
 
 
 

GRAAD 12 EKSAMENREËLINGS: SEPTEMBER 2020 

 
OUERS EN LEERDERS MOET ASSEBLIEF KENNIS NEEM VAN DIE VOLGENDE BAIE  
BELANGRIKE REËLINGS. 

 
1. Vanaf Maandag 7 September tot Donderdag 1 Oktober skryf die graad 12’s hulle 

Rekordeksamen. 
 
 Leerders moet deeglik voorberei vir hierdie baie belangrike eksamen. Die punte behaal in hierdie 

vraestelle vorm ‘n belangrike deel van die deurlopende evalueringspunt wat aan die WKOD 
verskaf moet word. Die punte (25%) word ook in berekening gebring vir die finale punt behaal in 
die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen (75%). 

 
 Leerders moet hulle studies deeglik beplan en op die dae wanneer hulle geen vraestelle skryf nie, 

moet daar studeer word vir die vraestelle wat nog geskryf moet word. 
 
2. Afwesigheid tydens eksamen 
 
 Indien leerders om watter rede ookal nie ‘n vraestel skryf nie, sal hierdie vraestelle geskryf moet 

word wanneer die leerder na die skool terugkeer. ‘n Mediese sertifikaat moet by mnr. Brits 
ingehandig word en die skool moet die oggend van die assessering in kennis gestel word. 

 
3. Die assessering word in twee sessies geskryf. Leerders moet seker maak wanneer hulle ‘n vak 

skryf. 
 
 Sessie 1: Begin om 09:00 (Leerders tree reeds om 08:15 aan) 
 Sessie 2: Begin om 13:00 (Leerders tree reeds om 12:15 aan) 
 
 Vraestelle word in die skoolsaal en die gimnasium geskryf.  Die indeling vir die lokale sal aan die 

leerders verskaf word.   
 
 Leerders wat van voorlesers gebruik maak se lokale sal aan hulle bekendgemaak word. 
 
 Leerders wat ekstra skryftyd het, skryf saam met die ander leerders in die saal of die gimnasium. 
 
 Leerders wat as gevolg van komorbiditeite tuisleer doen, meld by mnr. Stofberg se kantoor aan.  

Hulle skryf apart en lokale sal dan aan hulle bekendgemaak word. 
 
4. Geen ekstra tyd sal gegee word vir leerders wat laat opdaag nie. 
 
5. Indien ‘n leerder op ‘n dag waarop hy/sy nie eksamen skryf nie afwesig is, moet hy/sy ouers die 

volgende dag ‘n afwesigheidsbrief skool toe stuur soos in die kwartaal. 
 
6. Leerders wat vir hulle ouers wag, 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. 
 

7. Leerders moet vir die volle duur van die vraestel in die lokale bly. 
 
8. Geen leerder sal toegelaat word om ‘n vraestel op ‘n ander tyd te skryf nie. 
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9. 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. 

 
10. Alle selfone MOET ingehandig word wanneer leerders die lokaal binnegaan. Die selfone MOET 

afgeskakel wees. Indien ‘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 ‘n nul 
vir die vraestel kry. 

 
11. Leerders wat hulle skuldig maak aan oneerlikheid/kommunikeer met ander leerders of sonder 

meer ‘n eksamen mis, kry outomaties nul vir die vraestel. 
 
12. Skryf asb. die volgende bo-aan jou vraestel: 
 Naam en van    Pieter Smit 
 Graad en Seksie  Gr. 12.1 
 Vak en vraestel  Afrikaans II 
 Eksamen   September 2020 
 Naam van personeellid Mev. Biesenbach 
 
13. Covid-19: Siftingsproses 
  
 1. Sessie wat om 09:00 begin: Alle leerders moet om 08:15 op die netbalbane, voor die skool 

 se hoofingang, aantree waar die siftingsproses gedoen sal word voordat leerders die 
 skoolgebou betree. 

 
Sessie wat om 13:00 begin: Alle leerders moet om 12:15 op die netbalbane, voor die skool 
se hoofingang, aantree waar die siftingsproses gedoen sal word voordat leerders die 
skoolgebou betree. 

 
 2. Leerders wat as gevolg van vervoerreëlings reeds vroeër by die skool opdaag, sal by die 

 hekke die siftingsproses ondergaan en kan in die gimnasium gaan studeer. Hierdie 
 leerders moet egter ook op die netbalbane aantree (soos hierbo aangedui) en sal weer 
 die siftingsproses ondergaan voordat hulle die skryflokale betree. 

 
 3. Leerders met komorbiditeite ondergaan die siftingsproses by die hoofhek en gaan dan 

 na mnr. Stofberg se kantoor. 
  

4. Indien dit reën, sal die siftingsproses in die gimnasium plaasvind waarna leerders na die 
skoolsaal sal beweeg. 

 
 
14. MATRIEKLENTESKOOL 
 

Soos aan u meegedeel tydens die akademiese oueraand op 21 Januarie 2020, gaan die 
Hoërskool Bellville gedurende die Oktober-vakansie ‘n VERPLIGTE lenteskool vir matrieks 
aanbied. Ons vra dringend elke matriekouer se ondersteuning in dié verband. Tref asseblief 
vroegtydig u reëlings sodat die matrieks gedurende hierdie vakansie by die skool kan wees. 
 



Hierdie poging van die skool om aan elke matriekleerder die beste geleentheid vir sy 
eindeksamen te bied, kan slegs suksesvol wees indien die leerder, onderwysers en ouers hande 
vat en sonder enige voorbehoud die projek ondersteun. 
 
Die leerderterugvoering in verband met vorige jare se lenteskool was oorweldigend positief. 
 
Die lenteskool word soos volg beplan: 
 
Wanneer: Maandag 26 Oktober tot Donderdag 29 Oktober 2020 

Tyd:  08:00 – 13:30 (dalk enkele dae tot 15:00) 
Vakke:  Die volgende vakke word aangebied as deel van die lenteskool: 
 

- Wiskunde 
- Fisiese Wetenskappe 
- Lewenswetenskappe 
- Geografie 
- Inligtingstegnologie 
- Rekenaartoepassingstegnologie (slegs geïdentifiseerde leerders) 
- Musiek 

 
Koste: Die koste beloop R100 per leerder om die oorhoofse koste te dek (Finale betaling op  
30 September asseblief). Wanneer u na die advertensies van lenteskole kyk, sal u sien dat u 
nêrens in Suid-Afrika so ‘n geleentheid teen hierdie bedrag sal kry nie. Die geld moet asseblief 
by die finansiële kantoor inbetaal word en leerders moet die kwitansies veilig bewaar. Die nie-
bywoning van hierdie studieweek is volgens my uiters onverantwoordelik en as skoolhoof verwag 
ek elke ouer en leerder se samewerking in hierdie verband. 
 
Die lenteskool sal soos ‘n normale skooldag hanteer word. Leerders moet betyds by hulle klasse 
opdaag en die volle duur van die klasse bywoon. Hulle kan egter met gewone drag skool toe kom.  
Wiskunde-leerders en Fisiese Wetenskap-leerders sal in klasse ingedeel word, op grond van die 
punte wat in die September-rekordeksamen behaal is. Daar sal dus hulp vir elke leerder wees, 
van die onderskeidingskandidaat tot die leerders wat steeds met sekere Wiskundige beginsels 
sukkel. 
 
Gedurende die September-eksamen sal leerders ‘n Lenteskoolrooster ontvang wat die vakke, 
datums en tye aandui. 
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