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Geagte BreinlynEXPRESS-kliënt 
 

 
JUNIORSKOOL BreinlynEXPRESS (Graad 4 tot 7): 2021 en verder 
 
Die produk is aangepas om leerders in staat te stel om in die KABV-eksamen te slaag, en is 
saamgestel om ervare tuisonderwysers te help om die KABV-jaarlikse assesseringsgedeelte 
van die verskillende grade vir elke leerder te voltooi.  
 
Dit bied leerders in tuisonderrig die geleentheid om hul vordering deur middel van die Suid-
Afrikaanse KABV-kurrikulum (jaarwerk) self te assesseer, soos vereis deur goeie 
onderwyspraktyk en deur die wet. Daar word van ouers in tuisonderrig verwag om 
assesserings te gebruik wat deur toepaslik gekwalifiseerde en ervare opvoeders opgestel is 
tydens die samestelling van die jaarlikse portefeuljewerk vir elke leerder. 
 
Die portefeuljewerk bied die nodige meting van die vereiste vaardigheidsbemeestering wat vir 
onderrig fundamenteel is. 
 
Die ouer moet rekord hou van sodanige voltooide en gemerkte assesserings, aangesien dit 
deur 'n gemagtigde persoon van die Departement van Basiese Onderwys vereis kan word. 
 
Die juniorskool se BrainlineEXPRESS-produk sluit in: 

• assesseringsitems vir jaarwerk wat deur leerders gedoen moet word, hetsy onder 
toesig van 'n toesighouer (meestal gekontroleerde toetse) of as hul eie werk (meestal 
take en opdragte); 

• nasienriglyne vir gebruik deur ouers tydens die nasien van voltooide take en formele 
toetse; 

• 'n dekblad om alle punte op te teken; 

• 'n veilige virtuele (wolkgebaseerde) stoorplek om die werkportefeulje te bewaar vir 
rekordhouding. (Let daarop dat die opgelaaide portefeulje van jaarwerk nie deur 
Breinlyn nagesien of gemodereer sal word nie.) 

 
 
Die BrainlineEXPRESS- produk van die hoërskool sluit nie die volgende in nie : 

• Onderwyserondersteuning (via enige kommunikasieplatform); 

• Regstreekse en/of opgeneemde onderrigsessies/lesse; 

• Hulpbronne rakende vakinhoud (soos notas, PowerPoint-aanbiedings, video's, 
addisionele vorige vraestelle); 
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• Tegniese ondersteuning, sou kliënte probleme ondervind as gevolg van foutiewe 
hardeware of sagteware.  (Let daarop dat laasgenoemde nie veronderstel is om voor te 
kom nie, aangesien die produk in 'n eenvoudige PDF-formaat verskaf word.) 

• Finale jaareindeksamens; 

• 'n Akademiese verslag. 
 
'n Juniorskool BreinlynEXPRESS-leerder wat vir 'n Breinlyn-geakkrediteerde jaareindrapport 
wil kwalifiseer, moet inskryf vir beide die BreinlynEXPRESS-produk vir die gepaste graad en die 
ooreenstemmende Report-2-Go-produk. 
 
 

BreinlynEXPRESS-portefeuljes beskikbaar: 1 FEBRUARIE 2021 

 
 
 

REPORT-2-GO: 2021 en verder 
 
Leerders wat kies om nie Breinlyn se KABV-gerigte produk te volg nie, en: 
 

• kies om die BreinlynEXPRESS-produk te gebruik of 

• die wettiglik vereiste jaarwerk buite die Breinlyn-raamwerk te voltooi 
 
maar as jy 'n Breinlyn-geakkrediteerde jaareindrapport wil bekom, moet jy vir die REPORT-2-
GO-produk inskryf en aan al die vereistes voldoen.  
 
Die REPORT-2-GO-opsie sluit die volgende in: 
 

• Toegang aan die einde van die jaar tot die IEB-aangepaste hulpbronne vir vakinhoud 
vir voorbereiding vir die finale eksamen, insluitend 

o Alle opgeneemde onderrigsessies/lesse; 
o Hulpbronne rakende vakinhoud (soos aantekeninge, PowerPoint-aanbiedings, 

video's, addisionele vorige vraestelle). 

• 'n Vaste jaareind-eksamenrooster die leerder se gekose vakke, wat: 
o op die voorgeskrewe datums en tye geskryf moet word; 
o via die leerderbestuursportaal (www.brainonline.com) ingedien moet word; 
o sal deur Breinlyn nagesien word;  

• 'n Breinlyn-geakkrediteerde jaareind REPORT-2-Go-rapport. 
 
 Die verslag bestaan uit punte vir die verpligte  

• MAT's in relevante vakke ; 

• PAT's in relevante vakke; en 

• jaareindeksamens, afhangende van die onderwerp (bv. Computer Application 
Technology), kan 'n praktiese eksamen insluit, 

wat alles deur Breinlyn nagesien sal word. 
 

http://www.brainonline.com/
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Let asseblief daarop dat Jaareindeksamens wat om watter rede ook al misgeloop word, kan nie 
tydens die November-eksamen op 'n alternatiewe datum of tyd herskryf word nie. 
 
 

Inskrywings oop: 1 MAART 2021 
Goedkeuring / toegang tot brainonline.com: 1 SEPTEMBER 2021 

 
 
Vriendelike groete 
Die Breinlyn-span 
 
 


