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INLEIDING
Aan die einde van graad 9 maak elke leerder ’n vakkeuse met die oog op ’n studierigting, studiekursus en
vakversameling. Alhoewel die besluit rakende ’n vakversameling by die leerder en die ouer berus,
verleen die skool bystand deur middel van voorligting en leiding om te verseker dat die keuse ’n leerder
se aanleg, belangstelling en potensiaal in ag neem. Daar word van leerders verwag om ’n belangrike
keuse op ’n jong ouderdom te maak. Daar is geen kitsresep om ’n leerder te help om die beste keuse te
maak nie, maar ondervinding het geleer dat die beste resultate verkry word wanneer die leerder, ouers
en die skool as vennote saamwerk:
Ÿ Daar word van leerders verwag om aktief betrokke te wees by die besluitnemingsproses, aangesien
die vakkeuse die rigting van ’n leerder se toekomspad beïnvloed.
Ÿ Ouers ken hulle kinders en is daarom in die ideale posisie om sinvolle leiding te verleen.
Ÿ Die skool wil leerders graag doelgerig en sistematies lei om ’n betekenisvolle keuse, deur middel van
leiding en oriëntering ten opsigte van die beroepswêreld, te maak. Die skool se rol in die
vakkeuseproses is slegs ondersteunend, maar wanneer die keuse volgens die skool se oordeel nie in
die beste belang van die leerder is nie, word dit met die ouer en kind bespreek waar die kind se
belange voorkeur geniet.
Ten slotte is die doel van die vakkeuseproses dat leerders deur belangstelling, begrip en vertroue van
die ouerhuis, en met die ondersteuning van die skool, gelei word om ’n keuse te maak wat daartoe sal
bydra om hulle unieke potensiaal optimaal te ontwikkel.

FAKTORE WAT ’N ROL TYDENS
VAKKEUSES SPEEL
Daar is verskeie faktore wat ’n invloed op graad 9-leerders kan hê wanneer hulle met vakkeuses
gekonfronteer word. Hierdie faktore is soms verwarrend en kan tot foutiewe of onrealistiese keuses
bydra.
Individuele verskille
Mense verskil van mekaar. Daarom is elke leerder se vakkeuse uniek en moet die keuse die leerder se
besondere vermoëns, aanleg, belangstelling, persoonlikheid en aspirasies in ag neem.
Die kind in geheel
’n Mens moet versigtig wees om nie ’n enkele aspek van ’n kind, bv. verstandelike vermoëns, te
oorbeklemtoon en dit dan as barometer te gebruik wanneer ’n vakkeuse gemaak word nie. Dit is
noodsaaklik dat daar in geheel na ’n leerder (met ander woorde sy aanleg, motivering, belangstelling,
ens.) gekyk word wanneer ’n vakkeuse gemaak word.
Belangstelling
Dit is belangrik om onderskeid te tref tussen ’n leerder se ware, dieper belangstellings en tydelike
invloede wat op ’n leerder se keuse kan inwerk. Leerders stel soms belang in vakke omdat maats dit kies,
of omdat hulle van ’n onderwyser hou; faktore soos hierdie kan verwarring skep en ’n leerder se aandag
van sy/haar ware belangstelling aﬂei.
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Skolastiese vermoë
In teorie, word daar na skolastiese vermoë verwys as ’n persoon se aangebore aanleg om te kan leer en
in skoolwerk te presteer. Die mens is ’n komplekse wese wat deur omgewingsfaktore beïnvloed word en
daarom is dit dikwels moeilik om skolastiese vermoë akkuraat te bepaal.
Daar is verskeie meganismes wat skolastiese vermoë “meet”. Ervaring het geleer dat ’n leerder se
rapport ’n betroubare maatstaf van skolastiese vermoë is, aangesien ’n rapport duidelik wys of ’n leerder
ondergemiddeld, gemiddeld of bogemiddeld presteer en in watter vakke goeie of swakker prestasies
behaal word. Indien ’n leerder byvoorbeeld ’n vak in graad 7, 8 en 9 gedruip het, is dit onwaarskynlik dat
die leerder beter in daardie vak sal presteer in graad 10, 11 en 12.

HINDERNISSE WAT BESLUITNEMING
KOMPLISEER
Alhoewel die skool graad 9-leerders deurlopend vir hulle vakkeuse voorberei, is dit heeltemal normaal
dat hulle steeds twyfel. Redes wat tot leerders se onsekerheid bydra, sluit in:
Ÿ Onsekerheid oor eie vermoë, aanleg en belangstellings.
Ÿ Onduidelikheid oor die toekoms, veral met betrekking tot naskoolse opleiding en hoe dit met ’n
vakkeuse verband hou.
Ÿ Onsekerheid by die ouer oor sy/haar kind se vermoë kan veroorsaak dat ’n kind ervaar dat sy/haar
ouer nie in hom/haar belangstel nie.
Ÿ Ouers koester soms onrealistiese verwagtinge van hulle kinders en dit dra tot onsekerheid by,
aangesien kinders nie hulle ouers wil teleurstel nie; daarom kies kinders dikwels die vakke wat deur
ouers voorgeskryf word.

BENADERING
Die graad 9-vakkeusebesluit is belangrik, aangesien dit ’n uitwerking op ’n leerder se tersiêre
studiemoontlikhede asook beroepsvooruitsigte het. Dit is daarom noodsaaklik dat leerders leiding en
ondersteuning van hulle ouers en die skool ontvang. Ouers word aangemoedig om met hulle kinders te
gesels en die verskillende vakke as ’n span te ondersoek sodat die keuse uiteindelik by die leerder se
aanleg en belangstelling pas.
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VAKKE IN DIE KURRIKULUM
GRAAD 10, 11 EN 12
Vier verpligte vakke uit

Ÿ Afrikaans
Ÿ English (First Additional Language FAL OR Home Language
HL)
Ÿ Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
Ÿ Lewensoriëntering

Drie keusevakke uit die volgende Ÿ Derde taal
o Duits
verskillende leerareas
o Frans
Ÿ Sosiale wetenskappe
o Geograﬁe
o Geskiedenis
Ÿ Kuns en kultuur
o Dramatiese Kunste
o Musiek
o Visuele Kunste
o *Ontwerp Kuns (slegs as 8ste vak)
Ÿ Ekonomiese- en bestuurswetenskappe
o Rekeningkunde
o Besigheidstudies
o Ekonomie
Ÿ Wetenskaplik
o Fisiese Wetenskappe
o Lewenswetenskappe
o *Ingenieursgraﬁka en -ontwerp (IGO)
o *Inligtingstegnologie (IT)
o *Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
Ÿ Dienste
o *Toerisme
Vakke wat met ’n * gemerk is, het ’n praktiese komponent. Met die oog op moontlike vakveranderings,
word leerders aanbeveel om slegs een praktiese vak te oorweeg.
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VAKVEREISTES
Ÿ Wiskunde is ’n voorvereiste indien Fisiese Wetenskappe geneem word.
Ÿ Duits en Frans kan nie saam geneem word nie.

