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ALLE ASSESSERINGS IN PAREL VALLEI WORD VOLGENS DIE 
VOORGESKREWE NASIONALE EN WKOD-RIGLYNE GEDOEN EN BEHELS DIE 
VOLGENDE DRIE KOMPONENTE: 
 
A Amptelike eksamens (Grade 8 – 11:  einde van kwartaal 2 en 4; graad 12:  einde 

van kwartaal 2 en 3 en NSS). 
B Gestandaardiseerde toetse – ‘n sessie van ‘n uur lank of gedurende klasperiodes 

soos geskeduleer op die skool se amptelike kwartaallikse toetsrooster. 
C Skoolgebaseerde assesserings (SBA) – assesserings wat in die klas uitgevoer 

word, sowel as projekte. 
 
Algemene reëls i.v.m. afwesigheid tydens eksamens en ander 
assesseringsgeleenthede 
 
1. Indien ‘n leerder aanwesig is in ‘n toets- of eksamenlokaal en hy/sy ongesteld 

raak gedurende die sessie, word die punt wat die leerder tot op daardie stadium 
behaal het, as die finale punt beskou. 

  
2. Leerders wat laat kom vir ‘n toets/hertoets/eksamen, kry geen ekstra tyd nie. 
 
3. Leerders sal nie toegelaat word om enige toets of eksamen te begin skryf indien 

die betrokke sessie reeds afgehandel is nie. 
 
4. Leerders moet vanaf die begin van die betrokke skooldag aanwesig wees om ‘n 

assessering te mag aflê. 
 
Spesifieke reëls i.v.m. afwesigheid tydens eksamens en ander 
assesseringsgeleenthede 
 
A.  Amptelike eksamens 

 
1. ‘n OORSPRONKLIKE mediese sertifikaat word vereis.   
 
2. Geen eksamens sal op ‘n ander tyd as die geskeduleerde tyd op die 

eksamenrooster geskryf word nie. 
 
3. Indien ‘n geldige mediese sertifikaat voor of tydens die eksamenperiode by die 

LA-kantoor besorg word, sal ‘n “a” gegee word vir die vak wat misgeloop is; 
indien nie, sal ‘n “0” gegee word. 

 



B. Gestandaardiseerde toetse 
 
‘n Hertoets is ‘n geleentheid om ‘n toets wat nie op die oorspronklike datum geskryf 
is nie, in te haal.  Dit vind op ‘n Vrydag en Maandag direk na skool plaas.  Wanneer ‘n 
leerder ‘n toets misgeloop het, moet daar aan een van die volgende vereistes voldoen 

word om vir ‘n hertoets te kwalifiseer: 
 
1. ‘n mediese sertifikaat (die oorspronklike of die oorspronklike deur die dokter se  
 spreekkamer ge-epos) 
2. ‘n bewys van bywoning van ‘n begrafnis (van ‘n onmiddellike familielid); 
3. bewys van verskyning in ‘n hof;  
4. bewys van ‘n afspraak by ‘n verkeersdepartement; 
5. bewys van ‘n afspraak vir ‘n visumaansoek; 
6. ‘n amptelike bewys van deelname aan ‘n provinsiale / nasionale / internasionale 
 sport- of kulturele kompetisie.  
 
 SLEGS die bostaande dokumente sal aanvaar word vir die dag waarop die toets (of 
hertoets) misgeloop is. 
 

 Dokumente genoem in 1 - 3 moet die eerste dag waarop die leerder terug is by 
die skool, voor skool, deur die leerder  in die posbus van die betrokke graad 
geplaas word.  Indien die e-pos deur ‘n dokter gestuur word (sien B1), is die 
spertyd 10:00 op dieselfde dag. 

 Dokumente genoem in 4 – 6  moet 5 skooldae voor die aktiwiteit of, in die geval 
van (6), die vertrekdatum, by die LA-kantoor besorg word. 

 
AS ‘N LEERDER NIE EEN VAN BOGENOEMDE GELDIGE DOKUMENTE VIR 
AFWESIGHEID VAN ‘N TOETS HET NIE, SAL DIE AKADEMIESE KOMITEE (NA 
ONTVANGS VAN ‘N APPÉLVORM VAN ‘N OUER) BESLUIT OF HY/SY DIE TOETS 
OP ‘N ANDER TYD MAG SKRYF OF NIE EN, INDIEN WEL, WANNEER DIT 
GESKRYF SAL WORD.  
 
Slegs die skool se Assesseringskoördineerder kan so ‘n appèlvorm aan ‘n leerder 
uitreik.  Indien die Akademiese Komitee nie toestemming gee vir ‘n hertoets nie, sal 
die ouer(s) per brief in kennis gestel word.  Hierdie brief moet deur die vakonderwyser, 
ouer en leerder onderteken word en terugbesorg word aan die  
Assesseringskoördineerder. 
 
Wanneer ‘n leerder ‘n toets misgeloop het en daar voldoen is aan die vereistes soos 
hierbo uiteengesit, word die volgende prosedure gevolg: 
 

 Die leerder moet die hertoets die eerste Vrydagmiddag as hy/sy weer terug 
is by die skool, direk na skool, kom skryf, selfs al is die dokument (in 1 tot 6) 
vir die betrokke Vrydag ook geldig. (Tot 2 toetse kan by een 
hertoetsgeleentheid ingehaal word.)  

