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1. INLEIDING 

 
Die 17 Kurrikulum-en-assesseringsbeleidsverklaring-vakke wat 'n praktiese komponent 
bevat, sluit almal 'n praktiese assesseringstaak (PAT) in. Hierdie vakke is: 
 
• LANDBOU: Landboubestuurswetenskappe, Landboutegnologie 
• KUNS: Dans, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Musiek, Visuele Kunste 
• WETENSKAPPE: Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie, Tegniese 

                                Wetenskappe 
• DIENSTE: Verbruikerstudies, Gasvryheidstudies, Toerisme 
• TEGNOLOGIE: Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie 

                                en Ingenieursgrafika- en ontwerp  
 
'n Praktiese assesseringstaak (PAT) is 'n verpligte komponent van die finale promosiepunt 
vir alle kandidate ingeskryf vir vakke wat 'n praktiese komponent het en tel 25% (100 punte) 
van die eksamenpunt aan die einde van die jaar. Die PAT word oor die eerste drie kwartale 
van die skooljaar geïmplementeer. Dit word in verskillende fases van 'n reeks kleiner 
aktiwiteite afgebreek wat saam die PAT opmaak. Die PAT bied leerders die geleentheid om 
op 'n gereelde basis gedurende die skooljaar geassesseer te word en dit maak ook 
voorsiening vir die assessering van vaardighede wat nie in 'n geskrewe formaat, bv. toetse 
van eksamens, geassesseer kan word nie. Dit is dus belangrik dat skole seker maak dat al 
die leerders die praktiese assesseringstake binne die toegelate tydperk voltooi om te 
verseker dat leerders aan die einde van die jaar hulle uitslae ontvang. Die beplanning en 
uitvoering van die PAT verskil van vak tot vak. 
 
Die doelwitte van die Toerisme-PAT is om: 
• Volhoubare toerisme in Suid-Afrika te ondersteun 
• Regeringsinisiatiewe te ondersteun wat volhoubare toerisme in Suid-Afrika bevorder 

met die visie om die lewensgehalte van Suid-Afrikaanse burgers te verbeter  
• Kritiese denke te bevorder 
• Kognitiewe buigsaamheid te bevorder 
• Probleemoplossingsvaardighede by leerders in te skerp 
• Navorsings- en kommunikasievaardighede te ontwikkel 
• Taal oor die kurrikulum te bevorder 
• Lees met begrip te bevorder 
• 'n Toerismekultuur by 'millennials' as belanghebbendes te ontwikkel om sodoende 

toerisme in Suid-Afrika volhoubaar te maak 
• IKT en sosialemedia-vaardighede te ontwikkel 
• Finansiële bestuursvaardighede te ontwikkel 
• Die ontwikkeling van die kunste te bevorder 
• Oorspronklikheid en kreatiwiteit/ontwerpvaardighede te bevorder 
• Bewustheid te skep van nuwe ontwikkelings in Suid-Afrika se toerismebedryf 
• Voorsiening te maak vir veelvuldige leervermoëns 
• Vakintegrasie te fasiliteer 
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2. ONDERWYSERRIGLYNE: ADMINISTRASIE, VERANTWOORDELIKHEDE EN 

MODERERING 
  
2.1 Administrasie van die PAT 
 
 2.1.1 Die onderwyser se PAT-portefeulje  
 
 Daar word van elke onderwyser verwag om 'n PAT-portefeulje saam te stel wat die 

volgende bevat: 
 • Voorblad met die naam van die skool, die onderwyser, die vak en die jaar van 

assessering 
• PAT-bestuursplan 
• Die PAT-dokument vir die jaar van assessering 
• Nasienriglyne wat deur die onderwyser ontwikkel is 
• Amptelike PAT-puntestaat (TOER01) 
• Bewyse van alle modereringsvlakke (verslae) 
• Nasionale modereringsinstrument (TOER02) 
• Verklaring van egtheid deur die onderwyser (TOER04) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 2.1.2 Bestuur van die PAT 
  
 Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir 

graad 12-Toerisme-leerders in 2019. Die PAT mag onder geen omstandighede met 
enige ander praktiese assesseringstaak vervang word nie. 

   
 • Daar word aanbeveel dat die onderwyser deur die provinsie/distrik opgelei 

word in die implementering en mediasie van die PAT. Dit sal standaardisering 
van die PAT verseker. 

 • Die praktiese assesseringstaak vir Toerisme het TWEE fases. Die nasien van 
FASE 1 moet teen die middel van Junie 2019 voltooi wees en FASE 2 teen die 
einde van Augustus 2019.  

 • Die PAT is 'n verpligte komponent van die finale eksterne eksamen vir 
Toerisme. Daar word van elke leerder verwag om onder leiding van die 
onderwyser sy/haar eie PAT te ontwikkel en in te lewer. 

 • Geen gedeelte van die amptelike 2019-PAT-Toerisme-dokument mag oorgetik, 
geredigeer of verander word nie. Die nasionale Departement van Basiese 
Onderwys se logo mag NIE deur enige ander logo vervang word NIE.  

 • Die PAT moet gedurende skoolure onder gekontroleerde omstandighede 
gedoen word om afskryf te voorkom en slegs sekere afdelings waar navorsing 
vereis word, kan as tuiswerk voltooi word.  

 • Gereelde klastye moet gedurende Toerisme-periodes toegeken word, bv. 'n 
dubbelperiode elke tweede week of namiddagklasse sodat leerders die PAT 
onder die leiding en toesig van die onderwyser kan voltooi. 'n Onderwyser kan 
ook 'n week per kwartaal afbaken om die PAT onder gekontroleerde 
omstandighede te voltooi.  

 • Daar word sterk aanbeveel dat die PAT-afdelings op 'n deurlopende basis 
nagesien word om individuele vordering te monitor. 

 • Bewyse van voltooide afdelings van die PAT moet ten alle tye gedurende die 
jaar in die klaskamer beskikbaar wees vir beide interne en eksterne verifikasie- 
en moniteringsdoeleindes.  

 • Slegs template wat in die amptelike PAT-dokument verskaf word, mag gebruik 
word om die taak te standaardiseer. Onderwysers MAG NIE template vir enige 
ander afdelings van die taak ontwikkel NIE. 
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2.2 Die verantwoordelikheid van die provinsie, distrik en onderwyser 
   

 Dit is die verantwoordelikheid van die provinsie en die distrikte om te verseker dat graad 12-
onderwysers die nodige hulpbronne het om die suksesvolle voltooiing van die PAT te 
verseker. 
 

Dit is die verantwoordelikheid van die onderwyser om te verseker dat alle leerders beide 
fases van die PAT voltooi. 

  

 • Onderwysers moet 'n PAT-bestuursplan vir albei fases van die PAT ontwikkel. Die 
bestuursplan moet die onderrig, assessering en kontrole van die PAT weergee. Hierdie 
plan moet aan die begin van die jaar saamgestel word. 

 • Elke leerder moet 'n afskrif van die afdeling 'Instruksies aan Leerders' (bladsy 6 tot 24  
van die PAT-dokument en die template TOER03, TOER05, TOER06, TOER07 en 
TOER 08) ontvang. 

 • Dit is die verantwoordelikheid van die provinsie, distrik, skool en die Toerisme-
onderwyser om die bronne te verskaf. Leerders kan ook bykomende bronne op hulle 
eie raadpleeg. 

 • Onderwysers moet hulle eie nasienriglyne vir VRAAG 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 navors en 
ontwikkel/opstel voordat hulle met die PAT begin.  

 • Die onderwyser is verantwoordelik vir leiding en steun aan die leerders gedurende die 
taak. 

 • Die onderwyser MOET die assesseringsinstrument saam met sy/haar nasienriglyne 
gebruik. Die PAT moet geassesseer en gekontroleer word en die egtheid daarvan moet 
deur die onderwyser verklaar word voordat dit as die leerder se bewys van prestasie 
ingedien word. 

 • Onderwysers moet die Verklaring van Egtheid (TOER03) voor die finale inlewering van 
die PAT aan leerders verskaf . 

 • Die onderwyser moet die nodige dokumentasie, soos deur die Departement van 
Basiese Onderwys vereis, voltooi en onderteken: 
1. Amptelike puntestaat (TOER01) 
2. Nasionale modereringsinstrument (TOER02) – vir gebruik gedurende moderering 
3. Leerder se Verklaring van Egtheid (TOER03) 
4. Onderwyser se Verklaring van Egtheid (TOER04) 

 
 
 
 
 

2.3 Moderering van die PAT (Intern en Ekstern) 
   

 Interne en eksterne moderering sal verseker dat daar aan die gehalte en standaard van die 
praktiese assesseringstaak voldoen word, soos dit in Afdeling 4 van die Kurrikulum en 
Assesseringsbeleidverklaring vir Toerisme vervat is. 

   

 • Departementele amptenare sal leerders se PAT-portefeuljes willekeurig kies. 
 • Moderering sal op verskillende vlakke gedoen word. 
 • Die modereringsinstrument (TOER02) verskaf, sal gebruik word om nasien gedurende 

die volgende modereringsvlakke te standaardiseer: 
 Vlak 1:  Interne moderering 
 Vlak 2:  Groepsmoderering ('cluster'/'PLC') 
 Vlak 3:  Distriksmoderering 
 Vlak 4:  Provinsiale moderering 
 Vlak 5:  Nasionale moderering 
 Vlak 6:  Umalusi-moderering 
 • Bewys van die modereringsgeskiedenis op die verskillende vlakke moet in die 

onderwyser se PAT-portefeulje geliasseer word. 
 • Vakhoofde, departementshoofde, skoolhoofde en vakadviseurs is verantwoordelik vir 

voortdurende moderering van die PAT. 
 • Die praktiese assesseringstaak sal deur die Departement van Basiese Onderwys 

ekstern gemodereer word. 
 • Umalusi kan provinsies en skole  vir bykomende moderering identifiseer. 
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3. INSTRUKSIES AAN LEERDERS 
   
3.1 Vereistes van die PAT 
  
 • Die PAT is 'n verpligte komponent van die Nasionale Seniorsertifikaat-eksamen. 

