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Die graadtwaalfs moes vanjaar weer na 'n aantal jaar kreatiewe skryfwerk in die 
eindeksamen skryf.  Die nasieners was enersyds verbysterd en verwonderd oor die briljante 
skryfwerk van sommige kandidate. 
Andersyds was hulle ontsteld en bekommerd oor die skryfstukke van ’n baie groot aantal 
kandidate.  Sekere sentra skep die indruk dat daar geen onderrig in skryfwerk plaasgevind 
het nie. Dit skep ook vraagtekens oor die gehalte van die assesseringstake en die sinvolheid 
van portefeuljemoderering.   
 
Die volgende aspekte moet dringend aandag geniet – nie net in die gr.12-klasse nie, maar 
van gr. 8 af: 
 

• Die klem moet nié val op die afhandeling van assesseringstake nie, maar op 
skryfonderrig, verkieslik in ’n  Skryfjoernaal. Hierdie skryfonderrig moet beplan word 
sodat dit in alle grade gedoen kan word. 

• Al die verskillende tekstipes moet onderrig en ook geskryf word, selfs al word elkeen 
nie deur die onderwyser nagesien nie. Toetse moet geskryf word oor die vorm van 
byvoorbeeld die vriendskaplike brief sodat die kandidate byvoorbeeld weet dat “Geagte” 
as begroeting nie van pas is nie. Ook die afsluiting van die brief moet ingedril word.  Dit 
was duidelik dat baie sentra nie die vriendskaplike brief as opdrag verwag het nie en 
selfs goeie kandidate het gesukkel om die formaat presies te onthou. In die Skryfjoernaal, 
wat van gr. 10 tot gr. 12 gebruik moet word, is daar dus voorbeelde van die verskillende 
tekstipes ingeplak én bespreek of geskryf . Dit is uiteindelik ’n naslaanbron waaruit 
voorberei word vir die eindeksamen. 

• Gereelde spelonderrig en speltoetse is noodsaaklik. Die spelwoorde moet in volsinne 
gegee en ook so afgeskryf word. Remediëring, verbeteringe of uitskryfwerk moet daarna 
gedoen word. 

• Van gr. 8 af moet die leerders in élke lesuur skryf - sinne en paragrawe en nie net een-
woord-antwoordjies op afgerolde werkblaaie nie. 

• ’n Skryfstuk vol foute moet vir die leerders afgedruk word. Hulle moet dit self nasien en 
daarna bespreek sodat hulle weet watter foute nie begaan moet word nie. 

• Skryfstukke sonder paragrawe het algemeen voorgekom. (Daar was selfs opstelle wat 
van die begin tot die einde uit een sin bestaan het!) Gee ’n onderwerp en laat hulle 
elkeen net een enkele inleidingsin neerskryf, byvoorbeeld vir of ’n verhalende of ’n 
bespiegelende of ’n argumenterende opstel. Dan word bespreek watter sin die 
treffendste is en waarom.  Daarna moet hulle elkeen ’n gepaste slotsin neerskryf wat by 
die inleidingsin sal aansluit. Weer word besluit watter sin of sinne van die leerders die 
beste is. 

• Besin, saam met die leerders, oor die soort beplanning wat die sinvolste is. Daar is 
sentra waar al die kandidate byvoorbeeld 'n breinkaart gebruik, maar die finale skryfstuk 
geen verband daarmee toon nie en onsamehangend is. Ander sentra se kandidate skryf 
almal 'n eerste poging uit, wat daarna presies net so (met foute en al) oorgeskryf word as 
die finale skryfstuk.   

• Omdat so baie kandidate se konteks en leefwêreld so ontsettend beperk is, en daar nie 
van die onderwyser of die skool verwag kan word om dit te verander nie, is daar net een 
oplossing.  Die leerders moet meer lees.  Die (verpligte!) aanvullende Leeslys moet 
benadruk word – van gr, 8 af. Druk ook elke week een of twee artikels, 'n gedig, deel uit 
'n storie, ens. af – verkieslik oor ’n onderwerp wat hulle leefwêreld sal verruim en dus nié 
oor byvoorbeeld bendebedrywighede, dwelms of sensasionele berigte uit ’n poniekoerant 
nie. Laat hulle dit lees en bespreek, die woorde se betekenisse neerskryf en selfs van die 
sinne oorskryf.  Die leesstuk kan dan ook in die Skryfjoernaal geplak word sodat dit voor 
die eksamen as nóg ’n bron gebruik kan word wanneer vir Vraestel 3 voorberei word.  



• Die handskrifte van sommige kandidate het die lees van hulle skryfwerk erg bemoeilik. 
Dring daarop aan dat hulle ook in die opdragte en take deur die jaar leesbaar skryf en 
netjiese, afgeronde werk ingee.  

• Die leerders moet ook besef dat die inhoud van hulle skryfwerk ’n beeld van hulself is. 
Verwysings na drankmisbruik of seks, asook onwelvoeglike taal as ‘n poging om 
humoristies te wees skep 'n baie swak indruk en moet ten sterkste ontmoedig word. 

 

 


