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Die Dansstudies-vraestel is hierdie jaar oor die algemeen goed gehanteer deur die kandidate 
as daar in ag geneem word dat 'n nuwe eksamenformaat gebruik is.  Sommige kandidate het 
'n gebrek aan kennis en begrip in sekere afdelings getoon en die vrae op 'n baie 
oppervlakkige wyse  beantwoord.  Sommige van die antwoordstelle het weinig bewys 
gelewer van die kennis wat kandidate in graad 10, 11 en 12 moes verwerf het.   
    
AFDELING A: DANSGESKIEDENIS / TEORIE 

 
Sommige kandidate het insig en 'n deeglike kennis van die werk in hierdie afdeling 
geopenbaar. Hierdie kandidate was in staat om al die vrae in Afdeling A met sukses te 
beantwoord. 
 
Daar was egter baie kandidate wat nie hierdie afdeling goed kon hanteer nie. 
 
Hulle het nasionale en internasionale choreograwe en hulle werke verwar. In baie gevalle het 
hulle verwys na ‘n Suid-Afrikaanse choreograaf wanneer gevra is vir 'n internasionale 
choreograaf, of omgekeerd.   
 
In sulke gevalle het kandidate geen punte gekry nie.  

• Sommige kandidate het geen begrip getoon van simbolisme in ‘n danswerk nie. Dit 
was duidelik dat sommige kandidate slegs twee dans-choreograwe en hulle werke ge-
spot het. Dit was onvoldoende vir die beantwoording van vrae in hierdie vraestel. Om 
simbolisme in dans te begryp is onontbeerlik vir ons begrip, waardering en skepping 
van choreografie. 

• In die meeste gevalle het die kandidate gesukkel om produksie-elemente (beligting, 
klank, dekor, rekwisiete, ens.) te verduidelik. Dit is ‘n baie belangrike afdeling in LU 1 
en hou direk verband met die studente se choreografieë en kennis van hoe om ‘n 
produksie op die planke te bring. Hierdie area benodig baie meer aandag van 
onderwysers. 

• Beskrywings van dansverwante loopbane en begrip van die vereistes van elke 
loopbaan was oppervlakkig. 

• Kandidate se begrip van die beplanning en ontwikkeling van 'n gemeenskapsprojek 
was oor die algemeen oppervlakkig of onrealisties. 

 
Kandidate moet aangemoedig word om verder te gaan as slegs dit wat die onderwysers bied 
en om ‘n wye verskeidenheid bronne te raadpleeg om te verseker dat hulle antwoorde 
(terugvoering) nie oppervlakkig is nie.  Kandidate moet ook hulle opinies staaf. 
 

AFDELING B: MUSIEK 

 

Hierdie afdeling was nie baie veeleisend vanuit ‘n kognitiewe oogpunt nie.  Dit wil egter 
voorkom asof sommige kandidate glad nie op hierdie afdeling gefokus het nie – in sommige 
gevalle het hulle nie eers probeer om die vrae te beantwoord nie. Ander het baie goed 
gevaar. 
 

• Kandidate se kennis van musiek met betrekking tot ‘n danswerk (gevra in afdeling A) 
het min insig getoon.  

• Die vrae oor musiekterminologie, instrumente en groeperings is, in baie gevalle, glad 
 nie beantwoord nie. 

• Kandidate is steeds verward oor note en hulle waardes, en tydmaattekens.  
 
 



AFDELING C: ANATOMIE EN GESONDHEIDSORG 

 

Sommige kandidate het hierdie afdeling baie goed geken, terwyl ander ‘n baie elementêre 
kennis van die liggaam geopenbaar het. Waar van hulle verwag is om verduidelikings te gee, 
het die antwoorde dikwels van 'n gebrek aan begrip getuig.  Studente moet aangemoedig 
word om uit te brei op die kennis wat hulle uit die handboek opgedoen het. 
 
Die antwoorde op vrae oor voeding en ontspanning was dikwels vaag en deurmekaar. 
 

ALGEMEEN 

 

Kandidate moet geleer word om die instruksies aan die begin van die vraestel te lees en uit 
te voer.  Hulle is dikwels veronagsaam. Hierdie instruksies moet deur onderwysers in hulle 
eie toetse en eksamens gebruik word om kandidate te help om vir die finale eksamen voor te 
berei. 
 
Kandidate moet al die vrae baie versigtig lees voordat hulle antwoord, omdat die antwoorde 
wat hulle gee dikwels glad nie verband hou met die vraag nie.  Onderwysers moet ook hulle 
kandidate leer om duidelik en samehangend te skryf, om insig te openbaar, en om die 
puntetoekenning in ag te neem wanneer hulle besluit oor die hoeveelheid detail wat verwag 
word.  
 
Terminologie wat in die finale vraestel gebruik word moet dwarsdeur die jaar gebruik word en 
kandidate moet ondervinding opdoen in die beantwoording van beide laer- en hoërordevrae. 
   
Die studiegids-boeke wat beskikbaar is gee ‘n basiese riglyn oor wat in die sillabus ingesluit 
moet wees.  In baie afdelings van die sillabus moet die onderwyser die kandidate se notas 
aanvul met die onderwyser se eie navorsing.  Die Internet verskaf 'n magdom van inligting en 
nuwe materiaal is voortdurend daar beskikbaar.  Edumedia beskik oor ‘n wye reeks 
onderwysmateriaal en alle onderwysers en kandidate behoort toegang tot die Fokus op 
Dans- handboek te hê. 


