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Bylaag B

‘n Uitkomsgebaseerde model vir die assessering van die
ontvangsjaarkind

Die doel van die model
Die doel van die model is om die onderwyser in die ontvangsjaar met ‘n werkbare
assesseringspakket te voorsien wat gebruik kan word vir die assessering van die
ontvangsjaarleerder se deurlopende leer en ontwikkeling.

Die vertrekpunt vir die assesseringsmodel is gebaseer op die feit dat die ontvangsjaaronderwyser
in staat moet wees om die leerder se deurlopende leer en ontwikkeling te assesseer om progressie
(of regressie) van  die kind se ontwikkeling en leer te bepaal.

Die onderwyser moet in staat wees om leerders met stagnerende of regressiewe ontwikkeling te
identifiseer. Die onderwyser moet hierdie ontdekkings akkommodeer in sy/haar onderrigstrategieë.
Die assesseringsmodel neem nie “normale” ontwikkeling as vertrekpunt nie, aangesien dit as
“eksklusief” beskou word - elke leerder se unieke ontwikkelingsproses word geassesseer.
Aanvaarde ontwikkelingsteorieë word as riglyne gebruik wanneer besluite oor ernstige
ontwikkelings- en leerstruikelblokke by die leerder geneem moet word.

Onderliggende filosofie
Die beginsels van uitkomsgebaseerde onderrig asook aanvaarde teorie omtrent onderrig vir die
kleinkind word in ag geneem tydens die ontwikkeling van die model. Dit sluit aspekte in soos:

• die belangrikheid van speel en selfontdekking in die ontwikkelings- en leerproses van die
ontvangsjaarleerder

• die leerder se kontinue geskiktheid om te leer in teenstelling met die uitgangspunt dat die
kind gereed moet word (die ou siening van “skoolgereedheid” teenoor “leergereedheid”). 

• perseptuele ontwikkeling as deel van die ontwikkeling van die totale leerder (nie as
afsonderlike, splintervaardighede nie)

• ontluikende geletterdheid en gesyferdheid aangebied as deel van ‘n geïntegreerde
kurrikulum.  (Daar is geen formele onderrig in hierdie areas in die ontvangsjaar nie.)

Die voorgestelde assesseringsmodel neem ook die huidige sienings in Suid-Afrika oor
kleinkindontwikkeling en uitkomsgebaseerde onderwys in ag.  Aangesien dit ‘n akademiese
navorsingsprojek is, is die bevindings egter nie beperk tot amptelike beleid nie en mag selfs
daarvan verskil.

Sienings oor assessering
Assessering word beskou as ‘n voortdurende proses wat dwarsdeur die skooldag plaasvind en deel
uitmaak van die onderwyser se leerfasilitering (dit is nie ‘n afsonderlike aktiwiteit nie).  Die doel van
die assessering van die leerder is om die totale leerder se kontinue leer en ontwikkeling te bepaal.
Elke leerder word beskou as ‘n unieke mens.  Die onderwyser moet die uniekheid van elke leerder
waarneem, identifiseer en erken.  
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Die redes vir assessering van die leerder is die verbetering van die onderrig, betekenisvolle
ouerbegeleiding en identifisering en hulp aan leerders met leer- en ontwikkelingstruikelblokke.
Assesseringsresultate word nie gebruik om leerders te kategoriseer en te etiketteer nie, maar om
die progressie, of nie, in die leerder se ontwikkelingsvlak en leer te identifiseer.

Belangrike beginsels om in ag te vir geldige en betroubare assesserings 

• Leerders word geassesseer in ‘n verskeidenheid van situasies gedurende die skooldag en
die onderwyser gebruik ‘n verskeidenheid van assesseringsmetodes.

• Alhoewel die uitkoms van die leergebeure belangrik is, word die leerproses ook
geassesseer.

• By die assessering van die jong leerder word enige faktore wat ‘n negatiewe effek op die
assesseringsresultate kan hê, in ag geneem.

• Assessering word herhaal om te verseker dat dit geldig is.
• Aangesien die onderwyser aktief betrokke is by die jong leerders kan objektiwiteit ‘n

probleem wees.  Die onderwyser moet daarvan bewus wees en enige persoonlike ervarings
of oortuigings wat sy/haar ervaring van gebeure, feite of gedrag kan beïnvloed moet erken
word.

Die assesseringsmodel
Die volgende voorgestelde assesseringsmodel is ‘n moontlike praktiese toepassing van aanvaarde
assesseringsteorie.  Die model bestaan uit vier kontinue fases; die beplanningsfase, die
implementeringsfase; die interpreteringsfase en die kommunikasiefase.

Fase 1:  Beplanning van die assesseringsproses

Stap 1:  Besluit op die algemene doel van die assessering (“Waarom?”)
Dit is belangrik om te besluit wat die algemene doel van die assessering is, aangesien, die doel van
die assessering sal bepaal WAT die proses gaan behels.  Die volgende is as die belangrikste redes
geïdentifiseer:
C die verkryging van inligting om die vordering van indiwiduele leerders se totale ontwikkeling

en leer vas te stel
C die identifisering van leerders met spesifieke leerfasiliteringsbehoeftes
C beplanning en doelgerigtheid van ontwikkelingsgeskikte leerprogramme
C evaluering en verbetering van leerprogramme
C ouerbegeleiding
C inligting oor aanspreeklikheid en verantwoording oor die produk van onderwys 

Die onderwyser moet daarom eerste bepaal watter van bostaande die algemene doel (dit kan ook
meer as een moontlikheid insluit) van die spesifieke assesseringspoging is.