MINIMUMVEREISTES VIR TERSIÊRE STUDIES
Graadstudie
Om vir toelating tot graadstudie te kwaliﬁseer (universiteitstoelating), moet ’n leerder ten minste 50%
in Afrikaans en in drie van die ander vakke behaal. Die aangewese vakke sluit die verpligte twee
amptelike tale en Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid in, maar nie Lewensoriëntering nie (daar is wel
minimum slaagvereistes vir LO by alle universiteite ter sprake).
Die regte vakkeuse is slegs die eerste stap tot uiteindelike universiteitstudie. ’n Leerder moet ook op ’n
sekere vlak presteer om die toelatingsvereistes vir die betrokke kwaliﬁkasie te behaal. Let asseblief
daarop dat toelating tot ’n spesiﬁeke universiteit of kursus afhang van:
Ÿ Die vakke wat van graad 10 tot 12 geneem is
Ÿ Prestasie in daardie vakke
Ÿ Die toelatingsvereistes van die betrokke hoëronderwysinstelling, asook van die gekose kursus.
Diplomastudie
’n Minimum van drie vakke moet geslaag word met ’n punt van 40% of hoër.
Sertiﬁkaatstudie
Ses van die sewe vakke moet geslaag word. Tersiêre inrigtings bepaal hulle eie toelatingsvereistes vir
spesiﬁeke studierigtings.
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UNIVERSITEITE SE PUNTESTELSEL VIR
TOELATING
Die meeste tersiêre instellings gebruik ’n toelatingspuntetelling (TPT) om prestasie in graad 12 te meet.
Die berekening van ’n toelatingspuntetelling (TPT) is gebaseer op ’n leerder se prestasie in enige SES
van die aangewese vakke na aanleiding van die sewepuntgraderingskaal van die Nasionale Senior
Sertiﬁkaat.
Die Nasionale Senior Sertiﬁkaat se sewe vlakke van prestasie
Vlak
7
6
5
4
3
2
1

%
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
0-29

Voorbeeld van TPT-berekening volgens persentasie
LET WEL: Lewensoriëntering word uitgesluit in die berekening van die TPT.
Afrikaans
Engels
Wiskunde
Lewensoriëntering
Fisiese Wetenskappe
Lewenswetenskappe
Rekeningkunde
TPT

%
80
75
46
72
55
76
67

TPT-berekening
7
6
3
4
6
5
31

Uitsonderings
Die TPT word nie deur al die tersiêre instellings op dieselfde manier bereken nie, aangesien die
relatiewe gewig wat aan ’n punt toegeken word, kan verskil. Sommige instellings ken byvoorbeeld 8
punte vir 90% toe. Bo en behalwe die TPT, kan tersiêre instellings ook vakvereistes vir sekere
programme/kursusse stel. Die vereiste vir BSc kan byvoorbeeld ’n TPT van 35 en ’n NSS-prestasievlak
van 5 vir Wiskunde wees.
NB: Raadpleeg die universiteite se brosjures/webtuistes betyds vir die spesiﬁeke toelatingsvereistes
vir elke kursus, aangesien toelatingsvereistes kan verander.
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MEER INLIGTING OOR MENLO-VAKKE
English Home Language (HL) vs. English First Additional Language (FAL)
Die English Home Language-sillabus fokus meer op letterkunde en die interpretasie daarvan as die FALsillabus. Dit help dus as die leerder ’n goeie woordeskat en ’n aanvoeling vir taal het. Daar word ook drie
letterkundegenres tydens die HL-sillabus bespreek en nie net twee soos by English First Additional
Language nie. Dit beteken dat die volume van die werk ’n bietjie meer is en die pas waarteen daar
gewerk word, vinniger is. English Home Language is nie ’n voorvereiste vir enige tersiêre opleiding nie,
maar is voordelig vir almal wat aan ’n universiteit gaan studeer aangesien die uitbreiding van lees-,
skryf-, woordeskat- en kommunikasievaardighede voorrang geniet.

Wiskunde
Wiskundige vaardighede word aangewend om probleme kreatief en krities te identiﬁseer en op te los.
Die volgende onderwerpe word in die Wiskunde-sillabus behandel: algebra, getalpatrone, rye en
reekse, funksies, inverses en logaritmes, ﬁnansiële wiskunde, analitiese meetkunde, meetkunde,
trigonometrie, differensiasie, statistiek en waarskynlikheid.
Gereelde inoefening van die nuwe vaardighede wat daagliks in die klas aangeleer word, is noodsaaklik
en daarom word daar gratis ekstra klasse op ’n weeklikse basis by die skool aangebied. Die bywoning
van hierdie klasse word sterk aanbeveel.
Doel van Wiskunde
Ÿ Vestig ’n grondige kennis vir toekomstige toepassing in die alledaagse lewe.
Ÿ Verskaf wiskundige vaardighede wat probleme kreatief en krities identiﬁseer en oplos.
Ÿ Wiskunde word dus as ’n dissipline gevestig waar die verband tussen die oplossing van Wiskundeuitdagings in die skool en die oplossing van probleme in die praktyk, duidelik na vore kom.
Ÿ Die hoofdoel van Wiskunde is dus die vestiging van ondersoekende denke, veralgemening en
bewyslewering.
Wiskunde en beroepskeuses
Ÿ Wiskunde is ’n belangrike instrument om teoretiese en toegepaste aspekte van die wetenskappe
te skep, te ontdek en uit te druk.
Ÿ Dit speel ’n rol in die ekonomiese, bestuurs- en sosiale wetenskappe.
Ÿ Wiskunde vervul ’n belangrike rol in die ﬁsiese, wiskundige, rekenaar-, lewens-, aard-, ruimte-,
tegnologiese en omgewingswetenskappe.
Ÿ Vir alle kursusse wat Wiskunde vereis, moet ’n prestasievlak van 4 (50-59%) of hoër behaal
word.
Ÿ BCom-kursusse vereis ’n TPT van 25 of meer, met Wiskunde. Afhangende van die kursus, kan ’n
prestasievlak van 4 of hoër vir Wiskunde verlang word.
Ÿ Die minimumvereiste vir Wiskunde, om ingenieurswese aan ’n universiteit te studeer, is 80%.
Ÿ Mediese rigtings vereis ’n minimumprestasievlak van 4 vir beide Wiskunde en Fisiese
Wetenskappe, asook ander keuringsvereistes.
Ÿ Rekenaar- en wiskunderigtings vereis ’n minimum prestasievlak van 5.
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Wiskundige Geletterdheid
Hierdie vak help leerders om lewensverwante toepassings van Wiskunde in die moderne wêreld te
beoefen. Hulle ontwikkel ook hiermee die vermoë, vaardighede en vertroue om probleme in daaglikse
situasies te ontleed. Wiskundige Geletterdheid brei nie net leerders se basiese wiskundige vaardighede
uit nie, maar help hulle ook om wiskundige graﬁeke, tabelle, ens. te verstaan en te evalueer.
Die volgende onderwerpe word hanteer: oppervlakte en volume, statistiek, getalhantering, graﬁeke,
skaaltekeninge, verhoudings en eweredighede, getalle en bewerkings met getalle, patrone,
verwantskappe en voorstellings, algemene hantering van ﬁnansies, meting, kaartwerk en
waarskynlikheid.
Doel van Wiskundige Geletterdheid
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Om landsburgers op te lei in syfergeletterdheid en basiese wiskundige vaardighede.
Om wiskundige graﬁeke, tabelle, ens. in die media te verstaan.
Skep opleidingsgeleenthede om basiese probleme in werklike situasies op te los.
Om jou eie ﬁnansiële sake, bv. inkomstebelasting, te bestuur.
Om ﬁnansiële sake beter te verstaan en te beoordeel.
Wiskundige Geletterdheid en beroepskeuses
Met Wiskundige Geletterdheid kwaliﬁseer leerders vir die volgende rigtings: menslike
hulpbronbestuurder, sportwetenskaplike, inligtingspesialis, politikus, sielkundige, maatskaplike
werker, akteur, dramaturg, graﬁese ontwerper, kunstenaar, staatsamptenaar, taalkundige, musikant,
joernalis (nagraadse program), projekbeplanner, onderwyser (grondslagfase tot intermediêre fase,
R-6) opvoedkundige sielkundige, advokaat, prokureur, regsadviseur, predikant, pastoor, jeugwerker,
pastorale terapeut en beroepe in gemeenskaplike ontwikkeling. Sommige van hierdie rigtings vereis
hoë TP-tellings. Leerders wat goed presteer in Wiskundige Geletterdheid kan ’n hoë TPT-punt
behaal.

