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VRAESTEL 2 
 
AFDELING A - DIE OPSTEL 

 
ALGEMENE KOMMENTAAR 

 
Kandidate moet aan meer skryfoefening blootgestel word sodat hulle behoorlike keuses kan 
maak. Sommige kandidate het net die inligting wat in die vraestel voorkom, saamgeflans en 
so oorgeskryf. 
 
Alhoewel beplanning gedoen is, is dit nie altyd as sodanig aangedui nie. Dit het ook selde tot 
verstaanbare skryfstukke gelei. Die finale produk moet duidelik aangedui word. 
 
Die oorgrote meerderheid kandidate verstaan nie die onderwerpe nie. Hulle gebruik nie die 
riglyne wat gebied word nie. 
 
In baie gevalle is veels te kort of veels te lang skryfstukke aangebied. 
 
Dele van die skryfstukke is dikwels is Engels aangebied. 
 

VERHALENDE OPSTEL 
 
Die kandidate was nie in staat om 'n storie te vertel nie – die inleidings was nie treffend nie 
en die storielyn kon in baie gevalle nie gevolg word nie. 
 
Dit was moeilik om die leser se belangstelling te hou. Die kandidate het nie die onderwerpe 
goed vertolk nie en het dikwels woorde uit die opdrag saamgeflans. Die skryfstukke wat 
aangebied is, was dikwels onverstaanbaar en onsamehangend. 
 

BESKRYWENDE OPSTEL 
 
Omdat die kandidate tweede addisionele taalsprekers is, het hulle ‘n gebrekkige woordeskat. 
Dit kniehalter hulle omdat hulle nie hulle ervarings kan verwoord nie. 
 
Die tipe skryfstuk verwag dat ‘n prentjie met woorde geteken moet word en dit is dikwels ‘n 
onrealistiese verwagting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFDELING B - LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE 
 
Algemene kommentaar 
 
DIE BRIEF 

 
Kandidate ken oor die algemeen hierdie tipe skryfstuk se formaat. Foute in die adres kan 
reggestel word deur middel van die onderrig daarvan in die klaskamer. 
 
Die inleidingsparagraaf met die woorde: “Ek is goed...” het algemeen voorgekom. 
 
Kandidate het misgetas by die onderwerp vir hierdie skryfstuk. In plaas daarvan om iemand 
te nooi om van sy of haar vakansie-ervaringe te vertel, het baie kandidate van hulle eie 
vakansie-ervaringe geskryf. 
 
DIE DIALOOG 

 
Die formaat van hierdie skryfstuk is in die opdrag gegee. Kandidate het die formaat behou, 
maar dikwels met die inhoud misgetas. 
 
Daar was verwarring oor wie die probleem gehad het (Peter). Uitdrukkings soos “my broer” 
(omgangstaal) en selfs skel- of vloekwoorde het voorgekom.  
 
DIE RESENSIE 

 
Hierdie skryfstuk het baie uitdagings gebied. Alhoewel die kandidaat waarskynlik boeke lees 
en hom- of haarself in ‘n moedertaal sou kon uitdruk, sou gebrekkige woordeskat hier 
veroorsaak dat die skryfstuk in die geheel nie suksesvol aangebied kon word nie. 
 
DIE BRIEF AAN DIE PERS 

 
Hierdie skryfstuk het baie uitdagings gebied.  Omdat dit ‘n formele skryfstuk is, het baie 
kandidate wat dit aangedurf het, klei getrap. Die tweede adres, alhoewel dit gegee is, is 
dikwels nie gebruik nie. Die formele aanhef; Geagte... is nie altyd gebruik nie. Die 
taalgebruik, toon en styl van die tipe skryfstuk is nie altyd toegepas nie. 
 
Kandidate het nie werklik die opdrag uitgevoer nie. Hulle het nie hulle kommer oor die swak 
matriekuitslae verwoord nie en dikwels algemene uitsprake gemaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFDELING C - KORTER TEKSTE 

 
DIE POSKAART 

 
Alhoewel die formaat gegee is, het baie kandidate nie daarby gehou nie. 
 
Sommige kandidate het die opdrag misverstaan en het nie al die instruksies oor wat in die 
skryfstuk vervat moes wees, ingesluit nie. 
 

DIE UITNODIGING 
 
Dit was die populêrste keuse. Daar is in die geheel by die formaat gehou. In sommige 
gevalle is baie meer tyd gewy aan die versiering en het die inhoud daaronder gelei.  
 
Die teikengroep is nie altyd in gedagte gehou nie, want in plaas van uit te nooi na ‘n 
matriekfunksie is uitnodigings na 21ste verjaarsdae of ander tipe funksies opgestel. 
 
DIE INSTRUKSIE 

 
Kandidate wat hierdie skryfstuk gekies het, het baie gesukkel. Weens 'n gebrek aan 
woordeskat was dit moeilik om te verduidelik hoe om te werk te gaan om ‘n toebroodjie te 
maak. 
 
AANBEVELINGS 

 
Kandidate moet aan meer skryfvaardighede in die klaskamer blootgestel word. Die 
onderskeie tipes skryfstukke moet onderrig word en kandidate moet meer oefening kry. 
 
Die meeste kandidate het die konsep van beplanning onder die knie, maar gebruik dit nog 
nie effektief nie, want dit lei nie tot die aanbieding van verstaanbare skryfstukke nie. Hulle 
moet gelei word om meer sinvol te beplan. 
 
Indien die onderwerpe aan die kandidate ontsluit kon word, sou hulle beter gevaar het. 
Kandidate het nie woordeboeke in ‘n eksamenlokaal nie, hulle is sonder die hulp van ‘n 
onderwyser en verwyl die tyd deur dan die opdragte saam te flans. 
 
Kandidate moet ontmoedig word om skryfstukke in Engels aan te bied. Baie meer 
bemagtiging moet in die klaskamer plaasvind om kandidate in staat te stel om opdragte met 
groter vertroue aan te pak. 
 
Die formaat van die langer en korter skryfstukke moet deeglik onderrig word. Kandidate moet 
kennis dra van die eise van sodanige stukke en die taalgebruik, styl en inhoud 
dienooreenkomstig aanpas. 
 
Omdat die vraestel beslis deel van die eksamen gaan bly, is dit belangrik dat die 
skryfvaardighede behoorlik onderrig moet word 


