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13 Maart 2019
Beste Bobaas- en Presidentsverkennerkandidaat
Baie geluk! Jy het reeds die eerste deel van die proses voltooi en nou is dit nog net die PV-teoretiese eksamen en die
PV-afrondingskamp wat voorlê. Om deel te neem aan die proses is 'n groot voorreg en ek weet dat jy baie daarby sal
baat.
PV-teoretiese eksamen
Op 15 April 2019 word die PV-teoretiese eksamen landswyd geskryf. Jou kommando of oord sal binnekort vir jou
laat weet waar jy die eksamen gaan aflê. Hier is 'n paar dinge wat jy nou reeds moet weet terwyl jy besig is met jou
voorbereiding:
1. Die PV-teoretiese eksamen word elektronies vanaf 'n rekenaar geskryf. Dit beteken dat jy dadelik die uitslag van
jou eksamen sal kry.
2. Die eksamen bestaan uit die inhoud van die 2006-Verkennerlewe. Dit is die bruin boek wat aanlyn beskikbaar
is. Maak seker dat jy die errata ook bestudeer en die nuwe Voortrekkerkode en wese leer.
3. Die eksamen bestaan uit 120 punte met 'n tydsduur van 2 ure.
4. Die eksamen bestaan uit waar of vals stellings, vrae waar jy die korrekte opsie moet kies en enkele afdelings
waar jy 'n woord moet invul om 'n sin te voltooi.
5. Geen meetinstrumente soos liniale of gradeboë word toegelaat nie. Jy mag wel 'n sakrekenaar en 'n pen
saambring. Rofwerkpapier sal aan jou voorsien word.
Toegang tot die PV-eksamenbladsy
Vanaf Maandag, 18 Maart 2019 is die aanlyn PV-eksamenbladsy beskikbaar vir alle kandidate. Op hierdie bladsy sal
jy hulpmiddels soos oefenvrae en ou vraestelle kry. Jy sal ook hierdie bladsy op 15 April gebruik om toegang tot die
PV-eksamen te kry.
Jy ontvang 'n profiel wat reeds opgestel is om die PV-eksamenbladsy te gebruik. Moet nie probeer om jou eie profiel
te skep nie!
1. Besoek https://vorieloopbaan.voortrekkers.co.za
2. Jou gebruikersnaam is "pv" gevolg deur jou Voortrekker-registrasienommer, bv. pvv04003 indien jou
Voortrekker-registrasienommer V04003 is. Let daarop dat die gebruikersnaam slegs kleinletters bevat.
3. Gebruik die wagwoord HouKoers2019! om vir die eerste keer in te teken. Let daarop dat die "H" en "K" in
hoofletters is en dat die wagwoord eindig met 'n uitroepteken. Jy moet jou wagwoord verander as jy vir die
eerste keer inteken.

Hoofleier Danie Langner
Hoofsekretaris Corlia Botha
Adjunkhoofleiers Jan van Heerden, Karin Stoffberg,
Johan Laubscher, Elizma Smith

As jy vir die eerste keer inteken, moet jy jou inligting verifieer en enige uitstaande velde voltooi. Daarna het jy toegang
tot die PV-eksamenbladsy.
Dit is baie belangrik dat jy voor jou eksamen reeds vir die eerste keer inteken op die PV-eksamenbladsy. Jy wil nie
onnodige druk op jouself plaas tydens die eksamen nie - teken so gou as moontlik in om enige probleme voor die
tyd op te los!
Indien jy vashaak met toegang tot die PV-eksamenbladsy kontak asseblief vir Jaco van der Walt op
jaco@vanderwalt.email of 072 312 7722.
PV-afrondingskamp
Die PV-afrondingskamp is die hoogtepunt van die proses. Op hierdie kamp gaan jy die laaste vaardighede aanleer om
jou ‘n voorsprong in die volwasse lewe te gee. Dit is 'n kamp soos wat jy nog nooit in Die Voortrekkers ervaar het nie!
Onthou - die PV-afrondingskamp is nie 'n toetskamp nie!
Vanjaar word die PV-afrondingskamp in drie gebiede aangebied:
Kaapland
Vrystaat
Transvaal

15 - 19 Junie 2019
20 - 23 Junie 2019
3 - 6 Julie 2019

Hannalize Varley
Hester Nortje
Jaco van der Walt

083 445 2616
071 604 4079
072 312 7722

Hierdie verandering verseker dat die PV-afrondingskamp koste-effektief aangebied word en gee vir Verkenners die
geleentheid om steeds 'n kamp by te woon indien hulle tuisgebied se kampdatum bots met 'n ander aktiwiteit.
Sodra die PV-eksamen afgehandel is, sal jy 'n uitnodiging van jou gebied kry vir die PV-afrondingskamp.
Ek is baie opgewonde oor die veranderinge in die Presidentsverkennerproses en sien uit daarna om 'n ongelooflike
ondervinding vir jou te bied.
Sterkte met jou eksamenvoorbereiding!

Johan Laubscher
Adjunkhoofleier: Verkennersake
082 454 0583
ahlverkenners@gmail.com