 

 Indien ‘n leerder die Vrydag wanneer die hertoets geskryf moet word nog steeds 
afwesig is, en die dokument ook geldig is vir die Vrydag, sal die toets die 
daaropvolgende Maandagmiddag na skool geskryf word. 

 

 Indien die leerder die Maandag nog steeds afwesig is, word ‘n geldige bewys vir 
afwesigheid vir hierdie Maandag vereis. Die leerder skryf dan die hertoets die 
Vrydagmiddag.  Indien bogenoemde geldige bewyse vir afwesigheid nie volgens 



die voorskrifte ingelewer word nie, verval die kans op ‘n hertoets en sal ‘n “0” 
gegee word. 

 
Die laaste geleentheid vir ‘n spesifieke hertoets is altyd die tweede Vrydag na die 
oorspronklike toets geskryf is. Geen verdere geleentheid vir ‘n hertoets in dieselfde 
kwartaal sal hierna toegestaan word nie. ‘n “a” sal aan die einde van die kwartaal langs 
die spesifieke vak op die rapport verskyn. Sodanige leerders sal dan in die 4de 
kwartaal op ‘n gegewe datum die geleentheid kry om ‘n hertoets te skryf om die “a” 
te vervang deur die behaalde punt.  Indien die leerder nie hierdie geleentheid benut 
nie, sal die “a” van die vorige kwartaal deur ‘n 0 vervang word. 
 
DIT IS ‘N LEERDER SE VERANTWOORDELIKHEID OM TE SORG DAT HY/SY ‘N 
TWEEDE KANS OM ‘N TOETS AF TE LÊ, BENUT. INDIEN NIE, SAL ‘N “0” GEGEE 
WORD. 
. 
C. SBA 
 

 Assesserings wat in die klas uitgevoer word 
 
Indien ‘n leerder afwesig is vir ‘n assesseringstaak handel die leerder die taak so gou 
moontlik af soos gereël deur die betrokke vakonderwyser. Indien hierdie tweede 
geleentheid nie deur die leerder benut word nie, sal ‘n “0” gegee word  en die ouer per 
brief ingelig word. Hierdie brief word deur die vakonderwyser, ouer en leerder 
onderteken en aan die vakonderwyser terugbesorg wat dit aan die 
Assesseringskoördineerder oorhandig. 
 

 Projekte 
 

Dit word volgens elke kwartaal se projekdatumlys hanteer.  Elke projekopdrag word 
voorsien van ‘n inligtingsblad waarop al die reëls in verband met die projek uiteengesit 
is.  Hierdie bladsy word deur die vakonderwyser, ouer en leerder onderteken en 
terugbesorg aan die vakonderwyser.   
 
Elke projek word in twee afdelings en op twee datums geassesseer: 
   
- ‘n Aktiwiteit (1)  
- Finale projek (2) 
 
(Slegs harde kopieë word in albei gevalle aanvaar, tensy anders aangedui in die 
oorspronklike opdrag.) 
 
As die sperdatum van die aktiwiteit (1) of die finale projek (2) misgeloop word, sal die 
leerder “0” vir (1) of (2) kry. 
 
Die inligtingsblad van die projek dien as “0”-brief as beide (1) en (2) nie 
ingelewer is nie.  Die vakonderwyser besorg die inligtingsblad aan die Direkteur van 
Akademie wat die “0” sal bekragtig en die inligtingsblad aan die 
Assesseringskoördineerder sal besorg. 
 
Die spertyd vir die inlewering van die finale projek  is altyd die periode waarin die 
leerder op die inleweringsdatum die betrokke vak het. 
 



Indien die leerder nie die vak op die betrokke dag het nie, is die spertyd die eerste 
pouse van die dag.  Die leerder moet op ‘n vaklys in die teenwoordigheid van die 
vakonderwyser teken as bewys dat die finale projek ingelewer is. 
 
PROJEKTE WORD SLEGS DEUR DIE VAKONDERWYSER INGENEEM, OP DIE 
GESPESIFISEERDE DATUMS EN TYE.  GEEN AANWESIGE LEERDER  
MAG ‘N PROJEK OP ENIGE ANDER TYD OF PLEK INLEWER NIE. 
 
As ‘n leerder afwesig is op die dag dat die finale projek ingelewer moet word, moet dit 
nog steeds deur ‘n ander persoon in die loop van dieselfde dag ingelewer word.  Dit 
kan slegs by die voorste kantoor ingelewer word en slegs tot 15:30 (Maandag tot 
Donderdag) en 14:30 (Vrydag).  Die inleweraar moet vorm A5 by die voorste kantoor 
teken en sal ‘n afskrif hiervan ontvang. 
 
Leerderkonsessies 
 
Alle konsessies word deur die skool se sielkundige (me Lianie Jacobs) gehanteer. 
Toegelate konsessies geld net vir eksamens. 
 
 
Terugvoering aan ouers 
 
- ‘n Rapport aan die einde van elke kwartaal. 
- Oueraande aan die begin van kwartaal 2 en 3. 
- Onderhoude deur Graadhoofde met druipelinge/onderpresteerders en/of hul 

ouers. 
- Direkte kommunikasie met ouers. 
 
 
 
 
*   Die finale interpretasie van hierdie dokument berus by die Akademiese Komitee. 
 


