
 

 

Hoërskool Jan van Riebeeck 

Toets- en eksamenreëls vir leerders 

Verantwoordelikhede van die leerder 

1. Sorg dat jy die toets- of eksamenrooster noukeurig raadpleeg sodat jy presies weet op watter dag jy 
watter vak skryf.  As jy nie vir ‘n skryfsitting opdaag nie, sal jy nul (0) vir die vraestel kry. 

2. Sorg dat jy elke dag voorbereid is om die vak en vraestel te skryf wat op jou toets- of eksamenrooster 
verskyn. 

3. Leerders moet elke dag studiemateriaal saambring om hul besig te hou tydens die studiesessies. 
Algehele stilte moet gehandhaaf word. Geen geselsery of rondlopery sal geduld word nie. 

4.     Elke leerder moet sy of haar eie skryfbehoeftes en hulpmiddels soos sakrekenaars en krammasjiene 
saambring.  Geen leerder sal toegelaat word om tydens die skryfsitting enige apparaat by ‘n maat te 
leen nie.  Geen uitsonderings sal gemaak word nie. Leerders moet besef dat eksamens en toetse hul 
toekoms raak;  daarom moet hul eienaarskap vir hul eie vordering aanvaar. 

 
Reëls in die eksamenlokaal 

1. Leerders moet tasse of sakke voor in die lokaal plaas tydens die skryfsitting. 

2. Leerders sit streng alfabeties. 

3. Leerders mag slegs met blou of swart penne skryf. 

4. Leerders mag nie in die toets- en eksamenlokaal eet of drink nie. 

5. Sakrekenaars moet uit omhulsels gehaal word tydens die skryfsitting. 

6. Toerusting waarop daar geskryf is soos bv. liniale, penneblikkies, uitveërs, ens. mag nie in toets- en 

eksamenlokale gebruik word nie.  Pennesakkies wat nie deurskynend is nie, mag nie in die leerder se 

besit wees tydens die skryfsitting nie. 

7. Geen skryfpapier, notas, memorandums, werkboeke, handboeke of kaarte mag in die lokaal geneem 

word tydens die skryfsitting nie.  Al hierdie items moet in die leerder se tas voor in die lokaal geplaas 

word. 

8.     Geen ongebruikte skryfpapier mag in die hande van leerders wees nie. 

9. Geen vorm van kommunikasie tussen leerders word toegelaat nie. 

10. Selfone en of ander toestelle word afgeskakel en op die toesighouer se tafel gelaat of in die leerder se 

sak gelos tydens die skryfsitting.  Geen selfoon, selfs indien afgeskakel, mag in die leerder se besit 

wees tydens die skryfsessie nie. Slim horlosies (Smartwatches) is  verbode. 

11. Enige vorm van oneerlikheid word in ‘n baie ernstige lig beskou.  Die antwoordstel en bewys-stukke 

word ingeneem, waarna die saak by die eksamenhoof aangemeld word vir verdere ondersoek. ‘n Nuwe 

antwoordstel word uitgereik wat in die oorblywende tyd voltooi word. 

12. Alle opdragte van die opsiener moet stiptelik uitgevoer word. Geen ongedissiplineerde optrede sal 

geduld word nie. 

13. Geen leerder mag tydens ‘n toets of eksamen die skryflokaal sonder toestemming verlaat nie.  Die 

leerder se antwoordstel sal ingeneem word en die leerder sal nie toegelaat word om verder te skryf 

nie.  Slegs as ‘n personeellid ‘n leerder na ‘n kleedkamer vergesel, sal die leerder toegelaat word om 

verder te skryf. 

14. Geen op- of aanmerkings mag op vraestelle of antwoordstelle geskryf word nie.   

15. Alle vraestelle en antwoordstelle moet ingegee word.  Die leerder moet sy/haar naam op beide 

dokumente skryf.  Dit is verpligtend vir kontroledoeleindes.  Dit is die leerder se  verantwoordelikheid 

om toe te sien dat sy antwoordstel en vraestel ingeneem word. Los folio’s moet deeglik gekontroleer 

en vasgekram word voordat dit ingehandig word. ‘n Leerder se naam moet op elke folio geskryf word  

voordat dit gekram word. 

16. Leerders mag nie praat terwyl antwoordstelle ingeneem word nie. 

17. Die voorkoms en kleredrag van leerders moet streng volgens die skoolreëls wees.  Oortreders sal aan 

die begin van die studiesessie na die betrokke graadhoof  gestuur word. 

18. As leerders enige van bogenoemde reëls oortree, moet dit onmiddellik na afloop van die skryfsitting by 

die betrokke graadhoof aangemeld word. 

 