Stap 2:  Formuleer die uitkoms of gedrag wat geassesseer moet word (''Wat?”) 
Nadat  besluit is waarom die assessering uitgevoer moet word, moet die onderwyser besluit presies
“wat” geassesseer moet word.  Die “wat” hou eerstens direk verband met die bepaalde doel wat met
die assessering bereik wil word,  maar word verder verfyn ten einde die uitkoms of gedrag waarop
gelet moet word te identifiseer.  Die “wat” sal gevolglik verband hou met die uitkomste wat met die
onderrig bereik wil word.

Stap 3:  Bepaal die fokus van die assesseringsproses (“Wie”?)
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Nadat besluit is  “Waarom?” en “Wat?” geassesseer gaan word, word besluit  wie word
geassesseer.  'n Moontlike probleem wat onderwysers kan ondervind is hoe om 'n groot groep
leerders te assesseer.  Die stap is dan ook 'n poging om 'n praktiese oplossing vir die probleem te
bied.  Die onderwyser moet eerstens uit die antwoorde van die voorafgaande vrae bepaal  wie die
fokus van die assessering moet wees.  Afhangend van die doel,  sowel as leeruitkoms(te) of gedrag
wat geassesseer word, kan bepaal word of 'n enkele leerder, 'n groep leerders, die aard van die
onderrig, klaskamerorganisasie of die algemene onderrigstrategie geassesseer word.

Indien 'n leerder of 'n groep leerders geassesseer word, moet die onderwyser tydens die
beplanningsfase alreeds die leerders identifiseer.  Deur die leerders in kleiner groepe te verdeel
(tussen vyf of agt leerders afhangend van die grootte van die ontvangsjaargroep) en die
samestelling van die groepe tydens die beplanningsfase te identifiseer, word dit moontlik om te
beplan dat alle leerder in verskillende kontekste in die skool en met ‘n verskeidenheid van metodes
geassesseer word.  

Die onderwyser moet dus vir assessering beplan en dit is nie 'n lukraak proses wat toevallig tydens
die onderrig plaasvind nie.  Alhoewel daar altyd plek en tyd is vir die “toevallige” assessering van
'n leerder (veral die leerder wat uitsonderlike gedrag toon) moet die onderwyser elke dag ‘n
bepaalde groep leerders doelbewus assesseer. 

Stap 4:  Bepaal die assesseringsmetode(s) (“Hoe”?)
Nadat die onderwyser bepaal het “waarom”, “wat” en “wie” geassesseer moet word, word die
geskikte metode of metodes vir die assesseringsproses gekies.  Die volgende
assesseringsmetodes word toegepas:

1) Ouer/Versorgeronderhoude
Volgens  uitkomsgebaseerde teorie is self- en portuurgroepassessering baie belangrik. Omdat die
jong kind nie in ‘n kompeterende fase is nie, is selfevaluasie slegs in beperkte mate moontlik.
Ouers/ versorgers kan baie belangrike inligting verstrek omdat die leerder steeds baie afhanklik is.
Hierdie inligting kan help om die leerder se ontwikkelingsvlak en progressie te bepaal.  Ouer/
versorgeronderhoude vorm daarom ‘n baie belangrike deel uit van die assesseringsproses.

2) Portefeuljes van leerder se werk
Voorbeelde van die kind se werk  word op ‘n maandelikse basis gehou. Hierdie voorbeelde word
geanaliseer om te bepaal of die kind progressie toon in aspekte soos fyn motoriese vernuf, die
gebruik van kleur, posisie in spasie en ruimtelike verhoudings en spesifieke uitkomste. Portefeuljes
is ‘n visuele beeld van die kind se ontwikkeling en leer.

3) Waarneming van die leerders
Direkte waarneming van die kind is die algemeenste metode van assessering in
kleinkindontwikkeling. Drie   waarnemingsmetodes word gebruik.  Weereens word die metodes
gekies omdat dit maklik implementeerbaar is en op verskillende aspekte van die leerder fokus.
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Ontwikkelingskontrolelys
Deur die gebruik van ‘n ontwikkelingskontrolelys as riglyn, fokus die onderwyser op verskillende
aspekte van die kind se ontwikkeling, wat ook gekoppel is aan spesifieke uitkomste. ‘n
Ontwikkelingskontrolelys word voltooi oor ‘n periode (bv ‘n termyn). Die rede vir die gebruik van die
ontwikkelingskontrolelyste is om spesifieke ontwikkelingsvaardighede waar te neem asook om
geskikte ontwikkelingsaktiwiteite aan te bied.

