
 

 

 

 

 

 

DdP/LP 

30 Oktober 2018 

Geagte Ouers 

OMSENDSKRYWE 

Ons nader nou die laaste gedeelte van ‘n baie besige jaar.  Ons bring ‘n paar belangrike sake onder 
u aandag. 
 

1. NOVEMBER-EKSAMEN 

Hierdie eksamen is een van die belangrikste tye van die skooljaar aangesien die promosie- 
eksamen afgelê word.  Dit is die tyd vir fokus en gedissiplineerde, volgehoue harde werk om 
te verseker dat elke leerder sukses sal behaal en trots kan wees op hul akademiese 
prestasies. 

Ons vertrou dat u as ouers die leerders sal ondersteun en help om hulle potensiaal te bereik. 

Die eksamenrooster en werkafbakening is op die skool se kommunikasie-platforms 
beskikbaar.  (Kommunikeerder en Toep). 

2. AFWESIGHEDE TYDENS EKSAMEN 

U as ouer moet die skool op die dag waarop die leerder ‘n vraestel vanweë siekte of  
spesiale omstandighede misloop, skakel en inlig rondom u kind se afwesigheid.   By die  
eerste moontlike geleentheid hierna moet ‘n mediese sertifikaat by mnr. N Britz ingehandig 
word.  ‘n Doktersbrief is die enigste dokument waarop ‘n leerder nie ‘n nulpunt toegeken sal 
word nie.    
 
Die leerder en ouer moet ook onmiddelik ‘n reëling met mnr. Stofberg tref om ‘n geskikte 
datum te vind waarop die vraestel, wat gemis is, geskryf sal word.  Enige ander afwesig-
heid tydens die eksamen (ten opsigte van eksamensessies of – dae) moet skriftelik aan die 
skool gekommunikeer word, met ander woorde die normale reëling indien die leerder 
afwesig is vir ‘n gedeelte van die dag,  moet geld. 

 
3. STUDIEKLAS 

Leerders wat by die skool studeer, moet om 07:40 by die studielokaal (E9) aanmeld. Hulle het 

’n pouse 10:20-10:50.   Die studieklas eindig om 13:00. 

Gedurende die tydperk van die eksamen sal daar ook ’n studielokaal beskikbaar wees vanaf 
13:00 – 16:30, Maandag tot Vrydag. 
Leerders moet studeer.  Geselsery, gebruik van selfone en ander ongedissiplineerde gedrag 
sal nie toegelaat word nie.  Daar sal ’n teenwoordigheidsregister gehou word, maar die 
verantwoordelikheid bly by die ouer om te sorg dat die leerder van die geleentheid gebruik 
maak. 
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4. EKSAMENREGULASIES  

4.1 LEERDERS MOET ASSEBLIEF KENNIS NEEM VAN DIE VOLGENDE BAIE BELANGRIKE 

 EKSAMENREËLINGS.  

 Vanaf Maandag, 5 November begin die eksamen vir graad 10 – 11.   Die graad 8 en 9’s 

 volg die normale rooster vir die tydperk van Maandag, 5 November tot Vrydag,  9 

 November.  Gedurende hierdie tydperk eindig die skooldag om 13:00.  Maandag, 12 

 November begin die eksamen vir graad 8 en 9. 

GRAAD 8 EN 9 

 Alle leerders het elke dag al die periodes vanaf Maandag, 5 November tot Vrydag, 9 
 November. 

Die skool sal elke dag om 13:00 sluit.   Leerders sal in die B-gang klasse bywoon.  Hulle bly in 

die lokale.  Slegs die onderwysers sal wissel.   

  Dit is uiters belangrik dat leerders teenwoordig sal wees, aangesien werk nog afgehandel 
 word en belangrike hersieningswerk gedoen word. 

 

 Die eksamen word in twee sessies geskryf en leerders moet seker maak wanneer hulle ’n     

 vak skryf. 

  Sessie 1 : 07:40 - 10:20 

  Pouse  : 10:20 -10:50  

  Sessie 2 :  10:50 - 13:00  

  Na pouses tree leerders soos volg aan: 

 Gr. 8: B-gang se uitgang na die aantreevierkant. 

 Gr. 9:      B-gang se uitgang na die netbalbane. 

