
AKADEMIE 

Die Akademie van ons skool word volgens die Nasionale Kurrikulum- en Assesserings-
beleidsverklaring (KABV) beheer en bestuur. Navrae oor enige akademiese aangeleentheid 
kan gedoen word by die betrokke personeel. 

ASSESSERINGS 
Leerders en ouers moet daarop let dat daaglikse aktiwiteite, opdragte (huiswerk ingesluit) en 
toetse geëvalueer en gerekordeer kan word. Huiswerk moet dus getrou gedoen word. 
Deurlopende assesserings in die vorm van take, projekte, ondersoeke, praktiese aktiwiteite, 
toetse en eksamens vind plaas volgens die voorskrifte van die Departement. 

Werksopdragte, praktiese take, ensovoorts word vroegtydig aan leerders gegee. Daarmee 
saam ontvang hulle ook duidelike assesseringsriglyne waarvolgens hulle dit moet voltooi.

LET WEL: Bogenoemde assesserings mag nie by die huis gedoen word nie. Leerders kan 
wel navorsing vooraf by die huis doen, asook die benodigdhede (materiaal en gereedskap) 
skool toe bring. 

FORMELE TOETSE 
Formele toetsweke vind wel plaas en leerders word vroegtydig van toetse se datums 
verwittig. U kry die uitslae van die toetse, waarna u dit asseblief moet onderteken en 
terugstuur na die betrokke opvoeders. Alle toetse en ander assesserings word deur die 
opvoeder bewaar. 

EKSAMENS 
Eksamens word slegs afgelê in die 2de en 4de kwartaal. Die betrokke roosters word 
vroegtydig aan die leerders voorsien, tesame met 'n eksamenafbakening van die leerwerk. 
Die eksamen dien slegs as finale afrondingsevaluering van die leerders en is nie die enigste 
bepalende faktor vir die berekening van die promosiepunte nie. 

AFWESIGHEDE 
Leerders mag slegs weens siekte of om 'n ander grondige rede van die skool afwesig wees. 
'n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy / sy weer terugkeer 'n brief van sy 
ouers bring waarin 'n rede van afwesigheid aangedui word. Indien 'n leerder langer as 2 dae 
afwesig is, moet 'n doktersertifikaat voorgelê word. Dit is die leerder se eie 
verantwoordelikheid om verlore werk na afwesigheid so gou as moontlik in te haal. Leerders 
wat afwesig is, moet self sorg om huiswerk te bekom om mee te help dat 
leerders voorbereid is. 

Wanneer 'n leerder weens afwesigheid enige assessering of toets misgeloop het of nie kon 
inhandig nie, moet hy / sy voorbereid wees om dit op die dag van terugkoms af te handel. Die 
leerder sal dan die punte vir die assessering / toets ontvang en nie gepenaliseer word nie. 
Geen afwesigheidspunt sal aan 'n leerder toegeken word nie. Bogenoemde reëling geld vir 
enige assessering, toets en eksamen vraestel. Leerders wat tydens die eksamen siek is, 
moet 'n siekbrief inhandig. 