Gebeurtenisrekords
Die metode behels die neerskryf van waargenome gedrag van die leerders.  Die rede vir die
insluiting van die metode is omdat die metode fokus op die uniekheid van elke leerder en die
leerproses (teenoor die eindproduk).  Die metode is veral baie gepas indien die onderwyser meer
inligting oor ‘n aspek van die leerder se ontwikkeling of leerproses verlang. 

Deelnamekaarte
Hierdie metode rig die onderwyser se waarneming en help met die bepaling van water areas die
leerder gedurende vryspel binne en buite die klaskamer besoek.   Hierdie metode help ook met die
vasstelling van die sosiale strukture in die groep.  Die metode behels die grondplan van die
klaskamer en buite-speelterrein.  Die onderwyser neem ‘n voorafbepaalde aantal leerders waar en
teken op die klas- of buite-areaplan aan watter areas, en vir hoe lank die leerder elke area besoek.
Die aantekening van waarnemings geskied in kodes en word elke vyftien minute herhaal.

Om geldige en bruikbare assessering te verseker, moet die onderwyser ‘n verskeidenheid van
assesseringsmetodes gebruik.  Die onderwyser moet gevolglik:  
C so spoedig moontlik  aan die begin van die jaar, sowel as met elke verslagdoening,

oueronderhoude voer 
C op 'n maandelikse basis voorbeelde tot die leerder se portefeuljes (verteenwoordigend van

die verskillende take wat die leerder doen) voeg 
C maandeliks die gebruik van ruimte (deelnamekaarte) waarneem
C kwartaalliks ontwikkelingskontrolelys voltooi en die waarnemings wat benodig word oor 'n

tydperk versprei en aanteken 
C gebeurtenisrekords voltooi namate addisionele inligting oor 'n bepaalde leerder benodig

word of wanneer  enige gedrag waargeneem word wat kan lei tot beter insig van die leerder.

Stap 5:  Bepaal die tyd en duur vir assessering (“Wanneer?” en “Hoe lank?”)
Die tyd en duur van die assessering gedurende die skooldag is in groot mate 'n bloot tegniese
besluit wat gerig word deur veral die assesseringsmetode en die kundigheid van die onderwyser.
Afhangende van die assesseringsmetode word  bepaal gedurende watter aktiwiteit (tyd van die dag)
assessering gaan plaasvind en hoe lank dit gaan duur.  

Fase 2:  Uitvoering van die assesseringsproses (Doen)

Nadat die onderwyser op elk van die vyf stappe besluit  het, kan die  assesseringsproses in die
praktyk uitgevoer word.  Die assessering is nou deeglik beplan en elke besluit deur die onderwyser
kan verantwoord word.   

Gedurende die uitvoeringsfase word inligting oor die leerder ingewin deur van die bostaande
metodes gebruik te maak.  Om 'n volledige beeld van die leerder te verkry, moet assessering ‘n
kontinue proses wees.  Ten einde geldige en betroubare resultate te verkry moet die onderwyser
al die genoemde metodes of soveel as prakties moontlik is, gebruik.  Alle inligting oor die leerder
word ordelik versamel vir interpretasie.  
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Fase 3:  Versameling en interpretasie van assesseringsinligting

Gedurende die uitvoeringsfase word inligting oor die leerder ingewin deur bostaande metodes te
gebruik.  Om egter ‘n volledige beeld van die leerder te verkry, moet assessering ‘n kontinue proses
wees.  Ten einde geldige en betroubare resultate te verkry, moet die onderwyser al die genoemde
metodes of soveel as prakties moontlik is, gebruik.  Alle inligting oor die leerder word ordelik
versamel vir interpretasie.

Om 'n holistiese beeld van die leerder te verkry, word alle inligting wat die onderwysers oor die
leerder versamel het, geïnterpreteer.  Hierdie is ‘n belangrike moment in die model, as die
onderwyser nie in staat is om die versamelde inligting te gebruik om  die leerder se verandering as
gevolg van leer en ontwikkel uit te lig nie, is die assesseringsproses futiel.  Die interpretering van
resultate vind op gereelde basis plaas en word dan gebruik vir intervensie en beplanning.  Alle
onderwysers, onder leiding van die skoolhoof, assesseer die leerders.   Die volgende is enkele
belangrike riglyne by die interpretering van inligting:
C Bepaal herhaalde gedragspatrone en besluit of dit regressie of progressie aandui.
C Die onderwyser gebruik nie “normale” ontwikkeling om leerders te groepeer nie, maar

beskou elke leerder se ontwikkeling as uniek.  Progressie eerder as vlak is belangrik.
C Onderwysers kan nie ‘n probleem diagnoseer, nie maar identifiseer moontlike struikelblokke

in die leerder se leer en ontwikkeling.

Fase 4:  Kommunikasie van assesseringsresultate

Assesseringsresultate moet gebruik word om rolspelers in te lig.  ‘n Persoonlike verslag oor elke
leerder word saamgestel en op die leerder se persoonlike lêer geplaas.  ‘n Verslag word ook aan
die ouers gestuur en indien enige verwysings na die spesialis nodig is, word ‘n verslag ook aan hom
of haar gestuur.  ‘n Verslag word ook aan die einde van die ontvangsjaar aan die laerskool gestuur.


