
 

 

 

 

 

 

 

       Prysuitdelingsbeleid Grondslagfase 
 

 

PRYSUITDELING. 
 

Afrikaans, Engels, Wiskunde en Lewensvaardighede word in ag geneem.  

Alle leerlinge kry 'n sertifikaat want almal moes gevorder het aan 

hom-/ haarself gemeet. 

SERTIFIKAAT : UITMUNTENDE PRESTASIE. 
 

Die leerlinge moes 'n persentasie van 80% - 100% op sy/haar opsommende 

assessering  

volgens SASAMS gehad het. 

Die personeel moet kan bewys dat leerlinge 'n uitstaande prestasie 

gelewer het en  

hulle  onderskei het van die res van die klas. Hierdie leerlinge is in 

die minderheid. 

Al vier leerareas waarin besondere prestasie behaal is, word vermeld. 

 

SERTIFIKAAT  :  VERDIENSTE. 

 
Die leerlinge moes ‘n persentasie van 70% - 79% op sy/haar opsommende 

assessering 

volgens SASAMS gehad het. 

Die personeel moet bewys kan lewer dat leerlinge goeie vordering 

getoon het, en pligsgetrou gewerk en gegroei het.   

 

SERTIFIKAAT  :  GELUKWENSING. 

 
Alle leerlinge moes 'n persentasie van 60% - 69% op sy/haar opsommende 

assessering 

volgens SASAMS gehad het.   

 

RAADSLID PIETERS TROFEE : 
 
Hierdie trofee word toegeken aan die veelsydigste seun en veelsydigste 

dogter in Gr. 3. 

Vereistes : 
Hierdie leerling moet akademies ten minste 'n sertifikaat van 

uitmuntende prestasie verwerf het, en op verteenwoordigende vlak vir 

die skool aan sport en/of kultuur deelgeneem het. 

   Laerskool Westwood       



 

 

 

Indien daar meer as een leerling gelyk is, mag daar na sy buite-

skoolaktiwiteite gekyk word om een wenner te bepaal.  Indien niemand 

kwalifiseer nie, word hierdie trofee nie toegeken nie. 

 

BALKIE – AKADEMIES  : 

 
‘n Leerling wat in Graad 1, Graad 2 en in Graad 3 elke jaar 'n 

sertifikaat van Uitmuntende Prestasie verwerf het, kwalifiseer aan die 

einde van Graad 3 vir 'n Akademiese Balkie. So 'n leerling sal dus 

ontvang : 

 
 

  Graad 1  - Sertifikaat van Uitmuntende Prestasie. 

 

  Graad 2  - Sertifikaat van Uitmuntende Prestasie. 

 

  Graad 3  - Sertifikaat van Uitmuntende Prestasie 

      plus  ‘n Akademiese Balkie. 

 
 

BESTE PRESTASIE - TOEKENNING: 

 
Hierdie toekenning word gemaak aan die sterkste akademiese leerlinge 

volgens hoogste prestasies in elke klas vanaf Graad 1 tot Graad 3.  

Die toekenning vir 1ste Klasprestasie sal 'n boekprys met 'n klein 

trofeë wees. Die toekenning vir die 2 de en 3de klasprestasie sal 

slegs 'n boekprys wees. 

 

                              Klasprestasieprys 

 
                       Vir elke 10 kinders per klas word 'n 
                          Klasprestasieprys toegeken. 

 

                          Bv. Aantal kinders    Pryse 
                                    15                                 

1 

                                    21                                

2 

                                    28                               2 

                                    31                                

3  

                                     

 



 

 

    
 
 


