
                                                         

 
 

 

Voorskrifte vir die kwartaallikse kontrole.  
 
 

 Kwartaallikse kontrole 
 

o Die kontrole van skriftelike werk moet verband hou met vakdidaktiese aspekte en word gedoen om: 

 

     te verseker dat die onderrig op standaard is, veral met die oog op noukeurigheid, netheid, nasienwerk, 
verbetering en nasorg; 

 
      te verseker dat by die bepalings van die sillabus gehou word;  
 

 enige leemtes in die onderrig te identifiseer en reg te stel; 
 

      die vlak van selfwerksaamheid by die leerlinge te bepaal; 
 

  personeelopleiding te doen; 
 

die vordering van klasse en bepaalde leerlinge te monitor. 
 

 Kontrole word normaalweg EEN keer per kwartaal gedoen. 
 

 Spesiale kontrole met die oog op regstellende aksies waar leemtes voorkom, kan wel geskeduleer word. 
 

 Die datums vir kontrole sal op die kwartaal- en jaarbeplanning aangedui word. 
 

 Die datums waarop kontroleverslae ingehandig moet wees, sal op die kwartaal- en jaarbeplanning aangedui 
word. 

 
 Die onderwyser se vakportefeuljes met skema- en verslae moet deeglik gekontroleer  word. 

 
 Kontrole moet met sorg en noukeurigheid uitgevoer word. 

 
 Kontrole kan nie altyd net positiewe kommentaar oplewer nie. Almal maak foute, dis menslik. Kontrole is 

dus nie ‘n manier om vir mekaar van hulp te wees en om te verseker dat eenvormige standaarde deurgaans 
gehandhaaf word. Dit is definitief nie om iemand in ‘n slegte lig te stel of te kritiseer nie. 

 
 Onderwysers moet toesien dat hulle kontrolevorms  BETYDS by die onderskeie vakhoofde ingegee word. 

 
 LET WEL: Die Departementshoofde wat ook vakhoofde is se kontrole word volledig deur die Adjunk-

hoofde verrig. Hulle kontrole word op dieselfde manier gehanteer soos enige ander vakonderwyser in die 
skool. Dieselfde geld ook vir die Adjunkhoofde wat nie vakhoofde is nie. 

 
 Die prosedure waarvolgens kontrole gedoen moet word, verskyn hieronder: 

 
 ‘n Generiese vorm is ontwerp wat voorsiening maak vir die kontrole van die leerkragte se portfolios, 

sowel as die leerders se portfolios.


 Dié vorm is opsioneel en kan gebruik word daar waar daar nie voorgeskrewe departementele vorms 
beskikbaar is nie.


 Die generiese vorm maak voorsiening vir die moderering van ten minste DRIE leeders se assesserings-

opdragte.


 Die punt van die klasonderwyser kan ook op hierdie kontrolevorm vergelyk word met die modere-
ringspunt van die senior onderwyser.




 Vakhoofde is verantwoordelik vir die kontrolering van alle vakonderwysers binne sy/haar departement. 

Dit sluit die kontrolering van onderwysers binne die departement, wat op hoër posvlakke is, se werk in. 

(Sien AANHANGSEL B)


 Departementshoofde en Adjunkhoofde se skriftelike werk word tot dieselfde formaat gekontroleer as eni- 

ge ander vakonderwyser sin. 

  
 Departementshoofde moet alle kontrolevorms van onderwysers binne sy/haar departement in ‘n aparte 

leêr liaseer. Die leêr moet ten alle tye ter insae beskikbaar wees.


 ‘n Opsomming van die vakonderwysers se skriftelike kontrole word deur die departementshoofde na die 
adjunkhoof vir akademie gestuur. (Sien AANHANGSEL E)


 ‘n Finale opsomming van alle onderwysers se kontrole sal daarna deur die adjunkhoof (akademies) na die 

skoolhoof verwys word. (Sien AANHANGSEL K)
 


