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COVID-PRYSUITDELING 2021 

INLEIDENDE OPMERKING

Die doel van die funksie is om erkenning te gee aan Bloemhoffers wat hard gewerk en 
presteer het op akademiese -, sport - en kultuurgebied ten spyte van die besondere uitda- 
gende laaste agtien maande. 

Nadat die erekleurekomitee ernstig nagedink het oor die daarstelling van kriteria en insette 
van ouers oorweeg het,  is die volgende besluit geneem: 

 Die Covid-Prysuitdeling sal op 20 Oktober 2021 om 12:00 in die sentrum plaasvind.
 Personeel, pryswenners, enkele borge, asook die ouers van matrikulante sal die 
 geleentheid mag bywoon. Ons kan die funksie ongelukkig nie meer in die aand aanbied  
 nie. Die veiligheidvereistes vir aandfunksies wat deur die Stellenbosch Munisipaliteit    
 gestel word, laat ons nie toe om dit in die beperkte tyd te reël nie.

AKADEMIE

Daar sal vanjaar volgens die volgende aangepaste kriteria erkenning gegee word.

Graad 8-11: Akademiese erkenning sal gegee word aan presteerders bo 80%.
   Hierdie leerders sal oor die verhoog stap en ’n sertifikaat ontvang.
                 Die volgende kriteria geld:

  Graad 8: Slegs deurlopende skoolgebaseerde assessering tot  einde   
  September 2021.
  Graad 9-11: Die November 2020 eksamenuitslae én deurlopende skoolgeba- 
  seerde assessering tot einde September 2021.

  Akademiese erekleure aan Graad 11’s sal  na afloop van die November 2021  
  eksamen outomaties toegeken word. Hierdie uitsondering sal slegs vir 2021  
  geld. Die volgende kriteria geld:

  Die graad 10 November-eksamen van 2020 en die graad 11 November-ek  
  samen van 2021 word in berekening gebring. Om vir erekleure in aanmerking  
  te kom, moet die volle eksamens afgelê word. Slegs ’n gedeelte van een vak  
  mag weens ’n geldige rede misgeloop word. 
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Graad 12:  Ontvang erekleure volgens die skool se oorspronklike erekleurereglement.  
  Die volgende kriteria geld: 

  Die graad 11 November-eksamen en die graad 12 September-eksamen word  
  in berekening gebring. Om vir kleure in aanmerking te kom, moet die volle   
  eksamens afgelê word. Slegs ’n gedeelte van een vak mag weens ’n geldige  
  rede misgeloop word.

  HALFKLEURE: AKADEMIE

  ’n Gemiddeld van 75% - 79,95% vir die twee eksamens saam. Neem in ag al- 
  bei moet  75% of hoër wees. (0,5% kan bygetel word by die gemiddeld van  
  elke eksamen)

  VOLKLEURE
  
  ’n Gemiddeld van 80% en meer vir die twee eksamens saam. Neem in ag   
  albei moet 80% of hoër wees. (0,5% kan bygetel word by die gemiddeld van  
  elke eksamen)