Wiskunde vs. Wiskundige Geletterdheid
Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir leerders wat probleme met Wiskunde ondervind en vir
leerders wie se punt vir Wiskunde in graad 9 onder 50% is.
Hieronder volg ’n uiteensetting van die basiese verskille tussen dié twee vakke:
Wiskunde
Klem word op beide abstrakte en praktiese
toepassing gelê.
Is soms geïsoleerd vir baie leerders en hulle sien
nie noodwendig die verwantskap met die
werklikheid nie.
Stel leerders in staat om deur simbole en tabelle
te kommunikeer.
Formules moet gememoriseer word.
Vertrekpunt is vakinhoud wat ingeoefen moet
word.
Kan TP-telling verlaag wat die oorsaak mag
wees dat die leerder nie kan gaan studeer nie.

Wiskundige Geletterdheid
Klem word gelê op praktiese toepassing wat
vaardighede ontwikkel.
Interpretasie word beklemtoon, bv. graﬁeke en
tabelle in die media.
Alledaagse, praktiese probleme word opgelos.
Formules word aan leerders voorsien waar hulle
waardes substitueer en oplos.
Vertrekpunt is konteks, m.a.w. ’n tema waar
inoefening meestal in die klas plaasvind.
Kan TP-telling verhoog.
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Alpha Wiskunde (slegs as 8ste vak)
Alpha Wiskunde word van graad 9 as ’n agtste vak aangebied. Hierdie vak is geskik vir leerders wat
Wiskunde geniet en wat in addisionele wiskunde-uitdagings, bo en behalwe die skoolsillabus,
belangstel. Leerders wat van voorneme is om onder andere ingenieurswese, aktuariële wetenskap,
medies of enige kursus met streng vereistes te gaan studeer, word sterk aanbeveel om Alpha Wiskunde
te neem aangesien dit ’n voorsprong in wiskunde op eerstejaarsvlak bied. Verder kan Alpha Wiskunde
’n leerder help om beter te presteer in die NBT-toets (National Benchmark Test). Hierdie 8ste vak word
nie in berekening gebring vir die TPT nie en word nie op matrieksertiﬁkate aangedui nie. Let daarop dat
Alpha Wiskunde in graad 9 nie ’n vereiste is om die vak in graad 10 tot 12 te neem nie.

Duits
Duitsklasse word interaktief aangebied om die
leerder in staat te stel om die taal te verstaan, te
praat, te lees en te skryf. Die Prima-reeks
handboeke wat Menlopark gebruik, is
splinternuut en sluit CD's, DVD's, ﬂieks en
interaktiewe werkboeke in wat oor aktuele
temas vir die hedendaagse tiener handel.
Moderne Duits word deur die luister-praatmetode aangeleer en leerders ontvang
genoegsame geleentheid, stimulasie en
aanmoediging om in Duits te kommunikeer.
Leerders kan aan ’n uitruilprogram met
Duitsland deelneem waar hulle hul Duits saam
met Duitse gasgesinne in Duitsland kan slyp en
die Duitse kultuur eerstehands kan ervaar. Aan die einde van graad 12 skryf matrieks ’n bykomende
eksamen van die Goethe Instituut om ’n internasionaal erkende sertiﬁkaat te verwerf wat die vlak van
hul Duitse taalvaardigheid bevestig.
Duitsland is een van Suid-Afrika se belangrikste handelsvennote en daarom sal Duits as vak van groot
waarde in ’n handelsrigting wees. Ook op tegnologiese gebied gee Duitsland die toon aan en
ingenieurstudente wat Duits as skoolvak geneem het, het toegang tot meer navorsing. Verder kan
studente vir buitelandse naskoolse studies kwaliﬁseer, wat glo dit of nie, gratis vir buitelanders is!
Werksaansoeke by enige van die talle Duitse ﬁrmas (BMW, Audi, Volkswagen, Siemens, Bayer, Bosch
ens.) in Suid-Afrika, word gunstiger oorweeg as die aansoeker Duits magtig is.
Omdat die Duitsklasse van graad 10 tot 12 relatief klein is, ongeveer 15 tot 20 leerders per klas, kan
prettige aktiwiteite soos sing en musiekmaak, Duitse etes, ﬂieks, tradisionele gebruike en kontaktyd
met uitruilstudente, ingepas word.
Duits verbreed enige leerder se horison. Soos wat Langenhoven gesê het: “Soveel tale soos jy kan,
soveel male is jy man!”
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Frans
Frans word saam met Engels, Spaans en Mandaryns as een van die wêreldtale van die toekoms beskou.
Buiten vir Noord-Amerika en Europa, het meer as drie-en-twintig Afrika-lande Frans as amptelike taal daar is heelwat maatskappye wat hulle belange in Afrika uitbrei en ingenieurs, regslui, dokters, ens.
benodig wat Frans kan praat.
Frans gee aan ’n leerder die voordeel tot ’n unieke vaardigheid waarna werkgewers toenemend soek.
Dit bevoordeel die leerder in nagraadse studie en verleen toegang tot beurse aan Franse universiteite.
’n Leerder wat Frans neem, verryk hom-/haarself vir die toekoms. Ons leer nie net ’n nuwe taal aan nie,
maar verken ook ’n nuwe kultuur, lewenswyse en geskiedenis.
Ons bied Frans prakties aan, met baie klem op mondelingwerk. Dis opwindend en pret! Ons kyk Franse
ﬂieks, sing, eet en kuier in Frans en hou ’n Franse konsert. In die senior fase lê ons klem op ’n sterk
grammatikale basis sodat ’n leerder die taal teen matriek
goed kan praat en skryf.
Ons onderneem elke twee jaar ’n toer na Frankryk
waar die leerders hulle Frans prakties kan toepas en
die Franse mense, kos en kultuur self kan ervaar.
Leerders kan ook in gr. 10 en 11 op die Franse uitruil
gaan. Hierdie avontuur behels om vir tussen een en
drie maande by ’n gesin in Frankryk te gaan woon
om die Franse taal en kultuur eerstehands te
ervaar.
Frans is die een vak wat jy vir die res van
jou lewe kan gebruik! Dis ’n belegging
in jou toekoms!
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Geograﬁe
Geograﬁe behels ’n wetenskaplike studie van die aarde se oppervlak, vorm, eienskappe en klimaat
asook natuurlike en politieke verdelings. Dit is ’n vak met onderwerpe wat met ﬁsiese, sowel as
menslike prosesse en die invloed van tyd daarop, verband hou. Geograﬁe stel ons dus in staat om ons
komplekse wêreld beter te verstaan, veral wanneer die leerder die konsep dat alle geograﬁese
verskynsels ’n ruimtelike dimensie het en voortdurend in ’n veranderende omgewing moet leer
voortbestaan, onder die knie kry.
Doelstellings
Verduideliking en interpretasie van geograﬁese prosesse.
Ontwikkeling en uitbreiding van kennis, wat die neem van ingeligte besluite tot gevolg het.
Beoefening van noodsaaklike vaardighede.
Bevordering van die gebruik van nuwe tegnologie.
Bewaring, asook die vestiging van empatie, verdraagsaamheid en regverdigheid tussen mens en
natuur.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Beroepsmoontlikhede
Argitektuur, natuurbewaring, landbou, bosbou, weerkunde, waterwese, grondwese, geologie,
ingenieurswese, oseanograﬁe, argeologie, marinebioloog, ekologie, omgewingsgesondheid,
kartograﬁe, versekering, bankwese, landmeting, demograﬁe, joernalistiek, marknavorsing, televisie,
nuusleser, hotelbestuur, nasionale parke, lugdienste, toerleiers, gidse, ekotoerisme, onderwyser,
regte, lugmag, weermag, polisie en plaaslike regering.
Geograﬁe en/of Geskiedenis word soms vir oorsese studie vereis.

