem 

en 14 vakke word uitgesaai. Hierdie vakke bevat elkeen ten minste ses uur se 

hersieningsuitsendings. Besoek asseblief: 

 https://wcedonline.westerncape.gov.za/edumedia/revision-dvds-telematics.  

 

4. Hersieningsmateriaal  

Hersieningsmateriaal word in alle vakke opgestel en sal later vandeesmaand vir die 

tweede kwartaal beskikbaar wees. Gebruik die hersieningsmateriaal van die eerste 

kwartaal vir selfstudie. Hersieningsmateriaal vir die derde kwartaal sal ook verskaf word.  

 

5. Eksamenvraestelle en memoranda 

Vraestelle en nasienmemoranda van vorige NSS-vraestelle wat tot 2013 teruggaan, is op 

die WKOD se webwerf beskikbaar. Besoek asseblief: 

 https://wcedonline.westerncape.gov.za/grade-12-question-papers. 

 

 

 

https://wcedeportal.co.za/
https://wcedonline.westerncape.gov.za/matric-support
https://wcedonline.westerncape.gov.za/edumedia/revision-dvds-telematics
https://wcedonline.westerncape.gov.za/grade-12-question-papers
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6. Mind the Gap studie-reeks 

Hierdie studiegidsreeks, saamgestel deur die DBO, bevat verduidelikings vir 

sleutelterminologie, voorbeelde van die soort vrae wat jy in die eksamen kan verwag, 

modelantwoorde en raad. Dit is daarop gemik om die leemte in leerders se begrip van 

konsepte wat gereeld getoets word te oorbrug om die slaagsyfer te verbeter. Besoek 

asseblief https://wcedonline.westerncape.gov.za/mind-gap. 

 

7. Televisie- en radiouitsendings  

ŉ Uitsaaistelsel wat televisie en radio betrek, word bekendgestel om graad 12-leerders te 

ondersteun. Die radiostasies sluit CAPS Radio, Radio 2000, Radio Namakwaland, RSG en 

Umhlobo Wenene in. Besoek asseblief https://wcedeportal.co.za/partners vir die 

uitsaairoosters.  

 

Die DBO, in samewerking met eMedia, saai opvoedkundige ondersteuning aan leerders 

en onderwysers op die OpenView HD-platform – Kanaal 122 uit. Hierdie kanaal is 

beskikbaar (gratis inskrywing) en sal vir ses maande vanaf 01 April 2020 tot 30 September 

2020 uitsaai.  

 

8. DBO se ondersteuningspakket vir matrieks  

Die DBO het ŉ ondersteuningspakket vir matrieks met ŉ verskeidenheid hulpbronne, 

ingeslote studiemateriaal, wenke vir ouers en digitale hulpbronne. Besoek asseblief 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/dbe-support-package. 

 

Beste matrieks, onthou asseblief dat hierdie jaar nie verlore is nie. Gryp dit aan. Omdat julle so 

baie op julle eie moes werk, is julle op baie gebiede selfs meer voorbereid op volgende jaar – 

hetsy vir verdere studie of om die arbeidsmark te betree. Moenie dat ŉ enkele dag verlore gaan 

nie. Maak gebruik van die skooldae wat deur die hersiene skoolprogram gewen is en die 

beskikbare hulpbronne. Kom ons wys aan die wêreld dat die klas van 2020 krag in teëspoed 

gevind het. Nou is jou tyd om te presteer. Besluit reg vir jou en jou toekoms.  

 

Bly veilig en warm! En hou aan om hard te werk. Dis nooit te laat nie ... Geniet ŉ wonderlike jaar 

van leer – dit wat oor is daarvan! ☺ 

 

Die uwe 

 

 
BK SCHREUDER 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 13 JULIE 2020 

 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/mind-gap
https://wcedeportal.co.za/partners
https://wcedonline.westerncape.gov.za/dbe-support-package
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