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GRAAD 11 EN 12 BASISLYNASSESSERING:   

REËLINGS JUNIE/JULIE 2021 
 
LEERDERS MOET ASSEBLIEF KENNIS NEEM VAN DIE VOLGENDE BAIE 
BELANGRIKE REËLINGS.  
 
1. Vanaf Maandag 21 Junie – 9 Julie begin die basislynassessering vir graad 11 en 12. 
 

• Die doel van die basislynassessering is EERSTENS om vas te stel waar leerders 
probleme ondervind in die spesifieke vak en TWEEDENS om ‘n geleentheid te 
skep om ‘n standaardvraestel voor die rekord- en eindeksamen te skryf. 

• Vraestelle is volledige standaardvraestelle soos vir die Junie-eksamen. In 
sommige vakke word daar egter slegs een vraestel geskryf om sodoende die 
assesseringsprogram nie te lank uit te rek nie. 

• Daar word ‘n amptelike rapport uitgegee wat dien as amptelike dokument vir enige 
korrespondensie. Die rapportpunt sal ook gebruik word in die berekening van 
prestasiepunte. DIT IS DUS VAN UITERSTE BELANG DAT ALLE LEERDERS 
SOVEEL MOONTLIK VOORBEREIDING DOEN! 

• Rapporte word op 30 Julie elektronies aan ouers gestuur. 
 
2. Afwesigheid tydens basislynassessering 
 
 Indien leeders 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 12:15 aan) 
 

• Graad 12: Vraestelle word in die skoolsaal en die gimnasium geskryf.     
Graad 11: Vraestelle word in die E-gang geskryf. 
Eksamenlokale sal bekend gemaak word wanneer leerders soggens aantree. 

 

• Leerders wat van voorlesers gebruik maak se lokale sal voor die eksamen aan 
hulle bekend gemaak word. 

 

• Leerders wat ekstra skryftyd het, skryf in lokaal E4. 
 

• Leerders wat as gevolg van komorbiditeite tuisleer doen, meld direk by mnr. 
Stofberg aan. 

 
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 afwesigheidsbriefie skool toe stuur soos in die kwartaal. 
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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. 
 
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 
 Basislynassessering  Junie/Julie 2021 
 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. Indien dit reën sal die siftingsproses in die gimnasium plaasvind waarna leerders  
  na die skryflokale sal beweeg. 
 

4. Leerders wat op een dag twee sessies skryf, mag nie die skoolterrein tussen die 
twee sessies verlaat nie. 