Geskiedenis
Geskiedenis is die studie van verandering en
ontwikkeling in die samelewing met verloop van tyd.
Die bestudering van geskiedenis stel ons in staat om te
verstaan hoe menslike optrede in die verlede die hede
raak en ons toekoms beïnvloed. Dit laat ons toe om
hierdie gevolge te evalueer. Geskiedenis verbreed ons
kennis oor hoe om oor die verlede te dink en leer ons
om dinge uit die verlede wat ’n invloed op die hede het,
te herken.
Geskiedenis is ’n proses van ondersoek. Dit gaan oor
die vra van vrae oor die verlede:
Ÿ Wat het gebeur?
Ÿ Wanneer het dit gebeur?
Ÿ Waarom het dit op daardie tydstip gebeur?
Ÿ Wat is die korttermyn- en langtermyngevolge van
die gebeurtenis?
Dit laat ons krities dink oor stories wat mense ons van
die verlede vertel, asook oor stories wat ons onsself
vertel.
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Beroepsmoontlikhede
Geskiedenis verskaf noodsaaklike
agtergrond vir feitlik al die ander
vakdissiplines. Die vernaamste vakrigtings
in dié verband is die taalwetenskappe,
sosiale antropologie, sosiologie, ﬁlosoﬁe,
opvoedkunde, sielkunde, politieke studies,
maatskaplike werk, ekonomie en
omgewingbestuur.
Geskiedenisopleiding is noodsaaklik vir die
volgende beroepe en velde:
geskiedenisonderwysers,
geskiedenisdosent, professionele historici
en skrywers, argivarisse, kultuurhistoriese
museum, argeologie, administratiewe
dienste en bestuur, regsprofessie,
diplomatieke en inligtingsdiens, politiek,
uitgewery en joernalistiek, teologie,
militêre inligting, maatskaplike werk, kuns
en letterkunde, wapenkunde, genealogie,
radio en televisie.

Dramatiese Kunste
Drama is ’n sosiale kunsvorm wat visuele, ouditiewe en
ﬁsies kinestetiese optrede integreer om te kommunikeer,
ondersoek, beredeneer en die menslike ondervinding te
versterk. Die vak ondersoek ’n verskeidenheid van optrede
deur middel van verskillende mediasoorte binne ’n
diversiteit van kulturele en sosiale kontekste. Dit kan
gebruik word om te kommunikeer, ondersoek, reﬂekteer en
menslike ervaringe te verryk. Drama ontwikkel en bevorder
menslike kreatiwiteit en die selfbeeld.
Beroepsmoontlikhede
Regisseur, ontwerper, skrywer, choreograaf,
onderwyser, danser, sanger, dramaturg, televisie-, ﬁlmen teaterwerk, aanbieder, verhoogbestuurder, klanken beligtingsoperateur, akteur, radio-omroeper en vele
meer.

Musiek
Beroepsmoontlikhede
Musiek is ’n vak wat aan leerders met ’n liefde en passie vir
musiek, die geleentheid gee om hulle musiektalent optimaal te
ontwikkel.
Die vak behels die volgende komponente: prakties, teorie,
harmonie, vormleer, musiekgeskiedenis en komposisie.
Hierdie groot verskeidenheid komponente stel leerders in
staat om nie net ’n wye musiekkennis op te bou nie, maar bring
hulle in aanraking met musiektegnologie, asook die uitvoer en
skryf daarvan.

Musiekonderwyser,
groepmusiekfasiliteerder,
musiekentrepreneur,
musiekverwerker, professionele
musikant, komponis, koorleier en
choreograaf.