Daar sal geen ekstra pouse wees tydens skryfsessie 1 nie.  Daar is wel een pouse tussen 

die twee sessies.  Leerders moet die volle skooldag teenwoordig wees (07:40 – 13:00). 

In die studietyd wat beskikbaar is, moet leerders studeer en sal hulle nie toegelaat word 
om boeke te lees (behalwe voorgeskrewe boeke), selfone te gebruik of te slaap nie. 

GRAAD 10 – 11 

  
 Die eksamen word in twee sessies geskryf en leerders moet seker maak in watter sessie 
 hulle ’n  vak  skryf.   

Sessie 1:    Begin   07:40 (Instap na eksamenlokale) 
 Sessie 2:    Begin  11:30  (Instap na eksamenlokale) 

 Leerders tree soos volg aan: 

 Gr. 10:    Aantreevierkant 
 Gr. 11:    B-gang se uitgang na netbalbane. 
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4.2 Geen ekstra tyd sal gegee word vir leerders wat laat opdaag nie. 

4.3 Wanneer keusevakke geskryf word (Gr. 10 en 11), word leerders vooraf per vak en aantal 
leerders ingedeel in die klasse beskikbaar.  (Graadvoogde doen die indeling van leerders in 
watter lokaal hulle gaan skryf wanneer hulle elke oggend by hul aantreepunte bymekaarkom.)
  

4.4 Leerders wat vir hulle ouers wag om hulle op te laai, wag op die gras tussen die snoepie en 
 die hoofhek.   

 Ouers moet nie verwag dat leerders voor 20 minute na die einde van die vraestel 

 beskikbaar sal wees nie.    

4.5 Indien dit reën tydens pouse / of wanneer ’n sessie vroeër uitkom en ander leerders nog 
 skryf, sal leerders in die klasse bly totdat die skryfsessie verby is. 

4.6 Leerders moet vir die volle duur van die vraestel en studiesessie in die lokale bly. 

4.7 Geen leerder sal toegelaat word om ’n vraestel op ’n ander tyd te skryf nie.   

4.8 Tydens die skryfsessie mag leerders nie skryfbehoeftes of kramdrukkers uitleen of tippex 
gebruik nie. Leerders moet met ’n swart of blou pen skryf en net die nodige skryfbehoeftes 
mag op die lessenaar wees. Geen pennesakkies of houers mag op die lessenaar wees nie.  

   Indien ’n sakrekenaar benodig word, moet dit uit die houer verwyder word.  Geen leerder 
 mag enige ander dokumente/papier/skryfbehoeftes, ens. by hulle hê as wat nodig is vir die 
 aflê van die eksamen nie. 

Indien ’n leerder water in die lokaal beskikbaar moet hê, mag dit slegs in ’n deursigtige houer 
sonder ’n etiket wees.  Geen komberse, ander baadjies of kussings sal toegelaat word nie.  
Slegs die Hoërskool Bellville skooltasse/sportsakke sal toegelaat word. 

4.9 Indien ’n leerder ’n selfoon skool toe bring, moet dit op eie risiko in sy tas wat voor in die 
 klas geplaas word, gesit word. Die selfoon moet afgeskakel wees. Dit moet liefs by die huis 
 gelos word.  

  As ’n selfoon by ’n kandidaat binne die eksamenlokaal gekry word (selfs indien 
 afgeskakel), word dit onmiddellik as ‘n ernstige oortreding beskou en sal die leerder nul 
 vir die vraestel kry. 

4.10 ’n Kandidaat kry outomaties nul vir ’n vraestel indien hy / sy skuldig is van oneerlikheid/ 
kommunikeer met ander leerders / sondermeer ’n eksamen mis. 

