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PUIK eenstopsentrum 
vir dienste aan Afrikaanse skole

DIE MARKPLEIN
Die Markplein is ’n Afrikaanse webblad waar onderwysers pro-
dukte soos vraestelle en werkkaarte kan koop en verkoop. 
Hoewel die eerste produkte wiskundig van aard is, sal Die 
Markplein binnekort produkte van alle skoolvakke bevat! 
•  Besoek www.diemarkplein.co.za

AANLEGTOETSE
Bekostigbare vak- en beroepkeusepakkette is vir skole en indi-
vidue beskikbaar. Die evaluering fokus op leerlinge se aanleg,           
belangstelling en persoonlikheid. Die pakket sal ouers en leer-
linge help om ingeligte besluite te neem oor beroepe en watter 
vakke op skool geneem moet word. Tersiêre opleiding is duur 
– professionele loopbaanvoorligting maak daarom soveel sin.

LOOPBAAN-APP
Hierdie app, wat vroeg in 2016 vrygestel sal word, sal ’n eenstop-
diens wees waar leerlinge, onderwysers en ouers inligting oor 
beroepe kan kry. Ander inligting wat op die app beskikbaar sal 
wees, sluit in inligting oor universiteite, vakkeuses, TPT-tellings 
en relevante inligting vir loopbaanbeplanning.

WISKUNDE-APP
Die eerste Afrikaanse wiskunde-app is rééds op die App Store 
beskikbaar met die naam Wiskunde Hupstoot. Graad 11- en 
12-leerlinge ontvang saam met die app gratis Afrikaanse         
video’s wat wiskunde verduidelik. Leerlinge kan video’s aankoop 
oor die afdelings waarmee hulle sukkel, soos wat hulle dit 
benodig teen ’n breukdeel van die koste van ’n ekstraklas.

WISKUNDEKLUBS
Die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) 
se wiskundeklubs is ’n buitemuurse aktiwiteit vir leerlinge wat 
in wiskunde belangstel, ’n aanleg daarvoor toon en nuuskierig 
is oor interessante wiskunde buite die skoolkurrikulum. Die 
wiskundeklubs word by skole aangebied.

WISKUNDE-WINTERSKOOL
Wees deel van die VAW-wiskunde-winterskool wat by Akademia 
se agt landwye sentra aangebied word. Wiskunde-onderwysers 
gaan wiskundelesse gelyktydig aan tot 300 leerlinge landwyd       
vanaf die uitsaaisentrum in Centurion aanbied.
•  Besoek www.vaw.co.za

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) bied die volgende dienste van hoogstaande gehalte in Afrikaans:

Solidariteit
Helpende Hand

® Solidariteit Helpende Hand is ’n geregistreerde 
handelsmerk en deel van die Solidariteit Beweging.
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®

’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Hand


