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Verw  : Akademie 
Dept  : Kurrikulum 
Kontak: Mev H Koen 
Datum : 24 Mei 2019  
 

Geagte Ouer(s) 

Ons is alreeds besig met die Graad 7-eksamens en Maandag begin ons Graad 4, 5 en 6-

leerders eksamen skryf.  Ons het dit nodig gevind om vandag so bietjie reguit te gesels oor 

eksamens, toetse en insidente wat gereeld hieroor ontstaan. 

Die kurrikulumspan van die skool het tyd spandeer om na al die navrae te kyk en gevoel dat 

ons miskien meer in detail met ons ouers oor die onderwerp moet kommunikeer. 

Ons onderwysers, vakhoofde en kurrikulumhoofde loop gereeld deur onder erge kritiek van 

enkele ouers.  Ook word ons personeel aan die ander kant deur die WKOD (Vakadviseurs en 

Assesseringbestuurders) verantwoordelik gehou om bepaalde riglyne te volg en veral ‘n 

bepaalde persentasie hoër orde vrae in die vraestelle in te sluit. (Dit is ‘n fokus wat die afgelope 

twee jaar sterk deurkom). 

Die kurrikulumprogram van Laerskool Eversdal word kort-kort deur enkele ouers 

bevraagteken en dit gebeur gewoonlik rondom toetse en eksamens.  Die 

bevraagteken/klagtes verteenwoordig nie eens 1% van ons ouerkorps nie, maar ons voel dat 

dit tog nodig is dat ons sekere sake uitlig, aangesien ander ouers ook soms mag wonder. 

Hierdie “bevraagteken” is dikwels vanuit ‘n soortgelyke verwysingsraamwerk nl: 

a) Ouers wie se kinders normaalweg toppresteerders is (kodes 6 en 7). 

b) Bogenoemde kinders ervaar dikwels groot druk om te presteer en word baie emosioneel 

as hul punte nie aan die verwagtinge voldoen nie. 

c) Waar ouers ‘n abnormale fokus op leerderprestasie het (ons personeel weet gewoonlik 

presies wie die ouers/leerders is); 

d) Uit gesprekke is dit dikwels duidelik dat hierdie ouers verkies dat vraestelle hoofsaaklik 

inhoudgebaseerd is. 

e) Insigvrae/hoër orde denkvrae word dikwels bevraagteken.  (Hoër orde denkvrae kan nie 

altyd “geleer” of ingedril word nie.  ‘n Kind verstaan/of hy/sy verstaan nie). 

f) Die verwagting is soms ook dat die nasiener moet “interpreteer” wat die leerder sê, al 

staan die antwoord nie altyd op die bladsy nie. 

Ons kan beslis nie alle ouers oortuig dat punte en die uitslae van toetse/eksamens nie die alfa 
en omega is van die onderwysproses in die laerskool nie.  Sommige ouers het dikwels hul eie 
opinie oor goeie onderwyspraktyk.  Ons wil u graag nooi om gerus die verslag te lees wat mnr. 
Arangies opgestel het na sy afgelope besoek aan Finland.  

In die verslag sal u ‘n beter insig vind vir ‘n suksesresep in die laerskool vir goeie prestasies 
op ouderdom 17; 18; 19 en daarna. 
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http://www.eversdal.org.za/wp-content/uploads/2018/01/FINLAND-2019-
TERUGVOERING.pdf 

Daar is ‘n rede waarom die kinders in Finland se akademiese uitslae (op senior vlak) van die 
hoogste in die wêreld is. Die beginsels wat die suksesse van hul onderwysstelsel bepaal, is 
ook ‘n belangrike onderbou van die doelwitte van die Suid-Afrikaanse Onderwysstelsel. 

Ongelukkig faal die Suid-Afrikaanse Onderwysstelsel ons leerders in diè verband, aangesien 
die doelwitte nie genoeg ondersteun word (finansieël en opleiding) om dit in die praktyk te laat 
plaasvind nie.  By Laerskool Eversdal kry ons dit wel reg om van hierdie doelwitte in ons 
onderrigstelsels te laat plaasvind – dit soms met sterk teenkanting van enkeles. 

Wanneer enkele ouers dan ons onderwysers bevraagteken, is dit belangrik om op die 
volgende beginsels te let: Laerskool Eversdal is onder die top 3 presterende skole in Distrik-
Noord.  (Dit is onder skole wat ook soortgelyke ouerkorps as ons het). 

1. Ons het sopas weer in ons Graad 3 en 6 sistemiese uitslae bevestiging van bogenoemde 
gekry. Die toets van die sisteem word in Wiskunde en Huistaal gedoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ons kry baie positiewe terugvoer van die Departement oor ons visie en dit wat ons wil 

bereik. (Sien ook die skool se visie op ons webbladsy.) 

