HEILBRON HERALD 1 JUNIE 2018

6 GEMEENSKAPSNUUS

Ingesluit in Valke
plattelandspan

Belangrikheid rondom
halfjaar eksamens
P

eter Kriel, Hoofbestuurder by die Onafhanklike
Instituut van Onderwys, SA se grootste privaat
hoër onderwysinrigting, sê die halfjaar eksamen
speel 'n belangrike rol, en 'n baie spesifieke een in
elke graad en moet ook ernstig, soos die finale eksamens opgeneem word. Baie leerders beskou die halfjaar eksamens as 'n soort oefening voor die groot
wedloop aan die einde van die jaar, maar die analogie
is nie reg nie. Trouens, in graad 8 moet eksamens
beskou word as om 'n huis geleidelik te bou, die
grondslag te lê met stene en sement te bou, af te rond
en uiteindelik die dak op die eindproduk te plaas wanneer jy jou matriekeksamens voltooi. As die fondamente wat jy aan die begin van jou senior jaar lê, nie
stewig is nie, of jy versuim om te verseker dat jou
mure stewig gebou is in die opvolgende jare, kan jy
probeer om die mooiste dak in jou matriekjaar op te
rig, maar dit sal net nie realiseer nie. Kriel sê elke
eksamen, en spesifiek elke halfjaar eksamen, speel 'n
unieke rol as leerders vorder deur middel van hul
hoërskool loopbaan.

AJ Claassen van Hoërskool Heilbron is gekies vir die o/18 Valke plattelandspan. Dit is
die derde jaar in 'n ry wat hy vir hierdie span gekies is.

Gekies vir Noord
Vrystaat hokkiespan

GRAAD 8: In graad 8 is die halfjaareksamen belangrik wat leerders gaan help om 'n goeie gevoel vir
en aanduiding van hul belange en sterk punte te kry.
Die leerder sal begin sien waarin hy of sy goed is en
wat het meer werk nodig as hy of sy in 'n spesifieke
vak beter wil presteer. Dit help ook die leerders om op
hul denke te begin fokus rondom wat hulle na skool
wil gaan studeer. Dit sal ook help om die baie belangrike keuses te maak oor watter vakke die leerder in
graad 9 sal kies. Leerders moet hul tydsvoordeel in
graad 8 gebruik om al hul opsies vir hoër onderwysinstellings en kwalifikasies deeglik te ondersoek
sowel as die toelatingsvereistes vir elkeen.
GRAAD 9: Met vakkeuses wat vir graad 10-12
bereik wil word, is dit belangrik om goeie punte te
behaal in die vakke wat die leerder graag in hul finale

jaar wil volg. Graad 9 halfjaar eksamen gee 'n aanduiding van bekwaamheid en die waarskynlike toekomstige sukses in 'n vak. Hierdie insig laat 'n leerder
toe om 'n beroep te doen op die voortgaan om 'n vak
te volg. Dit sal beteken dat dit ekstra harde werk sal
verg en addisionele hulp tot die leerder se voordeel sal
wees. Aan die anderkant kan 'n leerder besluit om
eerder oor te skakel na 'n ander vak om 'n beter gemiddelde punt te verseker in die komende jare.
GRAAD 10: Soos in graad 9 kan 'n swak halfljaarprestasie aandui dat die leerder 'n ander vak moet kies
om een te vervang wat nie uitwerk nie. Die verskil is
dat dit die laaste geleentheid is om 'n vervanging te
maak, byvoorbeeld om van Wiskunde na Wiskundige
Geletterdheid te beweeg, of om Rekeningkunde vir
Besigheidstudies te vervang.
GRAAD 11: Vanaf hierdie jaar word die halfjaar
eksamens selfs meer betekenisvol, want leerders kan
alreeds hierdie punte gebruik om vroegtydig met
voorlopige punte by hul keuse van universiteite aansoek te doen. Sodoende sal berge van stres en administrasie in die komende jaar en 'n half wees wanneer
al hul energie op hul matriekvoorbereiding gefokus
moet word.
GRAAD 12: Matriekeksamenpunte kan en moet
gebruik word om aansoek te doen by 'n hoër onderwysinstelling indien dit nog nie gedoen is nie. Daar
word voorgestel om eers op die eksamen te konsentreer en dan die Junie-vakansie te gebruik om al die
goeie, geregistreerde en geakkrediteerde instellings in
jou area te besoek om ondersoek in te stel oor wat
hulle aanbied. Matriekhalfjaar eksamens bied ook aan
leerders 'n waardevolle arsenaal van insig waar hulle
hul aandag en pogings in die komende maande moet
fokus om te verseker dat hulle die beste finale punte
kry wat hulle kan.

School very proud of their
music team

Phitshana Public School won in the Fezile Dabi Folklore Music 1, while they participated at the provincial level in Bloemfontein they obtained
Megan Strydom van Hoërskool Heilbron is gekies vir die o/17 hokkie Noord Vrystaat. second position. The school is very proud of the music team and all the leaders that helped them obtained these positions. Heads of departments
me YMM Mokoena, me N Ndlovu, me Y Thandiwe, the chairperson me TJ Tshabalala, choir master of FP of the phase, intermediate mr Melato,
Sy gaan ook die einde van die jaar in Nederland op 'n hokkietoer.
me EM Morake, me SM Mpembe, co-ordinators me PR Motsoeneng and me N Molaontoa.

KOM EEN, KOM ALMAL NA DIE
BASAAR VAN DIE AP KERK HEILBRON
Tweedestraat • Vegkop Uitbreiding • Heilbron
AKTIWITEITE: Kettieskiet en skyfskiet.
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k Maalvleis @ R65 per kg
k Wors @ R70 per kg
k Biltong @ R180 per kg
k Skaapvleissnitte ook
beskikbaar.

Braaivleis ete @ R50.
Sosaties, Pannekoek,
vis, kerrie & rys, en
vele meer...

Vir meer inligting kontak
Stoffel by 071 677 2602