Leerders wat nie aan die vereistes van die PAT voldoen nie, sal nie uitslae vir 
Toerisme ontvang nie.  

 • Die PAT moet in TWEE fases (FASE 1 en FASE 2) gedoen word. 
 • Die PAT moet hoofsaaklik tydens skoolure onder die toesig van die onderwyser 

gedoen word. Slegs sekere gedeeltes soos navorsing kan as tuiswerk voltooi word. 
Die hele PAT mag onder GEEN omstandighede tuis gedoen word NIE. 

 • Leerders word aangeraai om die assesseringsinstrument verskaf vir verdere leiding 
oor wat in die vraag verwag word, te raadpleeg. 

 • Een van die PAT-doelwitte is om navorsingsvaardighede te ontwikkel. Daarom is dit 
die leerder se verantwoordelikheid om soveel moontlik na te vors om sodoende die 
leerproses te versterk.  

 • Die finale voltooide PAT vir beide FASE 1 en 2 moet in A4-grootte saamgestel word 
en in die volgorde van die Instruksies aan Leerders voorgelê/aangebied word. 

 • Punte word vir spelling, taalgebruik en algehele indruk van die PAT toegeken. 
 • Die finale voltooide fases moet op die datums wat deur die onderwyser bepaal is, 

ingelewer word. 
 • Die voltooide afdelings van die PAT moet by die skool vir modereringsdoeleindes 

bewaar word. 
   
3.2 Tydraamwerk 
   
 Om alle administratiewe prosesse betyds vir die uitslae te voltooi, moet leerders streng 

by die tydraamwerk, soos deur die onderwyser vasgestel, hou. 
   
 Die tabel hieronder dui die tydraamwerk vir die inlewering van die 2019-Toerisme-PAT 

aan. 
 
 AFDELING VAN DIE PAT VOLTOOI 
 FASE 1 Laaste week van Mei 2019 
 FASE 2 Laaste week van Julie 2019 
 
3.3 Afwesigheid/Nie-inlewering van die PAT 
  
 Beide leerders en ouers moet kennis neem dat die Toerisme-PAT 'n noodsaaklike deel 

van die vak is. Indien die PAT vir graad 12 onvoltooid is omdat die leerder sonder 'n 
geldige rede afwesig was, sal die leerder se uitslag 'onvolledig' wees. 
 
Daarom is dit uiters belangrik dat die PAT-taak voltooi en ingelewer word op die datums 
wat deur die onderwyser bepaal is. 

 
3.4 Verklaring van Egtheid 
 
 Leerders moet 'n Verklaring van Egtheid-vorm (TOER03) tydens finale inlewering van die 

PAT voltooi en onderteken. In hierdie verklaring bevestig die leerder dat die Toerisme-
PAT wat vir assessering ingelewer is, die leerder se eie werk is. 
 
Die vorm (TOER03) sal deur die onderwyser verskaf word.  

  



Toerisme                                                                     8                                                       DBE/PAT 2019 
NSS 

Kopiereg voorbehou                                                                                                            Blaai om asseblief 

 
 
3.5 Die Praktiese Assesseringstaak (PAT) 

 
 
 

FASE 1 
 
 
 

DIE GESKIEDENIS VAN ONS PLANEET 
IN KLIP VASGEVANG 

BARBERTON MAKHONJWA-BERGE 
… Suid-Afrika se 10de Wêrelderfenisterrein 

 

 
 
 

OORSIG 
 

BARBERTON MAKHONJWA-BERGE 
 

UNESCO-INSKRYWING 

Barberton Makhonjwa-berge 
 

Die terrein, wat in die noordooste van Suid-Afrika 
geleë is, beslaan 40% van die Barberton 
Groensteengordel, een van die wêreld se oudste 
geologiese strukture. Die Barberton Makhonjwa-
berge verteenwoordig die bes bewaarde 
opeenvolging van vulkaniese en sedimentêre 
gesteentes wat 3,6 tot 3,25 miljard jaar terugdateer 
toe die eerste kontinente op die primitiewe Aarde 
begin vorm het. Dit word gekenmerk deur meteoor-
impak breccias (breksies) (rots wat bestaan uit 
skerp fragmente wat in sand of klei ingebed is) wat 
die gevolg is van die impak van meteoriete wat net 
ná die Groot Bombardement (4,6 tot 3,8 miljard 
jaar gelede) gevorm is en wat besonder goed 
behoue gebly het. 

               
               Suid-Afrika 
 

S25 58 26 E31 0 50 
 
 

Datum van inskrywing: 2018 
 
 

Kriteria: (viii) 
 
 

Gebied: 113,137 ha 
 
 

Verwysing: 1575 
 

 

Die Barberton Makhonjwa-berge is 'n gebied wat 
van die oudste bekende rotse het om te bestudeer. 
Die belangrikheid van hierdie geologiese 
omgewing lê in die feit dat dit bestudeer kan word 
om 'n beter begrip van geologiese geskiedenis te 
verkry. 

* Ga. - Ouderdomme word uit Latyn afgekort: 
Ga (giga-annum) is 'n miljard jaar, 
Ma (mega-jaar) is 'n miljoen jaar,  
ka (kilo-jaar) is 'n duisend jaar. 

Inligting gebruik uit hierdie gebied verskaf direkte geologiese bewyse van die aard en evolusie 
van die Aarde voor 3,0 Ga.*. 
Bewyse van vroeë kors, maritieme chemie, biota en atmosfeer kan uit die Barberton 
Makhonjwa-berge afgelei word. Ten spyte van die groot hoeveelheid en die veranderlike 
verduidelikings van die modelle, is dit nodig vir die ontwikkeling van wetenskaplike begrip. 
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BRONNE 
 
VIDEO'S 
Wêrelderfenisterreine:  https://www.youtube.com/watch?v=VWKOOMZ1Mi0 
Genesis-roete/-besienswaardighede   https://www.youtube.com/watch?v=0PVtcpu4Kdc 
Voetslaanroetes: https://www.youtube.com/watch?v=A_Zpt2PLlSY 
SABC-nuusflitsaankondiging: https://www.youtube.com/watch?v=XJ2ZOb_ZcWg 
 

 
 
 
INSTRUKSIE 
 
Jy moet navorsing doen en inligting oor Suid-Afrika se 10de Wêrelderfenisterrein, die Barberton 
Makhonjwa-berge (BMB), insamel. Jou navorsing en inligting moet in TWEE fases aangebied 
word volgens die vrae in elke fase. 

 
FASE 1 

 
VRAAG 1: KAARTWERK                                                                                                            [10] 
 
Gebruik die kaarte wat verskaf is (TOER 05) en dui die volgende daarop aan: 
 
1.1 KAART A: Gebruik die ikoon van die UNESCO-Wêrelderfenisterrein om die ligging 

van die Barberton Makhonjwa-berge-Wêrelderfenisterrein op die kaart aan te dui. (2) 
   
1.2 KAART B: Kleur die gebied waar die Barberton Makhonjwa-berge-

Wêrelderfenisterrein naasteby geleë is, in. (2) 
   
1.3 Baie van die besienswaardighede wat in en rondom die Wêrelderfenisterrein van die 

Barberton Makhonjwa-berge gevind word, is op die 'Genesis'-roete geleë. 
  

 1.3.1 KAART C: Gebruik rigtingpyle en dui (in kleur) die Genesis-roete, in die vorm 
van die syfer agt (8), op die kaart aan. (2) 

    
 1.3.2 Omkring die VIER hoofdorpe langs die Genesis-roete. (4) 
 
BRONNE 
Kaarte: 
https://whc.unesco.org/en/list/1575/multiple=1&unique_number=2240 
https://www.places.co.za/html/mpumalanga_kaart.html 
https://whc.unesco.org/en/list/1575/documents/ 
http://www.mpumalanga.com/routes/the-genesis-roete--rt6134  
  

https://www.youtube.com/watch?v=VWKOOMZ1Mi0
https://www.youtube.com/watch?v=0PVtcpu4Kdc
https://www.youtube.com/watch?v=A_Zpt2PLlSY
https://www.youtube.com/watch?v=XJ2ZOb_ZcWg
https://whc.unesco.org/en/list/1575/multiple=1&unique_number=2240
https://www.places.co.za/html/mpumalanga_map.html
https://whc.unesco.org/en/list/1575/documents/
http://www.mpumalanga.com/routes/the-genesis-route--rt6134
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VRAAG 2: UNESCO SE KRITERIUM VIR WERELDERFENISSTATUS                                   [24]                                                    
 
Die Barberton Makhonjwa-berge het in Julie 2018 Wêrelderfenisterreinstatus ontvang. 
 