Leerders moet op graad 3-praktiese vlak wees om die vak te
mag neem, maar eksterne aﬂegging van die eksamen word nie
vereis nie.
Musiek behels, soos in enige vak, konstante werk en indien ’n
leerder sy/haar deel doen, is ’n goeie gemiddeld binne sy/haar
bereik.
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Visuele Kunste
Visuele Kuns bied aan leerders ’n geleentheid om ’n wye veld van kreatiwiteit op ’n betekenisvolle
manier met intelligensie, verbeelding en konseptualisering, deur die skep van 2D- en 3D-kunswerke te
kombineer. Selfuitdrukking, kreatiwiteit asook oorspronklike style word ontwikkel. Kunsleerders leer
hoe om op probleme te reageer en oplossings te vind. Hulle ontwikkel die vermoë om foto's en idees in
kunswerke te verander. Verder ontwikkel Visuele Kuns ’n verskeidenheid noodsaaklike vaardighede.
Visuele geletterdheid, kritiese en kreatiewe denke, selfdissipline, tydsbestuur en leierskap word
aangeleer. Dit verskaf ’n platform aan leerders om ’n individuele, visuele taal te skep wat deur
blootstelling aan die visuele kultuur en kunsgeskiedenis ’n eenheid vorm. Leerders leer die vermoë om
praktiese en estetiese besluite gedurende die ontwikkeling van ’n betekenisvolle portefeulje te neem en
raak aktief betrokke in die vorming van ﬁsiese, sosiale en kulturele omgewings. Visuele Kuns stel
leerders in staat om te leer om driedimensioneel te dink, asook om materiale en tegnologie innoverend
te gebruik om lewe aan hulle idees te gee. Visuele Kuns is ’n vrystellingsvak, wat dus tot
universiteitstoelating bydra.
Visuele Kuns word aanbeveel vir beroepskeuses soos argitektuur, bourekenkunde en enige rigting
waarin ontwerp ’n rol speel.
Ÿ Die leerders ontwikkel ’n vaardigheid wat hulle vir die res van hul lewens kan gebruik.
Ÿ Leerders word blootgestel aan verskeie media soos olieverf, akriel, gouache, pen en ink,
waterverfpotlode en nog vele meer.
Ÿ Versteekte tekentalent kan ten volle by Die Hoërskool Menlopark se kunsdepartement ontwikkel
word.
Ÿ U kind moet vier vakke kies. Een van daardie vakke kan ’n unieke vak wees waarin u kind hom/haarself kan uitleef en kreatief wees; sommer net ’n lekker vak waarin daar blootstelling is om op
persoonlike vlak te groei en waar leerders hulleself en die wêreld in die mooiste klas in die skool kan
leer ken.
Ÿ Leerders word aan die kunsbedryf blootgestel en word gereeld op kunsuitstappies na verskeie
galerye en kunsateljees geneem.
Beroepsmoontlikhede
Argitektuur,
webontwerp/digitale
media, televisie en ﬁlm,
beligting/grimering/
kostuums/dekor,
animasie, illustreerder,
fotograﬁe, advertensies
en reklame,
binnehuisversiering
asook verskillende soorte
ontwerp: graﬁes,
interieur, mode,
juweliers, tekstiel,
korporatief en
industrieel.
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Ontwerp (slegs as 8ste vak)
Hierdie vak behels ’n kreatiewe probleemoplossingsproses. Die
proses bestaan uit ’n praktiese sowel as ’n teoretiese komponent.
Leerders word blootgestel aan probleemidentiﬁsering, beplanning,
navorsing, konseptualisering, eksperimentering asook kritiese
reﬂeksie. Ontwerp dra tot die skepping van nuwe produkte by en
bestaan uit visuele kommunikasieontwerp, omgewingsontwerp,
produkontwerp en oppervlakontwerp wat van groot waarde vir ’n
leerder in ’n kreatiewe/kunsrigting kan wees. Dit stel leerders in
staat om belangrike lewensvaardighede soos visuele geletterdheid,
kritiese en kreatiewe denkprosesse, selfdissipline en leierskap te
ontwikkel.
Dit is verpligtend dat leerders klasse bywoon aangesien daar ’n
groot praktiese komponent is. Kontaktyd is ± 2 uur na skool. Die
vak het ﬁnansiële verpligtinge per kwartaal wat jaarliks aangepas
word. Toetse en eksamens word kwartaalliks geskeduleer.
Materiale en ’n portefeulje word, soos benodig, deur leerders
aangekoop.

Beroepsmoontlikhede
Juweelontwerp,
modeontwerp (produk),
argitektuur,
landskapontwerp
(omgewingsontwerp),
binnehuisversiering,
dekorjoernalistiek
(oppervlakontwerp), graﬁese
ontwerpers en illustreerders
(visuele kommunikasieontwerp).

Besigheidstudies
Die vak vervat sakebeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van entrepreneuriese inisiatiewe,
onderhoudende besighede en ekonomiese groei ondersteun.
In Besigheidstudies word verskeie invloede op ’n besigheid geïdentiﬁseer, die impak van hierdie
uitdagings op die besigheid geëvalueer en strategieë ontwikkel om hierdie uitdagings te bestuur.
Leerders ontvang onderrig in verskeie onderwerpe soos sakebestuur, sake-omgewings, strategiese
bestuur, kreatiewe denke en probleemoplossing, sake-etiek, ondernemingsvorme, stresbestuur,
spanwerk, konﬂikoplossing en vele meer.
Beroepsmoontlikhede
BCom-grade aan ’n tersiêre instelling kan lei tot beroepe soos byvoorbeeld:
entrepreneur, aankoper, bemarker, ﬁnansiële bestuurder, produksiebestuurder, projekbestuurder,
personeelbestuurder, skakelbeampte, bestuurskonsultant, opleidingsbeampte,
beleggingsbestuurder, arbeidskonsultant, risiko-analis of ’n beroep by ’n ﬁnansiële of
onderwysinstelling.
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Ekonomie
Daar word gefokus op die makro-ekonomie, mikro-ekonomie en ekonomiese strewes. Die makroekonomie sluit aspekte soos die ekonomiese kringloop, die ontleding van nasionale rekeninge,
groottotale en sakesiklusse, die buitelandse valutamarkte en die totstandkoming van wisselkoerse in.
Verder word daar aandag aan kontemporêre ekonomiese kwessies wat inﬂasie, toerisme en armoede
insluit, gegee.
Beroepsmoontlikhede
Ÿ Enige BCom-graad of ﬁnansiële diploma aan ’n tersiêre inrigting.
Ÿ Finansiële instellings, ekonoom, onderwys en ekonomiese raadgewer.

