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   WAT WORD GEMODEREER ? 

 

 

Onderwyserportefeuljes 
 
 

o Van elke onderwyser word verwag om ‘n persoonlike vakdoelwitlêer by te hou. Die inhoud 
van hierdie lêer moet soos volg lyk: 

 
1) Inhoudsopgawe  
2) Persoonlike rooster  
3) Klasrooster  
4) Deurlopende Evalueringsvorms  
5) Werkskemas  
6) Sillabusse  
7) Handleiding vir Deurlopende Evaluering  
8) Notules van vakvergaderings 

 
9) Klasbesoekverslae  
10) Korrespondensie  
11) Algemeen 

 

Leerderportefeuljes 

 
o Onderwysers moet toesien dat die portefeuljes van hulle onderskeie vakke volgens 

departementele en CAPS-voorskrifte gehanteer word. 

 
o Onderwysers moet ook toesien dat elke leerder bo en behalwe sy eksamen- of toetsvraestelle 

ook voorsien word van memorandums wat in die portefeulje geliasseer moet word. 
 

o Leerdeportefeules moet netjies georden wees. 
 

o Leerderportefeuljes moet deur onderwysers vir kontrole voorgelê word. 

 

2.6 Nasien van skriftelike werk 
 

              Die volgende aspekte is by die nasien van skriftelike werk van belang: 

 

 Alle skriftelike werk wat gebruik word vir deurlopende evaluering, moet deur die 
onderwyser nage-sien en bepunt word.


 Nasienwerk moet netjies en positief wees. Geen neerhalende opmerkings mag by ‘n 

leerder se werk geskryf word nie.

 Onderwysers word aangemoedig om by soveel skriftelike take as moontlik positiewe 

opmerkings te skryf.
 
 Nasienwerk is nie ‘n foutejag nie. Om foute raak te sien en aan te dui, is wesentlik deel 
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van die nasienproses , maar dit is ewe belangrik om goeie dinge raak te sien en aan te 
toon.


 Nasienwerk moet binne ‘n redelike tyd afgehandel word. As daar te veel tyd verloop 

tussen die inlewer van ‘n bepaalde stuk werk en die terugvoer wat die leerder daarop 

kry, vind daar geen leer plaas nie.

 Foute moet op ‘n eenvoudige manier aangedui word. Die tekens wat die onderwyser 

gebruik, moet aan al die leerlinge bekend wees.

 Leerders moet hulle nagesiende werkstukke / toetse sien voordat die punte vir 

rekorddoeleindes gefinaliseer word.

 Die departementshoof of vakhoof moet ten minste 10 %van alle toetse en 

eksamenvraestelle mode-reer.

 Onderwysers mag ook sekere werkstukke deur leerders self of deur klasmaats laat 

merk, maar punte behaal vir sulke werk mag geensins vir formele deurlopende 
evaluering gebruik word nie.

 