 

UNESCO SE INSKRYWING 
               
                Suid-Afrika 
S25 58 26 E31 0 50 

Datum van inskrywing: 2018 

Kriteria: (viii) 

Gebied: 113,137 ha 

Verwysing: 1575 

 
 
2.1 Verwys na die inligting hierbo en identifiseer die UNESCO-kriterium neer waaraan 

die Barberton Makhonjwa-berge-Wêrelderfenisterrein voldoen het om 
Wêrelderfenisterreinstatus te ontvang. (2) 

   
2.2 Die Barberton Makhonjwa-berge-Wêrelderfenisterrein voldoen aan al VIER aspekte 

vervat in die kriterium wat in VRAAG 2.1 geïdentifiseer is. 
 

    
 2.2.1 Noem die VIER aspekte wat in die kriterium vervat is. (4) 
    
 2.2.2 Kyk na die video 'Barberton Makhonjwa Georoete – Inleiding' op YouTube 

OF verwys na die transkripsie van die video (TOER06). 
 
 
 
 
 
Pas elke aspek van die geïdentifiseerde kriterium 
in VRAAG 2.2.1 by bewyse in die video/ 
transkripsie 'Barberton Makhonjwa Georoete – 
Inleiding'. (8) 

    
2.3 Bespreek VYF maniere waarop die Barberton Makhonjwa-berge voordeel trek uit 

die verkryging van Wêrelderfenisstatus. (10) 
 
BRONNE 
 
Video:  'Barberton Makhonjwa Georoete – 
Inleiding'. https://www.youtube.com/watch?v=VWKOOMZ1Mi0 
 
Transkripsie van die video 'Barberton Makhonjwa Georoete – Inleiding' (TOER06) – bedoel vir 
skole sonder toegang tot die internet. 
 
http://www.mpumalanga.com/blog/introducing-the-genesis-roete 
 

  

Jy kan ‘n VR-skanderingstoepassing 
(App) gebruik om hierdie kode te 
skandeer en die video op jou slimfoon   
te kyk 

https://www.youtube.com/watch?v=VWKOOMZ1Mi0
http://www.mpumalanga.com/blog/introducing-the-genesis-route
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VRAAG 3: REISTYDSKRIFARTIKEL – ONS PLANEET SE GESKIEDENIS IN KLIP  
                  VASGEVANG                                                                                                            [20]  
 
Volgens die UNESCO Wêrelderfenisraad is die Barberton 
Makhonjwa-berge van globale belang vir huidige en 
toekomstige geslagte vir die hele mensdom. 
 
Skryf, in jou eie woorde, 'n artikel van 200–250 woorde 
met die titel 'Ons planeet se geskiedenis in klip vasgevang' 
vir 'n Suid-Afrikaanse reistydskrif. 
 
AGT feite moet in die artikel, wat vir 'n reistydskrif bedoel is, bespreek word.                         (8 x 2)                                                           
Punte sal toegeken word vir: 
• Kreatiewe uitleg van die artikel                                                                                                (2) 
• Taalstyl wat die besienswaardigheid bemark                                                                          (2)  

                                        
BRONNE 
https://www.teachitenglish.co.uk/attachments/1886/writing-a-magazine-article.pdf 
 

 
 
VRAAG 4: INTERPRETASIEPANEEL                                                                                       [26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretasiepanele gebruik teks en visuele materiaal op 'n kreatiewe manier om 'n storie oor      
'n natuurlike erfeniskenmerk of -terrein te vertel. 
 
Goudpanwassing is 'n gewilde toeriste-aktiwiteit. 
 
Ontwikkel inligting vir 'n interpretasiepaneel vir toeriste wat 'n goudpanwassingsterrein 
naby Barberton besoek. Die inligting moet op 'n A4-bladsy inpas. 

 

  
Sluit die volgende inligting op die interpretasiepaneel in:  
  
• DRIE historiese feite oor die goudmynbedryf in Barberton (6) 
• DRIE maniere waarop die goudpanwassingsproses as toeriste-aktiwiteit plaasvind (6) 
• TWEE maniere waarop die plaaslike gemeenskap by goudpanwassing betrokke is (4) 
• TWEE riglyne om die omgewing te beskerm (4) 
  
Die ontwerp van die interpretasiepaneel moet die volgende insluit: 
• Kleurvolle prente/visuele beelde 
• Die inligting hierbo 
• 'n Kreatiewe uitleg 

 
(2) 
(2) 
(2) 

  

In Klip Vasgevang: 
 
In hierdie verband, verwys 'In 
Klip Vasgevang' na bewyse van 
fossiele wat in rotsformasies 
vasgevang is. 

https://www.teachitenglish.co.uk/attachments/1886/writing-a-magazine-article.pdf
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BRONNE 
 
Barberton-aktiwiteite: http://barberton.co.za/things-to-do 
Goudpanwassing: https://www.instructables.com/id/How_to_Pan_For_Gold/ 
Prente/Visuele beelde: http://dustytracks.co.za/gold-panning/ 
Goudpanwassingvideo: https://www.youtube.com/watch?v=U31mVB-VSTA 
 
Hoe om 'n goeie interpretasiepaneel te ontwerp: 
• http://www.telltale.co.uk/2012/12/27/six-things-that-help-interpretation-panels-communicate-

better/ 
• https://www.nature.scot/professional-advice/policy-guidance/natural-heritage-

interpretation/producing-interpretive-panels 
 

 
 
VRAAG 5: BEMARKING                                                                                                             [20]                                                                                         

 
As bemarkingsbestuurder van die Mpumalanga Toerisme-en-Parkagentskap moet jy navorsing 
doen oor besienswaardighede/aktiwiteite by die Barberton Makhonjwa-berge. 
 
Voltooi die templaat (TOER07) wat as deel van die plaaslike toerisme-groeistrategie vir die 
provinsie verskaf word. 
 
Na aanleiding van jou navorsing, doen die volgende:  
(a) Stel 'n profiel saam van die toeriste wat by elke marksegment pas.                               (4 x 3) 
(b) Identifiseer EEN besienswaardigheid/aktiwiteit wat pas by die profiel van elke marksegment 
         wat in (a) gegee word                                                                                                      (4 x 2)   
 
Marksegment (a)  Profiel 

(ouderdom/begroting/ 
belangstellings) 

(b)  Besienswaardighede/ 
Aktiwiteite/Ligging 

VOORBEELD: 
Spontanebegroting-verkenners 

Gugu, 'n 19-jarige student 
het R2 000 om op avontuur-
aktiwiteite te spandeer. (3) 
 

Valskermsweef ('Paragliding') 
by Lone Tree Hill langs die 
Genesis-roete. (2) 

5.1 Verbreed-die-horison-
gesinne 

  

5.2 Leef-luuks-entoesiaste   
5.3 Ervare ontspanning-
soekers 

  

5.4 Welgestelde Mzanzi-
gesinne 

  

 
BRONNE 
Plaaslike 
Toerismegroeistrategie:  https://www.tourism.gov.za/AboutNDT/Branches1/domestic/Document
s/Domestic%20Tourism%20Growth%20Strategy%202012-%202020.pdf 
 

TOTAAL FASE 1: 100 
  

https://www.instructables.com/id/How_to_Pan_For_Gold/
http://dustytracks.co.za/gold-panning/
https://www.youtube.com/watch?v=U31mQB-QSTA
http://www.telltale.co.uk/2012/12/27/six-things-that-help-interpretation-panels-communicate-better/
http://www.telltale.co.uk/2012/12/27/six-things-that-help-interpretation-panels-communicate-better/
https://www.nature.scot/professional-advice/policy-guidance/natural-heritage-interpretation/producing-interpretive-panels
https://www.nature.scot/professional-advice/policy-guidance/natural-heritage-interpretation/producing-interpretive-panels
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FASE 2 
 

 

DIE GESKIEDENIS VAN ONS PLANEET  
IN KLIP VASGEVANG 

BARBERTON MAKHONJWA-BERGE 
… Suid-Afrika se 10de Wêrelderfenisterrein 

 

 
 

 
 

VRAAG 6: ONTWIKKELING VAN 'N TOERPAKKET                                                                [25] 
  

Ontwikkel die reisplan vir 'n 3 dag-toerpakket na die Barberton Makhonjwa-berge vir die 
Toerisme-leerders in jou klas. 'n Toerbus sal vir die 3 dag-tydperk in Mpumalanga gebruik word. 

  
Aankoms by 

Barberton 
Makhonjwa-

berge 

Barberton 3 dag-toerpakket Vertrek vanaf 
Barberton 

Makhonjwa-
berge 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 

 
LET WEL:  Die reisplan sluit NIE die aankoms- of vertrekdae in NIE. 

 

  
Die reisplan van die toerpakket moet in paragraafformaat geskryf word en 'n dag-vir-dag- 
reisprogram insluit wat die volgende toon: 

 

  
• Verblyf                                                                                                                    (1 x 3)                       (3) 
• Vervoer                                                                                                                  (1 x 3)                      (3) 
• Gedetailleerde beskrywing van TWEE besienswaardighede/aktiwiteite per dag. (2 x 3) 
• Op dag 2 'n bykomende aktiwiteit na aandete                                                             (2)                                                                                            (8) 
• Etes                                                                                                                        (1 x 3)                                             (3) 
 
Punte sal toegeken word vir:  
 
• Naam van die toer (1)                                                                                                   
• Logiese reisplanbeplanning (2)                                                                                        
• Formaat van die 3 dag-toer (2)                                                                                   
• DRIE items wat NIE by die reisplan ingesluit is NIE (3) 
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VRAAG 7: BEGROTING                                                                                                            [12] 
 
Dit is belangrik dat elke leerder weet wat die presiese koste van die toer is. 
 