Rekeningkunde
Die onderwerpe wat in Rekeningkunde gedek word, word maklik aan die hand van die twee vraestelle
wat in die vak afgelê word, verduidelik.
Vraestel 1: Finansiële Rekeningkunde
Die fokus val op die ﬁnansiële transaksies van ’n onderneming. Leerders word geleer om transaksies op
te teken, op te som en in ’n ﬁnansiële verslag (staat ) te stel, bv. die inkomstestaat (staat van omvattende
inkomste) en die balansstaat (staat van ﬁnansiële posisie), asook om ﬁnansiële tendense te ontleed en
winsbepaling en solvensie te bepaal en te bereken. Leerders word verder geleer om ’n interne oudit uit
te voer en maak kennis met die berekening van belasting.
Vraestel 2: Bestuursrekeningkunde
Fokus op die interne kontrole en etiek van ’n onderneming asook die bestuur van ’n onderneming. Die
hooffokus van Bestuursrekeningkunde is op die toekoms van ’n onderneming, daarom word
onderwerpe soos begrotings, beplanning en kostebeheer gedek. Kennis word verbreed deur
rekonsiliasie van kontant (bank) asook debiteure en krediteure, terwyl daar verder aandag gegee word
aan vervaardigingsondernemings en kosteberekeninge.
Leerders wat Rekeningkunde as vak neem, kan
die volgende rigtings oorweeg: BRek en BCom
Belasting en Ouditkunde.
Beroepsmoontlikhede
Forensiese rekenmeester, geoktrooieerde
rekenmeester, ﬁnansiële bestuursposte,
ouditeur, geoktrooieerde
bestuursrekenmeesters (CIMA), onafhanklike
ﬁnansiële konsultante, debiteure- en
krediteureklerk.
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Fisiese Wetenskappe
Dit is die studie van natuurwette en chemiese prosesse deur middel van modelle, wette, teorieë en
wetenskaplike ondersoeke ten einde kennis en insig te bekom om ons leefwêreld beter te ontdek en te
verstaan. Die doel is om antwoorde en oplossings vir wetenskaplike vraagstukke te soek en om kennis
verantwoordelik toe te pas. Die myn- en landboubedryf, asook die vervaardigingsektor is die primêre
sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie wat op wetenskaplike kennis berus en SuidAfrika ervaar ’n tekort aan gekwaliﬁseerde tegniese en akademiese
vaardighede in veral die toegepaste wetenskappe. Fisiese
Wetenskappe is ’n voorvereiste vir alle BSc, BSc (Agric), BIng,
mediese en mediesverwante studierigtings. Dit is ook ’n
voorvereiste om ’n ambag te kan volg.
Temas wat bestudeer word, is:
Ÿ Meganika
Ÿ Geometriese optika
Ÿ Elektrisiteit en magnetisme
Ÿ Elektrostatika
Ÿ Materie
Ÿ Chemiese verandering en berekeninge, nl.
stoigiometrie
Ÿ Chemiese stelsels
Menlo se Fisiese Wetenskappe-departement streef
daarna om:
Ÿ Leerders in geheel tot hulle volle potensiaal te
lei.
Ÿ Leerders se belangstelling in
natuurwetenskappe te prikkel.
Ÿ ’n Logiese denkwyse te ontwikkel ten einde
oplossings vir wetenskaplike vraagstukke
te vind.
Ÿ Die begeerte aan te wakker om self
navorsing te doen en ondersoek in te
stel.
Ÿ Om leerders met deeglike en
omvangryke agtergrondkennis toe te
rus sodat hulle met groot gemak en
selfvertroue in ’n wetenskaplike
rigting kan gaan studeer.
Beroepsmoontlikhede
Mediese dokter, ingenieur, apteker, arbeidsterapeut, spraak-/taalterapeut, ﬁsioterapeut, graﬁese
ontwerper, vlieënier, dieetkundige, tandheelkundige, optometris, navorser en nog vele meer.
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Lewenswetenskappe
Dit is die sistemiese studie van lewe waardeur daar opnuut verwondering
vir die grootheid van die skepping gekweek word. Die leerarea stel
leerders in staat om basiese lewensprosesse soos voortplanting en
voeding te ondersoek en ontwikkel nuttige vaardighede. Hierdie vak is
aktueel en gee aandag aan vraagstukke soos genetiese manipulasie,
aardverwarming, watertekorte, alternatiewe kragbronne, oordraagbare
siektes en vele meer. Lewenswetenskappe rugsteun alle BScstudierigtings en word ook gebruik in ekotoerisme, natuurbewaring en
verwante loopbane.
Temas wat bestudeer word, is:
Ÿ Omgewingstudies
Ÿ Weefsels, selle en molekulêre studies
Ÿ Strukture en beheer van prosesse in basiese leenstelsels
Ÿ Diversiteit, verandering en kontinuïteit

LET WEL: Lewenswetenskappe is verpligtend vir mediese keuring by
sommige universiteite.

716

Beroepsmoontlikhede
’n Groot verskeidenheid
rigtings in die mediese
wetenskappe, plant- en
dierkunde, ekologie,
bosboukundige,
voedselwetenskaplike,
beroepe in diere- en
gewasproduksie,
bewaringsekoloog,
landbou-ekonoom,
wynmaker,
kelderbestuurder,
beroepe in agronomie,
grondverbouing of agritoerisme, algemene
boerdery, konsultant,
dieetkundige,
ﬁsioterapeut,
arbeidsterapeut en
spraakterapeut.

Ingenieursgraﬁka en -ontwerp (IGO)
IGO is ’n internasionaal erkende vak wat akademiese en tegniese toepassings binne die konteks van
meganiese en siviele tegnologie het.
Ingenieursgraﬁka en -ontwerp as ’n vak bied aan leerders die geleentheid om:
Ÿ Idees graﬁes te kommunikeer deur van tekeninstrumente gebruik te maak;
Ÿ Spesiﬁeke basiese konsepte en inhoud binne die meganiese, siviele en elektriese tegnologie te
ondersoek;
Ÿ Verskeie instrument- en vryhand tekentegnieke en vaardighede te ontwikkel;
Ÿ Aktiewe leer te laat plaasvind deur die oplos van tegnologiese probleme met die hulp van graﬁese
kommunikasie en kreatiewe denke;
Ÿ Projekte uit te voer deur gebruik te maak van die ontwerpproses;
Ÿ Kennis te gebruik en op ’n konstruktiewe wyse toe te pas;
Ÿ Positiewe houdings, persepsies en aspirasies te ontwikkel wat in tegnologiese en ingenieursberoepe
voortvloei.
Die vak behels die volgende:
Ÿ Kognitiewe ontwikkeling (visualisering, insig en perseptuele
tekeninge)
Ÿ Vryhand- en instrumenttekeninge
Ÿ Eerstehoekse en derdehoekse ortograﬁese projeksies
Ÿ Beskrywende meetkunde
Ÿ Projeksiemetodes
Ÿ Praktiese tekeninge (meganies en siviel)
Ÿ Toepassing van ontwerpbeginsels
Ÿ Beginsels van snitte in die nywerheid
Ÿ Skaaltekeninge
Ÿ Isometriese tekeninge
Ÿ Perspektieftekeninge
Ÿ Helikse en nokke
Ÿ Ontwikkelings en ontvouing van pype
Ÿ Deurdringings van regte vaste liggame

Beroepsmoontlikhede
Argitektuur, ingenieurswese
soos siviel of meganies,
lugvaart, mariene, landbou en
mynwese, industriële
ontwerper,
binnehuisontwerper,
landskapsargitektuur,
bourekenaar,
boubedryfbestuurder, stads- en
streeksbeplanner, landmeter,
graﬁese illustreerder,
juweelontwerper, modelbouer,
ROT-tekenaar, tegnikus,
vervaardiger, onderwyser,
vakman en mediese tegnikus.

Tekeninstrumente wat verpligtend is:
Ÿ A3-tekenbord met ’n T-haak
Ÿ 0.5- en 0.3-drukpotlode
Ÿ Sagte uitveër
Ÿ Skaalliniaal
Ÿ Groot 30°/60°-tekendriehoek
Ÿ Groot 45°-tekendriehoek
Ÿ Groot verstelbare passer
Ÿ Steekpasser
Ÿ 100 mm-gradeboog
Ÿ Stoﬂap
Ÿ Sakrekenaar
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Inligtingstegnologie (IT)

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

Inligtingstegnologie is die studie van al die
verwante ﬁsiese en nieﬁsiese tegnologieë
wat gebruik word tydens die vaslegging van
data, die verwerking van data tot bruikbare
inligting en die bestuur, aanbieding en
verspreiding van data. Inligtingstegnologie
bestudeer in ’n groot mate die aktiwiteite
wat betrokke is tydens die oplos van
probleme deur logiese en berekende denke.
Dit sluit die ﬁsiese en nieﬁsiese komponente
vir die elektroniese transmissie, toegang en
manipulasie van data en inligting in. ’n
Hoëvlakprogrammeringstaal wat ’n
geïntegreerde ontwikkelingsomgewing (GUI)
en beide gestruktureerde en
objekgeoriënteerde metodologieë
ondersteun, word in die ontwikkeling van
rekenaarprogrammatuur gebruik.

Rekenaartoepassingstegnologie is die effektiewe
gebruik van inligtings- en kommunikasietegnologie
in ’n eindgebruiker-rekenaargedrewe-omgewing in
verskeie sektore van die samelewing.

