
	 	

 

 

Eksamenprosedure vir Leerders  
(2021 Junie-toetsreeks) tydens COVID-19 

 

1. Skoolbywoning 
• Studie by skool: Leerders het die geleentheid om by die skool te studeer. Hierdie 

leerders moet ook in skoolklere wees. Meld elke oggend voor 07:40 by die sentrum 
aan vir skandering. Daarna gaan leerders direk na die Mediateek vir studie. Verdaag 
nie voor 11:00 nie. Die lokaal is tot 13:00 oop vir studie. 

• Eksamenvraestelle buite die geskeduleerde eksamenperiode:  gr 11 – 12 hoef 
nie skool by te woon op dae wat amptelike vakke (dit sluit ekstravakke in) se 
vraestelle geskryf word nie, al word die vraestelle eers die middag geskryf. 

 
2. Eksamentye Gr 8 – 11 

• Skooldag begin 07:40.  Alle vraestelle eindig 11:00; welstandsprogram daarna (nie 
verpligtend), maar slegs as Covid-19 regulasies dit toelaat. 

• Laaste eksamendag: Alle vraestelle begin 08:00 en leerders verdaag sodra die 
antwoordstelle ingeneem is. 

• Pouse:  08:25 – 08:45. Leerders moet die gebou stil verlaat en na die hokkieveld 
verdaag vir pouse.  Personeel sal leerders buite die buitedeur naaste aan die 
eksamenlokaal ontvang by hul terugkeer.  Daar sal slegs hierdie een pouse wees.  
Leerders wat voor 09:00 begin skryf, kry nie amptelik pouse nie. (Toesighouers 
gebruik eie oordeel vir individuele leerders wat gou badkamer toe moet gaan.) 

• Leestyd: 5 minute leestyd word vir gr 11 – 12 gegee voor die aanvang van elke 
vraestel. 

• Dubbele sessies: Indien leerders twee vraestelle op een dag skryf, word die tye so 
uitgewerk dat leerders ten minste 45 minute pouse het voordat hulle weer terug moet 
wees 15 minute voor die aanvang van die tweede vraestel.  Die tweede vraestel 
begin dus ten minste  een uur na die einde van die eerste vraestel. 

• Geen skrif word ingeneem voor die volle tyd verstreke is nie. 
 
3. Eksamentye  Gr 12 

• Junie – Soos vir gr 8 tot 11 
• September   – Eerste sessie:  leerders meld om 07:40 aan.  Vraestelle begin om 

08:00. Tweede sessie:  soos vir gr 8 – 11 hier bo. 
• Gr 12 mag die eksamenlokaal verlaat nadat die helfte van die vraesteltyd verstreke 

is, maar nie in die laaste kwartier nie.  Hulle moet hul skrifte op hul sitplekke los.  Dit 
word saam met die groep s’n ingeneem.  (Slegs September- en November-
eksamens) 

• Gr 12 Bloktyd – 2 dae voor die eksamen begin, tensy die eksamen op ‘n  Maandag 
begin. 
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4. Afwesigheid 

• Toestemming word slegs deur die adjunkhoof, me. Viljoen, hanteer. 
(winnie@bloemhofschool.co.za.) 

• ‘n Personeellid mag onder geen omstandighede vooraf met ‘n leerder reël om ‘n 
vraestel op ‘n alternatiewe tyd te skryf sonder dat die skoolhoof/adjunkhoof daarvoor 
toestemming verleen het nie. 

• Wanneer ‘n leerder as gevolg van siekte nie ‘n vraestel kan skryf nie, moet sy ‘n 
mediese sertifikaat vir die betrokke dag/dae by ontvangs inhandig op die dag 
nadat sy afwesig was.  Ouers mag die sertifikaat per epos aan die skool stuur. 

• Geen inhaal-toetse/ eksamens nie.   
• Indien versuim word om die sertifikaat betyds in te handig, kry die leerder NUL 

vir die vraestel. 
• Geen afwyking van die amptelike eksamenrooster, soos goedgekeur deur die WKOD 

Distrikskantoor, vind plaas nie.  Geen datum op ons eksamenrooster word 
geskuif ter wille van eksterne eksamens nie. 

• Indien ‘n leerder nie ‘n volledige eksamen aflê nie,  kom die akademiese toekennings 
by die Prysuitdeling in gedrang. Navrae aan die adjunkhoof, mev Viljoen. 
 

5. In die Eksamenlokaal 
• Geen leerder mag op enige stadium van die eksamentyd die eksamenlokaal betree 

sonder die toestemming van ‘n opvoeder nie. Vir Junie 2021 moet leerders egter 
direk instap ter wille van sosiale afstand.  

• Leerders moet in die lokaal stil hulle plekke inneem. 
• Geen rondstanery, verduideliking van werk deur ‘n klasmaat of toesighouer word in 

die eksamenlokaal toegelaat nie. 
• Niemand mag in die eksamenlokaal praat nie en ook nie in gange nie.  Leerders 

wat reeds skryf word gehinder. Wees bedagsaam teenoor jou mede-leerders. 
• In die studietyd voor die aanvang van ‘n vraestel, moet alle leerders met studie besig 

wees.  Geen tydskrifte, storieboeke en elektroniese apparate (bv. Ipods , Kindles, 
ens) word toegelaat nie. 

• Voor die vraestelle uitgedeel word, word alle tasse onder die banke geplaas.  Slegs 
penne, liniale en ander skryfbehoeftes mag dan bo-op die banke wees. ‘n 
Deurskynende potloodsakkie is toelaatbaar. 

• Selfone en “slim” horlosies mag onder geen omstandighede by ‘n leerder  
gehou word nie. Selfone moet afgeskakel wees en dit word saam met die slim-
horlosies in die tasse, wat onder die banke is, geplaas. 

• Geen Tipp-Ex, enige ander korrigeermiddels of glimpenne word toegelaat op 
antwoordstelle nie. 

• Geen skryfbehoeftes of vak-apparaat word by mekaar geleen nie. 
• Geen vrae rondom interpretasie van vrae mag aan toesighouers gestel word nie. 
• Leerders voorsien self kramdrukkers en krammetjies vir die vaskram van skrifte. 
• Gewone voorskrifte ten opsigte van kleredrag en Bloemhoftasse geld in die 

eksamen.  
• Vir ekstra warmte word slegs kniekombersies  toegelaat. 
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• Geen eet- of drinkgoed, kaartjies, boeke, potloodblikkies of -sakkies op banke tydens 
eksamensessies nie, maar slegs skryfbehoeftes benodig. Vra ekstra papier om op te 
druk. 

• Geen vraestel of antwoordstel word aan leerders gegee om huis toe te neem nie. 
• Daar moet aan weerskante van die foliopapier geskryf word. 
• Foliopapier word slegs vir eksamendoeleindes gebruik.  Ongebruikte papier moet 

skoon ingelewer word en dit mag nie gebruik word om op te teken of briefies te skryf 
nie. 

 
6. Oneerlikheid 

       As enige vorm van oneerlikheid ontdek word, geld die volgende prosedure: 
1. die toesighouer parafeer en skryf die tyd neer by die plek op die antwoordstel 
2. die notas of hulpmiddels word afgeneem 
3. die leerder skryf klaar 
4. toesighouer neem leerder na afloop van eksamensessie na adjunkhoof; 

SAOK (Skoolassesserings- en onreëlmatighede Komitee) ondersoek die 
beweerde oneerlikheid; vaste prosedure met Kringbestuurder wat betrokke raak. 

5. Indien skuldig bevind, sal die leerder nul kry vir die vraestel. 
 

 
Junie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