Gebruik die templaat (TOER 08) wat verskaf is om 'n begroting vir jou skooltoer op te stel. 
Die begroting moet die totale prys PER PERSOON weerspieël. 

 
 
 
 
 
 

INLIGTING OOR DIE TOERPAKKET VIR 
BARBERTON 
 
37 Toerisme-leerders, 2 onderwysers en   
1 busbestuurder gaan op 'n 3 dag-toer na 
die Barberton Makhonjwa-berge. 
 
Die koste van die luukse toerbus is slegs 
vir die Barberton Makhonjwa-berge-
gedeelte van die pakkettoer. 
 
Die begroting vir etes is R150,00 pppd. vir 
die 3 dag-tydperk. 

 
TWEE van die aktiwiteite wat in die reisplan in VRAAG 6 gekies is, moet in die begroting 
weerspieël word. 
Die totale koste van die toer sluit 15% BTW in. 
 
PRYS VAN DIE LUUKSE TOERBUS: R7 000 per dag in en om Barberton 
 
Die begroting per persoon vir die 3-dag pakkettoer moet die volgende insluit: 
• Vervoer        (2) 
• Verblyf (2) 
• Etes (2) 
• Toegangsgeld by besienswaardighede/koste van aktiwiteite (wees spesifiek) (4) 
• Totale koste van die toer per persoon.                                                                   (2) 
 
LET WEL: Koste vir toegangsgeld en/of aktiwiteite moet spesifiek vir 'n besienswaardigheid of 

aktiwiteit wees . 
 
VRAAG 8: KRONKELROETEKAART                                                                                        [20] 
 
Ontwerp 'n A4 grootte kronkelroetekaart gebaseer op die reisplan wat jy in VRAAG 6 ontwikkel 
het. 
 
Jou kronkelroetekaart moet die volgende insluit: 
• Ses besienswaardighede en/of aktiwiteite  (6) 
• Teksinligting oor besienswaardighede en/of aktiwiteite  (6) 
• Formaat van kronkelroetekaart (akkuraatheid, kreatiwiteit, beelde gebruik)  (4) 
• Legende en simbole gebruik  (4) 
 
BRONNE 
Voorbeelde van kronkelroete kaarte:   
http://www.midrandmeander.co.za/kaart#sthash.SFpMnsSg.dpbs 
http://www.holidaybug.co.za/4-epic-road-trips-in-gauteng/ 
http://mappinglondon.co.uk/2015/tour-bus-kaarte/ 
 

  

http://www.midrandmeander.co.za/map#sthash.SFpMnsSg.dpbs
http://www.holidaybug.co.za/4-epic-road-trips-in-gauteng/
http://mappinglondon.co.uk/2015/tour-bus-maps/
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VRAAG 9: DIE BARBERTON MAKHONJWA-BERGE AS 'N SUKSESVOLLE TOERISME- 
                   BESIENSWAARDIGHEID                                                                                        [20]                                                                                                                                   
 
By die terugkeer van jou skooltoer af, moet jou terugvoering gee oor of die Barberton Makhonjwa-
berge 'n suksesvolle toeristebesienswaardigheid is. 
 
Verwys na die tabel hieronder. 
 
Gebruik TWEE voorbeelde uit jou navorsing en reisplan om te toon hoe ELKEEN van die faktore 
wat tot 'n suksesvolle toeristebesienswaardigheid bydra (VRAE 9.1 tot 9.5), by die Barberton 
Makhonjwa-berge beoefen word. 

 
 Faktore wat tot die sukses van 'n 

toeristebesienswaardigheid bydra . 
Voorbeelde uit die navorsing 

 
9.1 Uitstekende bemarking van plaaslike 

toerismeprodukte  
 

(4) 
    
9.2 Volhoubare en verantwoordelike 

bestuursplanne 
 

(4) 
    
9.3 Doeltreffendheid en etiese gedrag van 

personeel en bestuur 
 

(4) 
    
9.4 Universele toegang  (4) 
    
9.5 Veiligheid en misdaadvoorkoming  (4) 
 
 
VRAAG 10: WOORDELYS EN WOORDSOEK                                                                         [15] 
 

Voorbeelde van 'n Woordsoek 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10.1 Skep 'n woordelys van VYF toerismeterme/-begrippe wat tydens jou navorsing 

gebruik is. Die woordelys moet die term/begrip met 'n duidelike woordeboek-
definisie bevat.                                                                                                (5 x 2) (10) 

   
10.2 Ontwerp 'n woordsoek wat die terme/begrippe in VRAAG 10.1 insluit.          (5 x 1) (5) 
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VRAAG 11: BIBLIOGRAFIE                                                                                                          [2] 
 
Stel 'n bibliografie saam van die bronne wat gebruik is om hierdie PAT te voltooi. (2) 
 
 
VRAAG 12: CONTENT PAGE                                                                                                        [3] 
 
Ontwikkel 'n inhoudsopgawe vir VRAE 1 tot 11 wat die korrekte volgorde van die vrae en  
ooreenstemmende bladsynommers toon. 

 
(3) 

 
 
VRAAG 13: FINALE AANBIEDING                                                                                                [3] 
 
Hou die volgende in gedagte wanneer jy jou PAT saamstel: 
• Rangskik jou PAT in vraagvolgorde.                           
• Maak seker van korrekte spelling en taalgebruik.                         
• Skep 'n goeie algehele indruk.   (3) 
 

TOTAAL VIR FASE 2:   100 
GROOTTOTAAL: 200 
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3.6 Assesseringsinstrument 
  
 

 

FASE 1 
 

DIE GESKIEDENIS VAN ONS PLANEET 
IN KLIP VASGEVANG 

BARBERTON MAKHONJWA-BERGE 
… Suid-Afrika se 10de Wêrelderfenisterrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2019 
 
 
 

Naam van leerder: …………………………………………………….… Graad 12 …..  
 
Naam van skool: ………………………………………………………. 
 
Naam van onderwyser: ……………………………………………………... 
  



Toerisme                                                                     18                                                       DBE/PAT 2019 
NSS 

Kopiereg voorbehou                                                                                                            Blaai om asseblief 

 
 

O = Onderwyser/M = Moderator 
1. KAARTWERK                                                                            [10 punte] O M 

Kaartwerk 
Die volgende inligting oor Mpumalanga is op KAART A, B en C verskaf: 

   

1.1 Die korrekte ligging van die Barberton Makhonjwa-berge 
Wêrelderfenisterrein is gegee. 

 
(2) 

  

 
1.2 Die gebied waar die Barberton Makhonjwa-berge 

Wêrelderfenisterrein naastenby geleë is, is ingekleur.  
 
(2) 

  

 
1.3 1.3.1 Die Genesis-roete in die vorm van die syfer agt is (in kleur) 

met rigtingspyle aangedui. 
 
(2) 

  

1.3.2 VIER hoofdorpe langs die Genesis-roete is omkring. (4)   
 
 
2. UNESCO SE KRITERIUM VIR WÊRELDERFENISTERREINSTATUS [24 punte] O M 

2.1 UNESCO se kriterium waaraan die Barberton Makhonjwa-berge 
Wêrelderfenisterrein voldoen het om Wêrelderfenisstatus te 
ontvang, is gegee.  

 
 
(2) 

  

 
2.2 2.2.1 VIER aspekte vervat in die kriterium is gegee. (4)   
 2.2.2 Elke aspek van die kriterium wat in VRAAG 2.2.1 

geïdentifiseer is, stem ooreenstem met die bewyse in die 
video/transkripsie. +                              (4 x 2)                                                                    

 
 
(8) 

  

 
2.3 Die voordele van Wêrelderfenisstatus vir die Barberton Makhonjwa-

berge, is bespreek.   +                                 (5 x 2) (10) 
  

 
 
3. REISTYDSKRIF ARTIKEL – ONS PLANEET SE GESKIEDENIS 

IN KLIP VASGEVANG 
 

[20 punte] 
O M 

LET WEL: Gebruik die rubriek wat verskaf word om die artikel te assesseer. 
 
'n Artikel van 200–250 woorde is vir 'n reistydskrif geskryf. Dit sluit in: 
• AGT feite oor die Barberton Makhonjwa-berge + 
                                                                                (8 x 2) 

 
(16) 

  

• Kreatiewe uitleg van die artikel 
• Taal wat die besienswaardigheid bemark 

 
(4) 
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Assesseringsrubriek vir Tydskrifartikel: 
'ONS PLANEET SE GESKIEDENIS IN KLIP VASGEVANG' 
 
Kriteria Uitsonderlik Vaardig Gemiddeld Basies Onvoldoende 
Inhoud 
en 
formaat 

13–16 punte 10–12 punte 7–9 punte 4–5 punte 0–3 punte 
• Uitstaande 
antwoord in die 
interpretasie van 
die globale 
betekenis van 
BMB vir huidige 
en toekomstige 
geslagte op die 
hele mensdom 
• Al agt feite van 
die eienskappe 
van BMB is 
ingesluit 
• Duidelike 
inleiding, 
hoofliggaam met 
minstens 4 
paragrawe is 
ingesluit. Elke 
paragraaf bestaan 
uit 'n 
verduideliking van 
elke feit 
 

• Baie goeie 
antwoorde in die 
interpretasie van 
die globale 
betekenis van 
BMB vir huidige 
en toekomstige 
geslagte op die 
hele mensdom. 
• Ten minste 
ses feite van die 
eienskappe van 
BMB is ingesluit 
• Goeie 
inleiding, 
hoofliggaam met 
minstens 3 
paragrawe is 
ingesluit. Elke 
paragraaf 
bestaan uit 'n 
verduideliking 
van elke feit. 

