
 
 

HOËRSKOOL PIONIER 
BELEID TEN OPSIGTE VAN TAKE / PROJEKTE 

 

1. ALGEMEEN 
 Alle take / projekte wat aan leerders gegee word moet in lyn met die CAPS / KABV voorskrifte  

wees.  

 Weens die provinsiale samestelling van ons skool se leerders word GEEN GROEPSTAKE toegelaat 
nie. ALLE take word INDIVIDUEEL gedoen.  

 Onderwysers moet taak / projekopdragte betyds aan leerders gee en genoegsame tyd verskaf om 
take sorgvuldig te voltooi. Die merkrubriek of puntetoekenning per vraag moet duidelik aangetoon 
word.  

 Die laatste wat die personeel se voorgeskrewe inhandigingsdatum van take mag wees, is EEN WEEK 
voor punte ingehandig mag word (sien kalender). 

 Weens die kort vierde kwartaal, moet enige take wat in die vierde kwartaal volgens die CAPS/KABV 
voorskrifte gedoen moet word, reeds in die derde kwartaal uitgedeel of afgehandel word (die punte 
word vir die vierde kwartaal se state gehou).  
   

2. INHANDIG & KONTROLE 
 Wanneer take ingehandig word, gebruik die onderwyser ‘n klaslys om die inhandiging van take te 

kontroleer. Beide die leerder en onderwyser plaas hul handtekening as bevestiging van ontvangs 

van die taak EN die inhandigingsdatum word aangeteken. 

 Alle take word in persoon aan die onderwyser binne-in sy/haar klas ingehandig. Take mag nie in ‘n 

onderwyser se kantoor, by sy huis of op die stoepe ingehandig word nie. Take mag ook nie net in of 

buite ‘n onderwyser se klas neergesit word nie. 

 Geen take mag namens die leerder deur ander leerders ingehandig word nie, aangesien hul nie kan 

teken as bewys nie.  

 

3. LAAT INHANDIG 
Die volgende beleid word deur alle personeel met betrekking tot die merk van take of projekte wat 
laat ingehandig word, toegepas: 
1. ‘n Leerder word per dag wat die taak/projek laat ingehandig word, beboet, volgens die riglyne 

hieronder gestipuleer: 
        Indien die taak/projek…  

 1 skooldag laat is, word die leerder met 10% beboet, m.a.w. 10% word van die leerder se finale 
persentasie afgetrek, tot op ‘n minimum punt van 30%.  

        Indien die leerder dus 70% vir die taak behaal, sal hy/sy dan 70% minus 10% = 60% vir die 
taak/projek ontvang.  

 2 skooldae laat is, word 20% van die leerder se persentasie vir die taak afgetrek (-20%), tot op 
‘n minimum punt van 30%. 

 3 skooldae laat is, word 30% van die leerder se persentasie vir die taak afgetrek (-30%), tot op 
‘n minimum punt van 30%. Indien taak nog nie ingehandig is nie, word SMS aan ouers gestuur 
(sien punt 4 hieronder). 

 4 skooldae laat is, word 40% van die leerder se persentasie vir die taak afgetrek (-40%), tot op 
‘n minimum punt van 30%.  

 5 skooldae laat is, word 50% van die leerder se persentasie vir die taak afgetrek (-50%), tot op 
‘n minimum punt van 30%. 
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        Na 5 skooldae laat: Die maksimum aantal skooldae wat ‘n taak laat ingehandig mag word, is 5 dae 
(een skoolweek). Daarna word die leerder DAAGLIKS pouses ingehou om aan die taak te werk 
totdat daar ‘n maksimum punt 10% toegeken kan word. Die ouers word per SMS daarvan in kennis 
gestel (sien punt 5 hieronder). Die taak mag dan NIE meer tuis voltooi word NIE. 

 
        Indien ‘n leerder se punt vir die taak self 30% of minder as 30% is, ontvang hy/sy die werklike 

taakpunt en word geen verdere punte afgetrek nie, mits dit binne die 5 skooldae spertydperk 
ontvang is (daarna MAKS 10%) 

 
2. Indien ‘n leerder afwesig was op die dag wat ‘n taak of projek ingehandig moet word, moet die 

leerder op die EERSTE DAG wat die leerder terugkeer (hetsy of die leerder daardie dag die 
betrokke vak het of nie) die taak of projek inhandig, tesame met ‘n geldige afwesigheidsbrief 
(ouerbrief is aanvaarbaar). In hierdie geval sal die leerder nie gepenaliseer word of punte verloor 
nie. Indien hul nie op die eerste dag die taak ingee nie, of nie ‘n geldige afwesigheidsbrief inhandig 
nie, geld die aftrekking per dag soos hierbo gestipuleer, totdat die taak ingehandig word of die 
afwesigheidsbrief tesame met die taak ontvang word. 

 
        Let wel: Die dae laat word getel as “skooldae” (m.a.w. Maandag tot Vrydag), nie dae waarop die 

leerder daardie betrokke vak het nie.  
 
3. Onderwysers moet leerders wat nie hul take op die voorgeskrewe datum ingehandig het nie, 

opvolg en daagliks hul herinner daaraan, tesame met die nodige sanksie (bv. -10% vir 1 dag laat). ‘n 
Lys van leerders wat take uitstaande het, kan na die betrokke registeronderwyser gestuur word. 
Leerders teken langs hul naam dat hul kennis neem van die uistaande taak en sanksie. Hierdie lyste 
word saam met die inhandigslyste geliaseer as bewys van opvolg en kontrole.  

 
4. Op die derde (3) dag laat, moet ‘n SMS ook aan die ouer gestuur word (deur die Dissiplinêre Hoof) 

om daarvan kennis te neem dat die leerder ‘n taak uitstaande het en reeds punte sal verloor.  
 

5. Indien die taak na vyf (5) dae laat nie ingehandig is nie, word die ouers ook per SMS in kennis gestel 
dat die leerder nou DAAGLIKS pouses ingehou word om aan die taak te werk totdat daar ‘n 
maksimum punt 10% toegeken kan word.  Die taak mag dan NIE meer tuis voltooi word NIE. 

 
6. Gr. 10 – 12 PAT: Indien ‘n leerder DRIE DAE na die sperdatum van die inhandiging van die PAT 

(Praktiese Assesseringstaak) nog nie die PAT ingehandig het nie, word die Akademiese Hoof 
daarvan ingelig. ‘n Brief vanaf die skool sal aan die leerder gegee word om te onderteken, sodat 
hulle verstaan dat die nie-inhandiging van ‘n PAT kan lei dat hul nie na die volgende graad bevorder 
kan word nie, aangesien hul ‘n onvoltooide SBA punt het by die Departement.  Daarna word die 
gewone prosedure soos hierbo gestipuleer, gevolg. 

 
Enige gevalle wat buite die raamwerk van hierdie riglyne val, word na die Akademiese Hoof verwys vir 
opvolg. 
 
 

 
___________________    _____________________ 
 
Mnr. RS Muller     Mev. SA Smuts 
Skoolhoof      Akademiese Hoof 