Beroepsmoontlikhede
Ingenieurswese, BCom Informatika, BSc
Rekenaarwetenskap, BIS Multimedia en
vele meer.
IT bied ’n belangrike grondslag vir enige
beroep waarin programmatuur ontwikkel
word.

RTT is nie Rekenaartik van ouds met ’n nuwe baadjie
aan nie, aangesien RTT heelwat van Rekenaartik
verskil. RTT bestaan basies uit drie dele, naamlik:
Ÿ Hoëvlak gebruik van die rekenaar as
probleemoplossingsinstrument woordverwerking, sigbladverwerking,
databasisse en die aanbied van inligting (webblad
en PowerPoint). Funksies wat vir algemene
kantoorwerk geskik is, word in die vak gedek.
Ÿ Kennis van rekenaartoerusting/-tegnologie soos
dit in die praktyk gevind word wat die leerder in
staat sal stel om keuses oor die maksimale
benutting van tegnologie (bv. tipe
internetverbinding: ISDN, ADSL, satelliet of “dialup”) soos dit in die praktyk ervaar word, uit te
oefen.
Ÿ Inligtingsbestuur (navorsingsmetodologie: die
inwin, verwerking en aanbied van inligting).
RTT handel dus oor die basiese inligtings- en
kommunikasietegnologie in die
eindgebruikeromgewing en die gebruik daarvan. IT,
daarenteen, fokus grotendeels op die ontwikkeling
van oplossings vir inligtings- en
kommunikasietegnologie, die gebruik en verstaan
van apparaat en programme, netwerke en ekommunikasie asook die beginsels van
programmering.
Hierdie vak behels die ontwikkeling van hoër
denkvaardighede by die leerder.
Beroepsmoontlikhede
Die meeste beroepe vereis ’n mate van
rekenaarvaardigheid, met ander woorde, basiese
kennis van woordverwerking en
sigbladverwerking.
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Toerisme
In Toerisme word die wêreld van die toeroperateur en -gids ontdek. Die
kurrikulum kyk na internasionale en nasionale besienswaardighede, ikone,
die impak van toerisme op lande se ekonomieë en die invloed wat
wêreldsportgeleenthede op die toerismebedryf het.
Tydens die praktiese komponent word alle fasette ten opsigte van die
opstel van reisplanne, toeronkostes, buitelandse valuta en geldeenhede
ondersoek. Daarmee saam word kaartwerk, die realiteit van tydsverskille
in die wêreld wat daagliks ’n impak op besigheidsreisigers sowel as
toeriste het, aangespreek.

Beroepsmoontlikhede
Toeroperateur,
wildsplaasbestuurder
en -eienaar, toergids,
natuurbewaarders,
geleenthede vir
entrepreneurs in veral
avontuur- en
ekotoerisme,
gastebedryf en
reisagent.

Kommunikasievaardighede en die belangrikheid van kliëntediens word
bestudeer aangesien dit van kardinale belang is vir enige entrepreneur of
persoon wat in ’n diensleweringsberoep werk.

Gasvryheidstudies
Gasvryheidstudies word in berekening gebring by leerders se TP-tellings
en is ’n beroepsgeoriënteerde vak.
In kort is hierdie vak die studie van verskillende verweefde temas in die
gasvryheidsbedryf, byvoorbeeld:
Ÿ Gasvryheidsektore en loopbane
Ÿ Kombuis- en restaurantbedrywighede
Ÿ Voeding, spyskaartbeplanning en kosteberekening
Ÿ Voedselkommoditeite
Ÿ Voedsel- en drankbediening
Ÿ Higiëne, veiligheid en sekuriteit

Beroepsmoontlikhede
Sjef, spysenier,
restaurantbestuurder,
beroepe in die toerismeen restaurantbedryf,
beroepe in
voedselwetenskap,
-produksie, -verkope,
-risikobepaler en
chemisie.

Die Gasvryheidstudiesleerder benodig die volgende:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

’n Sentrumfonds word vir verskeie uitgawes rakende die vak gehef.
’n Erkende uniform (vir veiligheid en professionaliteit).
Leerders werk 30 uur per jaar, waarvoor hulle ’n diensbalkie ontvang.
Bereidheid om op hoogte te bly van nuwe uitdagings in die bedryf en
om konsekwent te werk.

Wat bied Menlo-Gasvryheidstudies?
Ÿ Onderwysers wat gereeld opleiding by professionele instansies, soos
Prue Leith en FBI, ontvang.
Ÿ ’n Goedtoegeruste kombuis en restaurant.
Ÿ Nuutste tydskrifte en koerante
Ÿ Uitstappies
Ÿ Proegeleenthede en blootstelling aan verskillende variëteite van bv.
tee, kofﬁe, sjokolade, kaas en vrugte.

Baie sterkte met hierdie groot en belangrike besluit
in u graad 9-leerder se hoërskoolloopbaan!
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AGTSTEVAKBELEID
Die beginsel van agtste vakke
Ÿ In ’n gemeenskap met soveel skrander leerders is dit noodsaaklik dat ’n skool verryking aanbied.
Agtste (negende en tiende) vakke is een manier om verryking te fasiliteer.
Ÿ Slegs leerders wat hulle verpligte sewe vakke onder die knie het (75%+ gemiddeld), word
aangemoedig om agtste vakke te neem.
Ÿ Agtste vakke (klasse, aantekeninge, handboeke, vraestelle en die nasien van werk/vraestelle) is ’n
ooreenkoms tussen ’n leerder/ouer en die onderwyser van die betrokke vak.
Tipes agtste vakke
Vakke wat in die skool se huidige kurrikulum aangebied word
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Besigheidstudies
Dramatiese Kunste
Duits
Ekonomie
Fisiese Wetenskappe*
Frans
Gasvryheidstudies
Geograﬁe
Geskiedenis
IGO*
IT*
Lewenswetenskappe
Musiek
Rekeningkunde*
RTT
Toerisme
Visuele kunste