• Voldoende 
antwoorde in die 
interpretasie van 
die globale 
betekenis van 
BMB vir huidige 
en toekomstige 
geslagte op die 
hele mensdom. 
• Ten minste 
vier feite van die 
eienskappe van 
BMB is ingesluit 
• Inleiding is nie 
heeltemal 
gefokus nie, 
hoofliggaam met 
minstens 2 
paragrawe is 
ingesluit. Elke 
paragraaf 
bestaan uit 'n 
gemiddelde 
verduideliking 
van elke feit 

• Basiese 
antwoorde in die 
interpretasie van 
die globale 
betekenis van 
BMB vir huidige 
en toekomstige 
geslagte op die 
hele mensdom. 
• Ten minste 
twee feite van 
die eienskappe 
van BMB is 
ingesluit 
• Basiese 
inleiding, 
hoofliggaam met 
minstens 1 
paragraaf is 
ingesluit. Elke 
paragraaf 
bestaan uit 'n 
basiese 
verduideliking 
op elke feit 

• Min of geen 
antwoorde in die 
interpretasie van 
die globale 
betekenis van 
BMB vir huidige 
en toekomstige 
geslagte op die 
hele mensdom 
nie. 
• Een of geen 
feite van die 
eienskappe van 
BMB is ingesluit 
NIE 
• Vae inleiding, 
vae of geen feite 
is ingesluit nie. 
Daar is min of 
geen 
verduideliking 
gegee nie 
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4. INTERPRETASIE PANEEL [26 punte] O M 

'n Interpretasiepaneel op 'n A4-bladsy is ontwikkel en sluit in… 
• DRIE historiese feite oor die goudmynbedryf in Barberton   + 

                                                                                           (3 x 2)                                                                                                                                                           
 

(6) 
  

• DRIE maniere waarop die goudpanwassingsproses as toeriste-
aktiwiteit plaasvind+                                                   (3 x 2)                                                       

 
(6) 

  

• TWEE maniere waarop die plaaslike gemeenskap by 
goudpanwassing betrokke is. +                                       (2 x 2)                                                                                                                                                   

 
(4) 

  

• TWEE riglyne om die omgewing te beskerm.+               (2 x 2) (4)   
Die ontwerp van die interpretasiepaneel sluit in:    
• Kleurvolle prente  (2)   
• Die inligting hierbo  (2)   
• 'n Kreatiewe uitleg  (2)   

 
 
5. BEMARKING  [20 punte]                                          O M 

Navorsing is gedoen oor die besienswaardighede/aktiwiteite by die Barberton Makhonjwa-
berge. Die templaat is voltooi en sluit die volgende in: 
  
5.1 Verbreed-die-horison-gesinne 

(a) Profiel is gegee  (3)   
(b) Besienswaardighede/Aktiwiteite en ligging is gegee. (2)   

 
5.2 Leef-luuks-entoesiaste 

(a) Profiel is gegee  (3)   
(b) Besienswaardighede/Aktiwiteite en ligging is gegee. (2)   

 
5.3 Ervare ontspanningsoekers 

(a) Profiel is gegee  (3)   
(b) Besienswaardighede/Aktiwiteite en ligging is gegee. (2)   

 
5.4 Welgestelde Mzanzi-gesinne 

(a) Profiel is gegee  (3)   
(b) Besienswaardighede/Aktiwiteite en ligging is gegee. (2)   

 
                                                                               Totaal Fase 1:        100  
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FASE 2 
 

DIE GESKIEDENIS VAN ONS PLANEET 
IN KLIP VASGEVANG 

BARBERTON MAKHONJWA-BERGE 
… Suid-Afrika se 10de Wêrelderfenisterrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Naam van Leerder: ……………………………………………………….............Graad: …… 
 

O = Onderwyser/M = Moderator 
6. ONTWIKKELING VAN 'N TOERPAKKET [25 punte] O M 
 'n 3-dag toerpakket na die Barberton Makhonjwa-berge is vir die Toerisme-leerders 

ontwikkel en in paragraafformaat geskryf. 
 
Die toerpakket bevat die volgende inligting: 
 

 Dag 1:  (5) 
Akkommodasie Verblyf is ingesluit (1)   
vervoer Vervoer  is ingesluit (1)   
Besienswaardighede/ 
aktiwiteite 

Naam en gedetailleerde beskrywing van 
twee besienswaardighede/aktiwiteite  is 
ingesluit (2) 

  

Etes Etes  is ingesluit (1)   
 
 Dag 2:  (7) 

Akkommodasie Verblyf is ingesluit (1)   
vervoer Vervoer  is ingesluit (1)   
Besienswaardighede/ 
aktiwiteite 

Naam en gedetailleerde beskrywing van 
twee besienswaardighede/aktiwiteite  is 
ingesluit (2) 

  

Bykomende Aktiwiteit Bykomende aktiwiteit na aandete is 
ingesluit (2) 

  

Etes Etes  is ingesluit (1)   
 
 Dag 3:  (5) 

Akkommodasie Verblyf is ingesluit (1)   
vervoer Vervoer  is ingesluit (1)   
Besienswaardighede/ 
aktiwiteite 

Naam en gedetailleerde beskrywing van 
twee besienswaardighede/aktiwiteite  is 
ingesluit (2) 

  

Etes Etes  is ingesluit (1)   
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 Toerpakket  (vervolg) (8) 

Naam van die Toerpakket Geskikte naam is gegee  (1)   
Logiese reisplanbeplanning  Logiese reisplanbeplanning gebruik (2)   
Formaat van die  
3 dag-reisplan:  

Paragraafformaat is gebruik  
(2) 

  

Items wat nie by die reisplan 
ingesluit is nie:  

DRIE items wat nie by die reisplan ingesluit 
is nie, is gegee.  

 
(3) 

  

 
7. BEGROTING   [12 punte]                                                           O M 

Die begroting per persoon vir die 3 dag-toerpakket sluit die volgende in: 
• Vervoer  (2)   
• Verblyf (2)   
• Etes (2)   
• Toegangsgeld by besienswaardighede/koste van aktiwiteite (was 

spesifiek)  
 
(4) 

  

• Totale koste van die toer per persoon (2)   
 
8. KRONKELROETEKAART [20 punte] O M 

'n Kronkelroetekaart gebaseer op die reisplan is ontwikkel en ingesluit: 
• Ses besienswaardighede en/of aktiwiteite  (6)   
• Teksinligting oor besienswaardighede en/of aktiwiteite  (6)   
• Formaat van kronkelroetekaart (akkuraatheid, kreatiwiteit, gebruik van 

prente)  (4) 
  

• Sleutel en simbole wat gebruik word  (4)   
 
9. DIE BARBERTON MAKHONJWA-BERGE AS 'N 

SUKSESVOLLE TOERISTE BESIENSWAARDIGHEID [20 punte] O M 
TWEE voorbeelde uit die navorsing en roete wat toon hoe elk van die faktore wat tot 'n 
suksesvolle toeristebesienswaardigheid bydra, gegee is. 

9.1 Uitstekende bemarking van 
toerismeprodukte plaaslik 

Navorsingsvoorbeeld  
Reisprogramvoorbeeld  (4) 

  

      
9.2 Volhoubare en verantwoordelike 

bestuursplanne 
Navorsingsvoorbeeld  
Reisprogramvoorbeeld  (4) 

  

      
9.3 Doeltreffendheid en etiese gedrag van 

personeel en bestuur 
Navorsingsvoorbeeld  
Reisprogramvoorbeeld  (4) 

  

      
9.4 Universele toeganklikheid Navorsingsvoorbeeld  

Reisprogramvoorbeeld  (4) 
  

      
9.5 Veiligheid en misdaadvoorkoming Navorsingsvoorbeeld  

Reisprogramvoorbeeld  (4) 
  

 
10. WOORDELYS EN WOORDSOEK [15 punte] O M 
10.1 'n Woordelys van VYF moeilike toerismeterme/-begrippe wat tydens die 

navorsing gebruik is, is geskep. Die woordelys bevat die term/begrip met 
'n duidelike woordeboekdefinisie. ++++ 

   
(10) 

  

 
10.2 'n Woordsoek is ontwerp wat die terme/begrippe in VRAAG 10.1. insluit  

++++ (5) 
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11. BIBLIOGRAFIE [2 punte] O M 

'n Bibliografie van die bronne is op die laaste bladsy ingesluit. (2)   
 
12. INHOUDSOPGAWE [3 punte] O M 

Die inhoudsopgawe toon die korrekte volgorde vir VRAE 1 tot 11 en die 
ooreenstemmende bladsynommers.  (3) 

  

 
13. FINALE AANBIEDING     [3 punte] O M 

Die PAT is in vraagvolgorde gerankskik. (1)   
Korrekte spelling en taal is gebruik.  (1)   
Algehele indruk.  (1)   

 
  O M 

Totaal Fase 2: 100   
 
 
 
 
 
TOTALE PUNTE VIR DIE PAT 
 

O M 

PUNTE VIR FASE 1:  100 PUNTE 
 

  

PUNTE VIR FASE 2:  100 PUNTE 
 

  

GROOTTOTAAL:             200 PUNTE   
 
 
 
 
 

  

HANDTEKENING VAN ONDERWYSER HANDTEKENING VAN MODERATOR 
DATUM: DATUM: 
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4. BRONNELYS 