3. Ons fokus is om die hele kind te ontwikkel en ons tyd so te benut dat ons kinders wel 

voorberei word vir die eise van die 4de Industriële Revolusie (4IR). Dit sal daarom beteken 

dat kinders dikwels nie ‘n insigvraag sal kan beantwoord nie. 

4. ‘n SLIM kind (volgens ou laerskool standaarde) is nie altyd die kind wat na skool in tersiêre 

studie uitblink nie.  

5. Baie kinders in die laerskool toon dikwels ongelooflike insig en het die vermoë om 

“common sense” toe te pas, maar sukkel soms met die leer en weergee van feite en doen 

nie altyd so goed in hul eksamens en toetse nie (‘n legio redes kan hiervoor uitgewys 

word).  Hierdie kinders tree dikwels later in hul lewe as presteerders na vore. 

6. “Slim” is nie gelykstaande aan 80%+ nie. (Beslis nie in die laerskool nie.) 

http://www.eversdal.org.za/wp-content/uploads/2018/01/FINLAND-2019-TERUGVOERING.pdf
http://www.eversdal.org.za/wp-content/uploads/2018/01/FINLAND-2019-TERUGVOERING.pdf
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Soos altyd in ons korrespondensie wil ons dit duidelik maak dat die volgende ook wel somtyds 
gebeur: 

• Onderwysers doen soms ondeurdagte goed; 

• Onderwysers maak ook foute; 

• Daar glip nou en dan ‘n “swak vraestel” deur; 

• Daar sal soms ‘n fout in die merk van vraestelle wees a.g.v. verskillende interpretasies. 

In bogenoemde geval sal ons foute erken en die nodige aanpassings aanbring. 

Ons sluit by die skrywe vir u die instruksies in (Bylae A) wat ons 
ontvang rakende die prosedures tydens toetse en eksamens.  
Ons stem nie met alles saam nie, aangesien sommige van die 
reëls vir ons nie enige positiewe bydrae maak tot die kind se 
ontwikkeling nie. Onderstaande is ‘n voorbeeld van die 
instruksies: 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is veral met punt S waarmee ons ‘n probleem het.  Ons voel dat dit ‘n goeie praktyk is om 

ten minste die volle vraestel aan Graad 4-leerders deur te lees voordat hulle begin skryf. 

Indien ‘n mens kyk na die Finse model waar daar geen formele toetse en/of eksamens geskryf 

word tot voor ouderdom 16 nie, kan ‘n mens aanvaar dat die hoofdoel van eksamens/toetse 

in ons konteks is om vir kinders die vaardighede aan te leer om verskillende vraagtipes te kan 

hanteer en om te kan funksioneer in toets- en eksamensituasies.  Die weergee en onthou van 

inhoud is ‘n sekondêre (minder belangrike) doelstelling van eksamens en toetse. 

Ons besef dat enkele ouers nie in die benadering glo nie en glo dat 'n kind moet van jongs af 
gedruk word om te presteer en om kompetisie te hanteer.  Diegene besef egter nie watter 
impak hierdie druk op 'n jong, ontwikkelende kind (6-16) het nie.   
 
Dit werk vir party kinders, maar die sielkunde maak dit duidelik dat ongesonde druk op 
prestasie (of vergelyking met prestasie) 'n negatiewe impak op die meeste kinders het en lei 
tot heelwat van die gedragsafwykings wat tieners dikwels toon. Heelwat ouers redeneer dat 
die “ou onderwysstelsel” en manier van doen het vir hulle gewerk en dat hulle goed uitgedraai 
het. 
 
Ons wil graag afsluit met die volgende aanhaling uit Ari Pokka se boek  “TOPCLASS – Finnish 
School Leadership and Management”. Ari is die President van die IFP (International 
Confederation of Principals), ‘n skoolhoof, onderwyser en skrywer.   
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Die volgende aanhaling kom uit sy boek: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ons wil nie ons ouers omkrap nie, maar ons wil net weer onderstreep dat ons skool ‘n filosofie 

rondom onderwys en onderrig nastreef wat getoets is in hoogsfunksionerende 

onderwysstelsels in die wêreld en ons besef dat dit soms lynreg verskil met dit wat ons (ouers 

en onderwysers) as leerders ervaar het. 

Groete 

 

GYS BURGER      CHRIZANNE DE BEER 
LAERSKOOL EVERSDAL:     LAERSKOOL EVERSDAL: 
ADJUNKHOOF      ADJUNKHOOF 
 

HILOISE KOEN      CECILE SWART 
LAERSKOOL EVERSDAL:     LAERSKOOL EVERSDAL: 
IFSEN KURRIKULUMHOOF    GRONDSLAGFASE KURRIKULUMHOOF  
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