4.11 Absolute stilte moet in die eksamenlokaal gehandhaaf word.  Indien ’n leerder ’n  eksamen-
sessie sou ontwrig, word hy/sy met die nodige verwysingsvorm na mnr. Van Rensburg 
(Adjunkhoof: Dissipline) gestuur.  Indien hy nie beskikbaar is nie, dan na mnr. Anker of mnr. 
Britz. Die leerders sal dan uit die eksamenlokaal verwyder word en afsonderlik geplaas word 
waar hy/sy verder kan studeer.  Die leerder sal na die eksamenlokaal terugkeer om  die vraestel 
te voltooi.  Die volgende dag sal die leerder vanaf 13:00–14:30 ’n verpligte studieklas moet 
bywoon.  By herhaalde oortreding sal ernstiger optrede oorweeg word. Enige ongerief vir die 
ouer veroorsaak, a.g.v. die leerder se wangedrag, is ongelukkig die ouer se 
verantwoordelikheid.   
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4.12 Skryf asb. die volgende bo-aan jou vraestel: 

 Naam en van : Pieter Smit 
 Graad en Seksie : Gr. 9F 
 Vak en vraestel : Afrikaans II 
 Eksamen : November 2018 
 Naam van personeellid:  Bv. Mev. M. Franken 

4.13 Raadpleeg asb. versigtig die ingeslote uiteensetting van lokale vir die skryf van vraestelle.      

 GR. 8 en 9 uit en instap vir pouse en na pouse: Kan uitstap in  B-gang se uitgang na 
aantreevierkant en B-gang se uitgang by netbalbane. Instap: Gr. 8 tree aan by B-gang 
se uitgang na die aantreevierkant en Gr. 9  by B-gang se uitgang na netbalbane na 
pouse. 

 Gr. 11 tree aan by B-gang  se uitgang by die netbalbane en Gr. 10 in aantreevierkant. 
           (Graadvoogde in beheer) 

 Graadvoogde doen indeling van gr. 10 en 11 en verskaf aan leerders. 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

5. RAPPORTE 

 Rapporte met die jaareindpunt kan op Woensdag, 12 Desember tussen 08:00 en 09:00 by  
 die skool afgehaal word.  Rapporte wat nie afgehaal word nie, sal gepos word.  Geen punte 
 sal voor die tyd beskikbaar wees nie, maar leerders kry wel die geleentheid om op 
 Dinsdag, 4 Desember  vanaf 11:00 – 13:00  vraestelle te kom kontroleer.   Dit behels 
 dat leerders na ‘n spesifieke onderwyser se klaskamer sal beweeg om die optel van punte  
 te kontroleer. 
 
6. HANDBOEKE 

 U het reeds ‘n brief in verband met die uitreik van handboeke vir 2019 ontvang.  Baie 
 dankie aan al die ouers wat reeds geld vir handboeke betaal het.   
 
 Leerders ontvang handboeke vir 2019 teen R480.00.  Alle handboekgelde  moes reeds teen  
 22 Oktober in betaal gewees het.  Die bedrag vir laat betaling is nou R580.   
 
 As hierdie bedrag nie inbetaal word nie, sal leerders ongelukkig nie hulle handboeke vir  
 2019 kan ontvang nie. U is egter nie verplig om die handboeke deur middel van die skool 
 se stelsel aan te skaf nie.  
 
 Indien u dit sou verkies, kan u handboeke wat nie deur die WKOD verskaf word direk by die 
 verskaffers aankoop.  U moet die skool egter in kennis stel.  
 

 

GR 
EKSAMEN 
LOKAAL 

GR 
EKSAMEN 
LOKAAL 

8.1 B2 9.1 B1 

8.2 B2.1 9.2 B3 

8.3 B4 9.3 B5 

8.4 B6 9.4 B7 

8.5 B8 9.5 B9 

8.6 B12 9.6 B13 

8.7 B14 9.7 B15 

8.8 B16.2 9.8 B16.1 
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6.1 INHANDIGING VAN HANDBOEKE 

Voordat nuwe boeke egter aan leerders oorhandig word, moet al die handboeke wat hierdie 
jaar deur die leerder gebruik is aan die skool terugbesorg word.  Boeke sal ingehandig word 
op die volgende dae en leerders moet asseblief by die volgende datums en reëlings hou:  
 
Gr. 12 : Vrydag, 23 November (11:30 – 13:30) 
Gr. 11 : Woensdag, 28 November (10:15 – 12:15) 
Gr. 10 : Donderdag, 29 November (10:15 – 12:15) 
Gr. 9 : Vrydag, 30 November (10:30 – 12:30) 
                             Skryf eerste sessie – handig boeke tweede sessie in en verdaag. (Mag dalk 
  voor 13:00 wees) 
Gr. 8 : Vrydag, 30 November (08:00 – 10:00) 
  Handig boeke eerste sessie in en skryf tweede sessie – verdaag 13:00 

 
Handboeke van vakke wat na bogenoemde datums geskryf word (gr. 11), word na die 
leerder se laaste skryfsessie by die eksamenlokaal ingehandig. 
 