  
4.1 PAT-puntestaat (TOER01) 
  
4.2 Nasionale modereringsinstrument (TOER02) 
  
4.3 Leerder Verklaring van Egtheid (TOER03) 
  
4.4 Onderwyser Verklaring van Egtheid (TOER04) 
  
4.5 Kaarte (TOER05) 
  
4.6 Videotranskripsie (TOER06) 
  
4.7 PTGS-template (TOER07) 
  
4.8 Toerbegrotingtemplaat (TOER08) 
  
4.9 Voorbeeld van 'n PAT-bestuursplan (TOER09) 
  
4.10 Riglyne aan onderwysers oor hoe om die vrae in die PAT te benader. (TOER10) 
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4.1 PAT Puntestaat (TOER01) 
 
 
 
 
 
 
 
PAT-PUNTESTAAT (TOER01) 2019 
 
Skool:  
  
Onderwyser:  

 

 NAAM VAN LEERDER 
Voorbeeld: Tambo, Johannes, CP 
 
 
 
 
 
 
(Nie per klas – noem ALLE leerders 
alfabeties) 

La
as

te
 3

 s
yf

er
s 

va
n 

ek
sa

m
en

no
m

m
er

 

FA
SE

 
1 

FA
SE

 
2  

TO
TA

A
L 

 

G
em

od
er

ee
rd

e 
pu

nt
 

   100 100 200 100 100 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
 
 
ONDERWYSER:                                                                        DATUM: 
  

 
SKOOL STAMP 

& 
HANDTEKENING  

VAN  
PRINCIPAL 
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4.2 Nasionale modereringsinstrument (TOER02) 
 
 
 
 
 
 

 
NASIONALE PAT-MODERERINGSINSTRUMENT VIR TOERISME 

(TOER02) 
 

PROVINSIE  
 

DISTRIK  

NAAM VAN SENTRUM   
 

ONDERWYSER  
 

MODERATOR  
 

MODERERINGSDATUM &  
-VLAK 

 
 

 
 
                                                                          O = Onderwyser en M = Moderator 

PAT-MODERERING 
 
NAAM VAN GESELEKTEERDE KANDIDATE 

100 
O M 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

TOTAAL   

GEMIDDELD VAN STEEKPROEF = (Totaal ÷ getal kandidate gekies)   
 

GEMIDDELDE VERSKIL (%)  
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MONITERINGSAFDELING  JA NEE KOMMENTAAR 
1. ONDERWYSER 

Die PAT-riglyne sowel as die 
onderwysernasienriglyne is beskikbaar. 

   

Amptelike puntestate is voltooi, geteken, 
gestempel en ingesluit. 

   

Alle leerders het 'n punt vir FASE 1 en 2    
Indien geen punte vir FASE 1 of FASE 2 
nie, is geldige bewyse/redes ingesluit. 

   

Alle punte is korrek opgetel, herlei, 
aangeteken en oorgedra. 

   

Verklaringsvorm is geteken.    
2. LEERDER-PAT-BEWYSE 

Verklaringsvorm is geteken.    
FASE 1 en 2 is met die toepaslike 
assesseringsinstrument geassesseer. 

   

Alle punte is korrek opgetel, herlei, 
aangeteken en oorgedra. 

   

3.  MODERERINGSPROSES  
Daar is by die modereringsdatum 
gehou.  

   

Alle leerders se lêers is beskikbaar soos 
gekies.  

   

Was daar enige onreëlmatige aktiwiteite 
gedurende die modereringsproses?  

   

Moderering is gedoen volgens nasionale 
beleid en -riglyne.  

   

 
4.  GEHALTE/KWALITEIT EN STANDAARD VAN DIE PAT 

Gebaseer op die waarnemings gedurende die modereringsessie en die moderering van 
die bewyse verskaf, is die kwaliteit en standaard van die PAT: 
Uitstaande Aanvaarbaar Gedeeltelik 

aanvaarbaar 
Onaanvaarbaar 

    
 
UITSLAG VAN BEVINDINGE:   
1. Gebaseer op die steekproef wat gemodereer is, word die punte aanvaar 
 as geldig, regverdig en betroubaar sonder enige aanpassings. 

 
 

2. Gebaseer op die voorbeelde wat gemodereer is, moet die PAT weer 
 voorgelê word.  
3. Gebaseer op die voorbeelde wat gemodereer is, is die punte soos volg aangepas:  

Opwaarts aangepas  
(Dui % aan)  

 Afwaarts aangepas  
(Dui % aan)  
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OPMERKINGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening: Onderwyser: 
 

Provinsiale moderator : 
 

Vakadviseur: Datum: 
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4.3 Leerder se Verklaring van Egtheid (TOER03)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEERDER SE VERKLARING VAN EGTHEID 
(TOER03) 

 
NAAM VAN SKOOL:  
NAAM VAN LEERDER:  
EKSAMENNOMMER:  
GRAAD:  

 
 

Ek verklaar hiermee dat ALLE ITEMS wat in hierdie portefeulje ingesluit is, my eie, 
oorspronklike werk is en dat waar ek enige bron gebruik het, ek erkenning gegee het.  
 

 
 
 
 
HANDTEKENING: LEERDER 

 
 
 
 
DATUM: 

 
 

Sover my kennis strek, is die verklaring deur die leerder hierbo waar en ek aanvaar dat die 
werk wat ingelewer is, sy/haar eie is.  
 

 
 
 
HANDTEKENING: ONDERWYSER 

 
 
 
DATUM: 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

SKOOLSTEMPEL 
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4.4 Onderwyser se Verklaring van Egtheid (TOER04)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ONDERWYSER SE VERKLARING VAN EGTHEID 
(TOER04) 

 
 

NAAM VAN SKOOL:  
NAAM VAN ONDERWYSER:  

 
 

Ek verklaar hiermee dat:  
• Ek alles in my vermoë gedoen het om te verseker dat leerders voldoen aan die 

instruksies soos dit in die PAT-dokument uiteengesit is.  
• Ek genoegsame navorsingsmateriaal vir die leerders beskikbaar gestel het.  
• Ek leerders deur die PAT-proses ondersteun en gelei het.  
• Alle items wat in hierdie portefeulje vervat is deur my nagesien is.  
• Die punte wat aan leerders toegeken is en op die puntestaat oorgedra is, geldig en   

regverdig is.  
•  
 
 
 
HANDTEKENING: ONDERWYSER 

 
 
 
DATUM: 

 
 

 
Sover my kennis strek, is die verklaring hierbo deur die onderwyser die waarheid.  
 

 
 
 
HANDTEKENING: SKOOLHOOF 

 
 
 
DATUM: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

SKOOLSTEMPEL 
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4.5 Kaarte (TOER05)              Naam van leerder: ………………………………. Graad 12 … 
  

KAART A/KAART A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAART B/KAART B 
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Naam van leerder: ………………………………………….…………………. Graad 12 … 
 

KAART C/KAART C 
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4.6 Videotranskripsie (TOER06) 
  
Die video-transkripsie is bedoel vir gebruik in skole waar die video nie afgelaai of aan leerders in 
die klas gewys kan word nie. 
  
TRANSKRIPSIE VAN 'Barberton Makhonjwa-Georoete – Inleiding'-VIDEO 
  
Suid-Afrika is 'n land met natuurlike wonders, ikoniese landskappe, verstommende wild en 'n 
kleurvolle geskiedenis. Hier in die Barberton Makhonjwa-gebergte in Mpumalanga is een van 
Moeder Natuur se grootste geskenke. Die geskiedenis van ons planeet is in klip verewig. 
Wetenskaplikes van oor die wêreld heen stroom al vir dekades lank na die Makhonjwa-berge om 
die Barberton Groensteengordel ('Greenstone Belt') te bestudeer, waar die bes bewaarde 
voorbeelde van die oudste rotse ter wêreld gevind kan word; gesteentes wat 3,5 miljard jaar 
gelede gevorm is. 
  
Party het in groot lawa-borrels na die oppervlak gestyg terwyl ander saggies gesif is uit die 
ysterryke waters wat die Aarde bedek het. As jy mooi kyk, sal jy veeragtige oorblyfsels van die 
werklike getye sien wat die eerste strande in hierdie rotse geëts het. Onder die oorblyfsels van die 
vroeë aarde wat in die Barberton Makhonjwa-bergreeks aangetref word, is die eerste tekens van 
ons eie bestaan, die eerste sweempies van lewe van enkelvoudige selle wat in hierdie 
rotsesigbaar is. Miskien is dit hoekom 'n reis na hierdie berge soos 'n tuiskoms voel. Dit is so naby 
as wat jy ooit aan die Genesis van die Lewe sal kom. 
 
Die toeganklikheid van hierdie ryk verhaal het ons in staat gestel om soveel oor die vroeë Aarde 

te leer. Hierdie skilderagtige pad is deel van 
die erfenis wat vroeë goudmyners aan ons 
gelaat het. 'n Poort na Swaziland deur van 
die boeiendste natuurskoon in Afrika. Die 
pad laat jou die skoonheid, geskiedenis en 
wonder van die Barberton Makhonjwa-berge 
in jou eie vrye tyd ervaar. Die pragtige 
gekonstrueerde georoete lê die Aarde se 
verhaal op die 40 km-roete uit terwyl jy self 
bestuur en die ryke hoeveelheid inligting kan 

inneem. Anders kan jy by 'n begeleide toer aansluit en geboei word deur die geskiedenis van ons 
Aarde wat deur die passievolle gidse vertel word, terwyl hulle die geheime van hierdie rotse 
ontbloot. 
 