* Hierdie vakke word as ’n reël nie as agtste vakke by ons skool aangebied nie, aangesien dit vakke is
waarin ’n leerder daagliks onderrig moet ontvang. Spesiale aansoek is nodig en goedkeuring vind op
meriete plaas.
Algemeen
Ÿ Agtste vakke word deur onderwysers van die skool aangebied.
Ÿ Die vakke word op een van twee maniere aangebied nl. óf op aanvraag óf vaste frekwensie,
byvoorbeeld 1 x per week of per maand.
Ÿ Die vakke wat op aanvraag aangebied word, is gratis – die personeel verwag geen vergoeding nie.
Ÿ Die vakke wat op ’n vastefrekwensiebasis aangebied word, is die enigste vakke waar daar ’n tarief
gehef word.
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Vakke wat buite die skool se kurrikulum val
Alpha Wiskunde en Ontwerp
Ÿ Hierdie vakke word deur onderwysers wat nie noodwendig op die skool se personeel is nie, en/of
deur onderwysers van die skool, aangebied.
Ÿ ’n Tarief word vir hierdie “buitevakke” wat weekliks aangebied word, gehef. Die tarief word bepaal
deur die bedrag wat by omliggende skole gevra word, asook die aard van die vak.
Ÿ Alpha Wiskunde is uit en uit ’n verrykingsvak vir leerders wat wiskundig sterk aangelê is. Leerders
wat hierdie vak neem, beplan om ’n rigting op universiteit te studeer waar die vak hom/haar tot
voordeel sal strek.
Agtste, negende en tiende vakke
Ÿ ’n Leerder kan by die Departement van Onderwys vir ’n maksimum van nege departementele vakke
registreer – sewe skoolvakke plus twee adissionele vakke.
Ÿ Aangesien Alpha Wiskunde nie ’n erkende departementele vak is nie, tel die vak nie as een van die
twee ekstra vakke nie. Leerders kan dus teoreties tien vakke neem; nege departementele vakke plus
Alpha Wiskunde. Leerders sal slegs in hoogs uitsonderlike gevalle toegelaat word om meer as nege
vakke te neem.
Ÿ In hierdie dokument impliseer die woord agtste vakke dus ook negende en tiende vakke.
Rol van die skool by die aanbied van agtste vakke
Ÿ Leerders moet die vak in graad 10 begin neem en kan nie eers in graad 11 of 12 daarmee begin nie.
Ÿ Geleentheid word aan die begin van die akademiese jaar geskep (in die tweede week) om vir agtste
vakke te registreer. Leerders moet hierdie proses elke jaar, tot en met graad 12, binne die gemelde
tydsbestek voltooi.
Ÿ Leerders moet bereid wees om so ’n agtste vak geheel en al op eie houtjie te neem. Die skool is nie
verplig om die vak volledig aan te bied soos die ander sewe gekose vakke nie.
Ÿ Die minimumvereistes wat van die skool verwag kan word, is:
o Handboek en/of aantekeninge;
o Huiswerkopdragte – die onderwyser het geen verpligting om huiswerk te kontroleer nie;
o Vraestelle in toetse en eksamens wat deur die onderwyser nagesien sal word.
Assessering van agtste vakke
Ÿ Dit is leerders se verantwoordelikheid om toetsinligting by die vakonderwyser te kry.
Ÿ Praktiese portefeuljetake (PAT, navorsing en take) moet in ’n toetsperiode of op ’n ander geleentheid,
soos wat dit die onderwyser pas, voltooi of ingehaal word.
Ÿ ’n Volledige portefeulje (SBA) in hierdie agtste vak moet aan die einde van elke jaar ingehandig word.
Ÿ Dieselfde prosedure geld soos vir enige ander vak ten opsigte van afwesighede tydens
toetse/portefeuljes.
Ÿ Die amptelike toetse moet op die toetsdag, saam met die res van die graad, geskryf word.

722

Betalings van agtste vakke
Registrasiegeld
Ÿ Leerders wat ’n agtste vak neem betaal ’n registrasiefooi van R150.00.
Ÿ Hierdie fooie is vir administratiewe doeleindes, soos die gebruik van handboeke, aantekeninge en
vraestelle.
Ÿ Die bedrag is nie terugbetaalbaar indien die leerder die vak staak nie.
Klasgeld
Ÿ Nie alle vakke verwag ’n betaling nie.
Ÿ Betalings is die prerogatief van die onderwyser wat die vak aanbied (of die aard van die vak) en word
aan die begin van die akademiese jaar vasgestel.
Ÿ ’n Fooi kan slegs gehef word wanneer daar op ’n vastefrekwensiebasis onderrig gegee word (bv. 1 x
per week of 2 x per kwartaal).
LET WEL
Alle fooie, registrasie- en klasgeld (waar van toepassing), word in die skool se rekening betaal - sien
registrasievorm.
Punte van agtste vakke m.b.t. rapporte en merietetoekennings
Ÿ Leerders wat agtste vakke neem se gemiddeld op sy/haar rapport word as volg bereken: Afrikaans,
Engels, LO en die vier (4) beste punte (m.a.w. die agtste vak se punt kan tel as die agtste vak se punt
onder die vier beste punte lê).
Ÿ ’n Leerder se punt vir sy/haar agtste vak word in ag geneem indien die leerder die skool se
assessering vir daardie vak voltooi het. Dit beteken dat vraestelle, toetse en praktiese assessering
geskryf moet word soos deur die ander leerders van Die Hoërskool Menlopark in die betrokke graad
en vak. Alpha Wiskunde is die enigste uitsondering en word nie in berekening gebring nie, aangesien
dit nie ’n “departementele” vak is nie.
Ÿ ’n Leerder kan slegs in aanmerking kom om op die merieteaand onder die top-10-leerders gereken te
word indien ’n leerder al die assesserings wat leerders van Die Hoërskool Menlopark in die betrokke
vak gedoen het, voltooi; met ander woorde dieselfde vraestelle as wat die ander leerders afgelê het.
Botsing van vraestelle tydens toetsreekse en eksamens
Ÿ Alhoewel die skool alles moontlik sal doen om dit vir agtstevakleerders moontlik te maak om hulle
vraestelle saam met die res van die graad te skryf, bemoeilik die groot aantal verskillende vakke en
die wye vakkeuse die opstel van toets- en eksamenroosters – hou dit asseblief in gedagte.
Ÿ Roosters word opgestel met die oog op billikheid teenoor daardie leerders wat slegs sewe vakke
neem.
Ÿ Waar daar ’n botsing of opeenhoping van vraestelle vir ’n leerder met agt vakke is, moet hy/sy bereid
wees, om saam met die vakonderwyser, ’n alternatief uit te werk. As twee vraestelle tydens ’n
toetsreeks in dieselfde sessie geskryf word, kan daar van die leerder verwag word om sy/haar agtste
vak na skool of pouse te skryf – verkieslik op dieselfde dag.
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VAKVERANDERINGS 2021
GRAAD 10-12 (VOO-fase)
DEPARTEMENTELE VOORSKRIF
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MAKSIMUM 2 VAKKE IN FASE
SLEGS EEN KEER IN FASE
GR 10: TEEN 30 JUNIE ELKE JAAR
GR 11: TEEN 31 MAART ELKE JAAR
GR 12: GLAD NIE

BESTUDEER DIE VOLGENDE VAKPAKKET EN LET OP DIE VOORWAARDE M.B.T. WISKUNDE EN
FISIESE WETENSKAPPE.
Afrikaans
Engels
LO
Wiskunde

Wanneer ’n leerder na Wiskundige Geletterdheid wil verander, mag hy/sy
nie meer Fisiese Wetenskappe neem nie.

Fisiese Wetenskappe
Keusevak 1
Keusevak2
Neem kennis van interne reëls met betrekking tot die ﬁnalisering van vakke en vakveranderings
Ÿ Graad 9-leerders se vakkeuses moet teen die einde van September 2021 afgehandel wees.
Ÿ Leerders is na September nog steeds welkom om tot en met die 10de skooldag van 2022 vakke te
verander; dit sal nie as ’n vakverandering tel nie.
Ÿ Sou ’n leerder dus na die tiende skooldag van 2022 vakke verander, tel dit amptelik as ’n
vakverandering.
Ÿ In die geval waar daar vakke of vakgroepe is wat vol is sodra die rooster geﬁnaliseer is, sal ’n leerder
nie na so ’n (vol) vak kan verander nie.
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