 Let asb. daarop dat elke boek van ‘n strepiekode voorsien is en dat die leerder 
verantwoordelik is om die spesifieke boek wat aan hom/haar uitgeskandeer is, in ‘n goeie 
toestand terug besorg.  (Dit gebeur soms dat leerders boeke ‘uitruil’ en dat die leerder dan 
die verkeerde boek inhandig en nie die boek waarvoor hy/sy verantwoordelikheid aanvaar 
het nie.)  Indien dit gebeur, sal die leerders ingelig word en sal hy/sy sal die oorspronklike 
boek moet vervang. 

 Swak opgepaste boeke (onder andere die wat nie met plastiek oorgetrek is nie) sal nie 
 aanvaar word nie en leerders sal die vervangingskoste moet betaal. 

 

6.2 ONTVANGS VAN HANDBOEKE  

 Boeke vir 2019 sal reeds hierdie jaar aan leerders gegee word sodat ons aan die begin van 
 die jaar voluit kan begin werk. 

 Let op die volgende datums vir die afhaal van handboeke.  

 Gr. 12 (2019) Donderdag, 6 Desember (08:00 – 11:00) 
 Gr. 11 (2019)  Donderdag, 6 Desember (11:00 – 14:00) 
 Gr. 10 (2019) Maandag, 10 Desember (08:00 – 11:00) 
 Gr. 9   (2019) Maandag, 10 Desember (11:00 – 14:00) 
  
 Leerders meld op die volgende tye aan by die saal en gaan daarna na die Gimnasium waar 
 hulle handboeke sal ontvang.  Seksies meld op die volgende tye aan in die saal: 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 Seksie 
1 

Seksie 
2 + 3 

Seksie 4 Seksie 
5 + 6 

Seksie 
7 

Seksie 
8 

Sessie 1 
08:00 – 
11:00 

08:00 – 
08:30 

08:30 – 
09:00 

09:00 – 
09:30 

09:30 – 
10:00 

10:00 – 
10:30 

10:30 –  
11:00 

Sessie 2 
11:00 – 
14:00 

11:00 – 
11:30 

11:30 –  
12:00 

`12:00 – 
12:30 

12:30 – 
13:00 

13:00 – 
13:30 

13:30 –  
14:00 
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 Leerders moet asb. tasse saambring om die boeke in te pak. 

 Indien leerders nie hulle handboeke op bogenoemde datums en tye in ontvangs neem  
 nie, sal die handboekgelde verhoog word na R580 om addisionele administrasiekoste  
 te verhaal.  
 
6.3  MTBS PAWILJOEN  

 Oefeninge vir leerders sal reeds na die Novembereksamen begin.  Alle leerders van graad 8 
 tot 11 wat nie aan atletiek deelneem nie, moet hierdie oefeninge bywoon.  Hierdie 
 oefeninge is van uiterste belang aangesien bewegings ens. vir 2019 aangeleer moet word.  
 
 Oefeninge sal op die volgende datums plaasvind.   
 
 Maandag, 3 Desember       :    08:00 – 11:00 
 Dinsdag,    4 Desember      :    08:00 – 11:00 
 Woensdag, 5 Desember    :    08:00 – 11:00 
 

Onderstaande afskeurstrokie moet asb. deur ouers/voogde voltooi word en op 
Donderdag, 1 November by die registeronderwysers ingehandig word. 
 

 Met almal se samewerking sal ons die jaar positief kan afsluit met die wete dat ons ook gereed is 
vir die uitdagings van 2019.  Mag u ‘n geseënde feesseisoen geniet. 
 

 

 

Deon du Plessis 
SKOOLHOOF   
 
 
 

 
                         AFSKEURSTROKIE 
 
 
Hiermee erken ek/ons ...........................................   ouers/voog van 

 (naam) ......................................    in  Gr. .................,   ontvangs van die  

omsendskrywe t.o.v.  die November-eksamenreëlings en inhandiging en  

ontvangs van handboeke vir 2019. 

  

Handtekening: .............................................. 

Datum:       .............................................. 