Dit neem ongeveer ses uur om die georoete werklik te ervaar, so pak gerus 'n piekniekmandjie 
om langs die roete te geniet. As jy stilhou om die interpretasiepanele te lees, neem foto's van die 
uitsig of geniet dit net om een met die natuur te wees. 
 
Vir baie is die ware betowering van die Barberton Makhonjwa-gebergte die ongeëwenaarde 

skoonheid en die ware gevoel van 
wildernis wat jy ervaar ten spyte daarvan 
dat dit slegs 'n klipgooi van Barberton is. 
Geniet van die gevoel van vryheid as die 
vallei onder jou oopgaap, die grasagtige 
hange en beboste klowe verloor hulself in 
smal rotsgleuwe. Asem die vars berglug in 
en vou jouself toe met die strelende 
geluide wat deur hierdie berge weerklink. 
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Daar is ook die opwinding van ontdekking, aangesien dit 'n biodiversiteit-'hotspot' is, 
buitengewone gesteentes maak buitengewone 
grondhabitatte vir skaars plante. Elke stilhouplek 
langs die georoete bied jou die geleentheid om 
jou horisonne te verbreed. Die roete bied 
opwinding deur die asemrowende panorama, 
verfris deur die gevoel van isolasie en 
geïnspireer deur die wonder van die Aarde se 
verhaal wat vir ewig in hierdie rotse vasgevang 
is. Reis na die verlede, geniet die reis met die 
wete dat daar nêrens anders op aarde iets soos 
dit is nie. 
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4.7 PTGS-templaat  (TOER07) 
 
Naam van Leerder:  …………………………………………………………………..   Graad 12….. 
 
 
Marksegment (a)  Profiel 

(ouderdom/begroting/ 
belangstellings) 

(b)  Besienswaardighede/ 
Aktiwiteite/Ligging 

VOORBEELD: 
Spontanebegroting-verkenners 

Gugu, 'n 19-jarige student het 
R2 000 om op avontuur-
aktiwiteite te spandeer. (3) 
 

Valskermsweef ('Paragliding') 
by Lone Tree Hill langs die 
Genesis-roete. (2) 

5.1 Verbreed-die-horison-
gesinne 

 
 
 
 
 

 

5.2 Leef-luuks-entoesiaste  
 
 
 
 
 

 

5.3 Ervare ontspanning-
soekers 

 
 
 
 
 
 

 

5.4 Welgestelde Mzanzi-
gesinne 

 
 
 
 
 
 

 

 
BRONNE 
Plaaslike Toerismegroeistrategie:  
https://www.tourism.gov.za/AboutNDT/Branches1/domestic/Documents/Domestic%20Tourism%2
0Growth%20Strategy%202012-%202020.pdf 
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4.8 Templaat vir die toerbegroting (TOER08) 
 
BEGROTINGTEMPLAAT (vir die 3 dae in Barberton) 
 
Naam van Leerder:  ……………………………………………………….                 Graad 12 …. 
 

 

BEGROTING VIR DIE BARBERTON MAKHONJWA-BERGE- 
TOERPAKKET 

 
 

UITGAWES AANTAL  PRYS 
 

AANTAL 
DAE 

TOTAAL 

Vervoer:   Toerbus in Barberton 
 

 R  R 

 
Verblyf (B&O) pppd 
 

 R  R 

 
Etes (Middagete en Aandete) 
 

 R  R 

 
Toegangsgeld/Aktiwiteite 1 
 

 R  R 

 
Toegangsgeld/Aktiwiteite 2 
 

 R  R 

 
TOTAAL: 

  
R 

 
TOTALE KOSTE PER PERSOON: 

 
R 
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4.9 Voorbeeld van 'n PAT bestuursplan vir 'n onderwyser (TOER09) 
 

VOORBEELD VAN 'N BESTUURSPLAN VIR DIE VOLTOOIING  
VAN DIE GRAAD 12 TOERISME-PAT 

Implementering:  2019 
Moet deur elke onderwyser ontwikkel word en aan die begin van die jaar in die onderwyser se 
PAT-portefeulje geliasseer word.  
 

Provinsie    
 
 
 
 

LOGO VAN DIE SKOOL HIER 

  
Distrik  
  
Naam van skool:  
  
Naam van onderwyser:  
  
Naam van Departementele 
hoof/Vakhoof 

 

 
AKTIWITEIT BENADERING VERANT-

WOORDE-
LIKHEID 

21–23 Jan.  • Wag vir PAT vanaf DBO Geen DBO 

26–31 Jan. • Wag vir PAT van provinsiale 
eksamenafdeling 

• PAT word na skole gestuur 

• Berei die onderwyser se PAT portefeulje 
voor 
 

DBO & 
provinsie 

4–8 Feb. • Kopieer die vereiste bladsye 
van die PAT vir elke leerder 

• Ontwikkel 'n PowerPoint-
aanbieding vir die 
bekendstelling van die PAT 
aan leerders (waar moontlik 
met die video) 

• Ontwikkel onderwyser 
hulpbronpakket 

• Verskaf PAT kopieë aan 
leerders 

• Stel leerders bekend aan 
die PAT 

• Ontwikkel 'n bestuursplan 
vir die PAT volgens 
persoonlike rooster. 

• Onderwysers moet bladsye 7 tot 18 kopieer 
en TOER03, TOER 05, TOER06, TOER07 
en TOER08 vir elke leerder kopieer en aan 
leerders uitdeel. (Leerders moet 'n klaslys 
teken om ontvangs te erken.) 

• Verskaf hulpbronpakkette aan leerders 
• Stel leerders aan die PAT bekend met die 

assesseringsinstrument (Gebruik 
PowerPoint-aanbieding waar moontlik). 
Gebruik ten minste 3 periodes vir inleiding 

Toerisme-
onderwysers 

11–15 Feb. • Voltooi memorandum vir 
geselekteerde vrae 

• Maak navorsingsinligting 
beskikbaar aan leerders. 

• Gee sperdatums vir leerders. (Plaas die 
sperdatums op die klas kennisgewingbord) 

• Onderwysers moet 'n memorandum vir vrae 
opstel en in onderwyser se PAT-portefeulje 
liasseer 

• Stel 'n strategie op om navorsingsinligting vir 
leerders beskikbaar te maak, bv. kopieer 
DVD, elektroniese hulpbronpakket op 
biblioteekrekenaars, druk inligting soos 
benodig, ens. 

Toerisme 
onderwysers 

18–28 Feb. • Begin met PAT fase 1 
• Vr 1: Voltooi die 3 kaarte 

soos benodig 

• Wys aan leerders die PowerPoint-
aanbieding 

• Gee aan leerders die 3 kaarte wat verskaf 
word (TOER05), lei leerders veral ten 
opsigte van die instruksies van uitlig 
('highlight'), skadu en sirkel op die kaarte. 

Onderwysers 
en leerders 

  



Toerisme                                                                     38                                                       DBE/PAT 2019 
NSS 

Kopiereg voorbehou                                                                                                            Blaai om asseblief 

 
 
18–28 Feb. • Voorsien leerders aan die 

UNESCO-kriteria om vraag 
2 te kan beantwoord 

• V 2.2.2 Wys leerders die 
video of maak die 
transkripsies aan hulle 
beskikbaar. 

• Bespreek die kriteria. Lei leerders om die 
kriterium aan te pas by die Barberton 
Makhonjwa-berge. 

• Leerders maak aantekeninge terwyl hulle 
die videouittreksel kyk of die transkripsie 
lees. 

Onderwysers 
en leerders 

18–28 Feb. • V2.3 Verwys leerders na die 
UNESCO-webwerf 

• Fokus op die voordele van 'n terrein wat 'n 
Wêrelderfenisterrein is en nie op die 
voordele van BMB nie. 

Leerders 
(Onderwyser 
speel 
ondersteunende 
rol) 

27 Feb. tot 
3 Mrt. 

• V3 Tydskrifartikel • Verduidelik tydskrifartikelformaat  

1–8 Mrt. 
 
 

• V5 Bemarking • Hersien die Plaaslike Toerisme 
Groeistrategie 

• Gee aan leerders templaat TOER07 

Leerders 
(Onderwyser 
speel 
ondersteunende 
rol) 

16 April Finale datum vir indien van 
FASE 1 

Leerders moet FASE 1 van die PAT inhandig  

23–30 Apr. • V6 Gee aan leerders 'n 
voorbeeld van 'n reisplan 

• Verduidelik paragraafformaat van 'n reisplan 
• Verskaf hulpbronne vir akkommodasie, 

vervoer, besienswaardighede 

Onderwyser & 
leerders 

1–7 Mei • V7 Begroting • Bespreek profiel van leerders en bepaal 
kostes gelys in die begroting daarvolgens. 

Onderwyser & 
leerders 

1–18 Mei  • V8 Kronkelroete Kaart • Wys voorbeelde van kronkelroete kaarte 
aan leerders 

• Help leerders met die ontwerp van die kaart 

Onder-wyser 
& leerders 

20–24 Mei • V9 Faktore wat bydra tot 'n 
suksesvolle ikoon 

• Lys die faktore wat bydra tot die sukses van 
die ikoon en help leerders om die faktore 
wat aan 'n voorbeeld van hul navorsing 
gelys is, te koppel 

Onder-wyser 
& leerders 

31 Mei • V10 Woordsoek • Wys leerders voorbeelde van 'n woordsoek 
• Vyf terme/konsepte uit die navorsing 

Onder-wyser 
& leerders 

31 Mei V 11; 12 en 13 Finale voltooiing 
van PAT 

 Leerders 

26 Jul. Finale datum vir inhandiging 
van Fase 2 

Leerders moet FASE 2 van die PAT inhandig Onder-wyser 
& leerders 

28 Jul. tot  
12 Aug. 

• Nasien  Onder-wyser 

19 Aug.    Indien van PAT-puntestaat aan 
vakadviseur 

 Vakadviseur & 
onderwysers 

26 Aug. PAT-moderering begin • Selektering van kandidate vir moderering Vakadviseur  
13 Sept. PAT-moderering  • PAT moderering per skool, terugvoer en 

verifikasie van PAT punte 
Vakadviseur 

 
 

HANDTEKENING: 
VAKHOOF en/of HOD 

 
 
 

HANDTEKENING: 
SKOOLHOOF 

 

Datum:  Datum:  
  



Toerisme                                                                     39                                                       DBE/PAT 2019 
NSS 

Kopiereg voorbehou                                                                                                            Blaai om asseblief 

 
 
4.10 Riglyne aan onderwysers oor hoe om die vrae in die PAT te benader. (TOER10) 
  
 Hierdie riglyne is net vir onderwysers bedoel. 
 

Stel die PAT bekend aan die leerders: 
Bestee genoeg tyd aan die bekendstelling van die PAT. 
Dit is belangrik dat leerders verstaan wat die BMB is en die besondere betekenis 
daarvan vir Suid-Afrika. 
Gebruik 'n kaart om te wys waar die BMB geleë is en laat die leerders die video  
'Barberton Makhonjwa-georoete – Inleiding' in die klas kyk. Volg op met 'n 
klasbespreking. 
  
Vrae  
1.1–
1.3 

Kopieer Kaarte A–C vir elke leerder en help met navorsing om die instruksies 
te voltooi. 

  
2.1 Hersien wat WHS-status behels. Leerders moet die inligting op die 

UNESCO-webwerf vind om die kriterium uit te skryf. 
2.2.1 Leerders moet die vier aspekte van die kriterium identifiseer en neerskryf. 

Hierdie inligting is nodig om VRAAG 2.2.2 te voltooi. 
2.2.2 Leerders moet die VIER kriteria in 2.2.1 gebruik en nadat hulle die video 

gekyk het, bewyse uit die video vind wat by elke aspek pas. Dit kan dalk 
nodig wees dat leerders die video meer as een keer kyk, of hulle kan gebruik 
maak van die video-transkripsie (TOER06) om hulle te help met die passing. 

2.3 Voordat leerders hierdie vraag aanpak, is dit raadsaam om 'n dinkskrum oor 
KABV Graad 12 kwartaal 3 week 6 (kolpunt 5) te hou: 'Die waarde van die 
Wêrelderfenisterreine vir Suid-Afrika se toerismebedryf'. Maak die inligting 
van toepassing op die BMB. 

  
3. Moenie aanvaar dat alle leerders sal weet hoe om 'n tydskrifartikel te skryf 

nie. As inleiding tot hierdie vraag moet onderwysers seker maak dat leerders 
leiding kry oor die verwagte uitkoms. Bring 'n paar reistydskrifte na die klas 
en bespreek die struktuur (kolomme ens.), taal, toon, uitleg, prente ens. van 
artikels as moontlike voorbeelde. Waar moontlik, moedig leerders aan om 
die artikel te tik. 
Beklemtoon die AGT feite en die kreatiwiteit en styl van taal. 

  
4. Hierdie vraag het TWEE verskillende aspekte wat bespreek moet word 

voordat dit aangepak word. 
 
1. Wat is 'n interpretasiepaneel en hoe verskil dit van 'n inligtingsbord? Laat 
die leerders voorbeelde van werklike interpretasiepanele ondersoek en maak 
'n lys van die sleutelelemente daarvan. 
2. Leerders moet kennis dra van die geskiedenis van die goudmynbedryf in 
Barberton en wat goudpanwassing as toeriste-aktiwiteit behels. Daar word 
voorgestel dat leerders navorsing doen oor goudpanning in Mpumalanga en 
kyk na die video in die bronne voordat hierdie vraag aangepak word. 
 
Moedig kreatiwiteit en oorspronklikheid aan en sorg dat die inligting op die 
interpretasiepaneel voltooi is en die grootte A4 is. 
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5. Hersien graad 11-werk oor die VYF marksegmente van die PTGS. 
 

Maak 'n afskrif van TOER07 vir elke leerder. Leerders moet navorsing doen 
oor watter besienswaardighede/aktiwiteite wat by Barberton Makhonjwa-
berge beskikbaar is, sal byval vind by elke marksegment wat by 5.1–5.4 
genoem word. Leerders moet nou templaat TOER07 voltooi deur 'n profiel vir 
die marksegment te skryf en ooreenstem met 'n besienswaardigheid/ 
aktiwiteit aan daardie segment. Verwys leerders altyd na die voorbeeld. 
Die profiel moet die ouderdom, beskikbare begroting en belangstelling vir 
elke toeris insluit. 
Leerders moet TWEE besienswaardighede/aktiwiteite vir elke profiel 
identifiseer, asook die ligging van hierdie besienswaardighede/aktiwiteite 
langs die BMB roete. 

  

6. Hierdie 3 dag-roete is slegs vir die DRIE dae wat by BMB deurgebring word. 
Verwys na die gryskleurige areas in die instruksies om leerders te help om te 
verstaan dat die toerpakket begin wanneer die leerders in hul klas reeds in 
Barberton aangekom het. 
Dit is belangrik om te verseker dat leerders verstaan hoe om 'n reisplan in 'n 
paragraafformaat te skryf. 

  

7. Hersien die elemente van 'n toerbegroting in die klas voordat leerders hierdie 
vraag beantwoord. Vir hierdie vraag moet leerders sakrekenaars gebruik. 
 

Maak 'n afskrif van die begrotingtemplaat (TOER08) vir elke leerder. Maak 
seker dat leerders verstaan dat die koste van die bus slegs vir die Barberton 
Makhonjwa-berge-toerpakket bereken word, en leerders moet nie enige 
ander vorm van vervoer buite die 3 dae van die toerpakket in berekening 
bring nie. (Dit is irrelevant vir die berekening HOE die leerders in Barberton 
aangekom het). 
 

Vir die assessering van die begroting moet onderwysers kyk na realistiese 
pryse (werklike koste) vir verblyf, etes en toegangsgeld, asook 'n verband 
tussen die aktiwiteite in VRAAG 6 en die begroting. 

  

8. Bespreek (met voorbeelde) die verskil tussen 'n padkaart en 'n kronkelroete 
kaart. Leerders moet verskillende soorte kronkelroete kaarte ondersoek om 
vir hierdie vraag voor te berei. Dit is belangrik dat die kronkelroete-kaart die 
besienswaardighede en / of aktiwiteite weerspieël soos in die leerder se 
reisplan (vraag 6). Daar moet visuele elemente (prente / tekeninge) wees 
asook simbole en 'n sleutel vir die kaart. Moedig kreatiwiteit en die gebruik 
van kleur aan. 

  

9.1–
9.5 

Hersien KABV Graad 12 kwartaal 2 week 5, 'Faktore wat bydra tot die 
sukses van 'n toeristebesienswaardigheid'. Hersien terme en konsepte soos 
'universele toegang, etiese gedrag en volhoubaarheid.' 
Leerders kopieer die tabel in vraag 9 in hul PAT-boeke of -blaaie. 
 

Leerders moet kyk na die faktore wat onder 9.1–9.5 genoem word. Leerders 
moet bewyse vind van hul navorsing hoe elk van hierdie faktore bydra tot 'n 
suksesvolle toeriste-besienswaardigheid. 

  

10. Woordeboekdefinisies: Leerders moet 'n woordeboek raadpleeg wanneer 
hulle die terme/begrippe wat hulle in hul navorsing gebruik het, uiteensit. 
 

Maak leerders bewus daarvan dat die woorde in 'n woordsoektog gewoonlik 
oorvleuel, soms met meer as een woord. Begin met 'n baie eenvoudige 
voorbeeld op die skoolraad om te verseker dat alle leerders verstaan wat 
verwag word. Moedig kreatiwiteit aan. 



Toerisme                                                                      41                                                       DBE/PAT 2019 
NSS 

Kopiereg voorbehou                                                                                                               

 
 

11. 'n Eenvoudige, maar volledige en akkurate bibliografie is aanvaarbaar. 
  
12. Die inhoudsopgawe moet aan die begin van die PAT-dokument geliasseer 

word en nie aan die einde nie. Bladsynommers moet ooreenstem met die 
werklike PAT-bladsye. Laat die nommering van bladsye vir laaste, aangesien 
dit mag verander. 

  
13. Die PAT-dokument moet in vraagvolgorde gepak word. 'n Netjiese, 

interessante en kleurvolle voorblad sal 'n goeie indruk maak. 
  

 
 
5. GEVOLGTREKKING 

 
Na voltooiing van die praktiese assesseringstaak moet leerders in staat wees om 
hulle begrip van die bedryf te demonstreer; hulle kennis, vaardighede, waardes en 
redenasievermoëns te versterk, en ook betrekkinge buite die klaskamer te vestig en 
uitdagings in die wêreld daar buite aan te durf. Die PAT ontwikkel verder leerders se 
lewensvaardighede en gee hulle die geleentheid om by hulle eie leerervarings 
betrokke te wees. 

  

 


