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PART TWO:   ANALYSIS OF LEARNERS’ RESPONSE TEMPLATE  

 
QUESTION 1 
1.  General comment on the performance of learners. Was the question well answered or poorly 
answered? 
Afdeling A is gewoonlik die afdeling waar die briljante skrywers uitstaan. Hulle kon vanjaar van die 
onderwerpe iets besonders maak. 
“Hoe lyk my toekoms?”  \(Vraag 1.1) Dit was die gewildste keuse juis omdat die kandidate aan 
die begin van ’n nuwe fase in hul lewens is. Ongelukkig was dit ook die onderwerp waaroor die 
meeste kandidate  - soos eintlik verstaan kan word – gegorrel het.  Die nasieners was getref deur 
en ook soms ontsteld oor die onrealistiese, onhaalbare  visioene wat letterlik duisende kandidate 
skilder, terwyl dit uit hul skryfwerk duidelik is dat hulle dit as gevolg van armoede en/of hul eie 
gebrek aan intellektuele vermoëns, nooit sal kan verwesenlik nie.  Daar was wel kandidate wat op 
’n volwasse manier daaroor kon bespiegel, terwyl daar enkeles was wat die onderwerp op 
besonder oorspronklike wyses geplooi het – en dus ook goeie punte behaal het.  
Die skryfstukke oor die ander onderwerpe  het eweneens gewissel in gehalte. 
2. Why question was poorly answered: Also provide specific examples: See part one question 2. 
Die redes waarom so baie leerders swak gevaar het in Afdeling A (Vraag 1) was hoofsaaklik te 
wyte aan die volgende:  
 Net soos in die verlede is daar te veel kandidate wat lang oorloopsinne skryf. ‘n Hele skryfstuk 

het soms uit een enkele paragraaf bestaan en hierdie paragraaf uit een lang sin!  
 Daar is te veel kandidate wat skynbaar nooit die geleentheid of die onderrig kry om te leer 

hoe om ’n onderwerp figuurlik te verstaan nie; hoe om byvoorbeeld verbande te trek van dit 
wat op die foto is na iets anders of wat selfs nie ’n storie kon skryf wat daarmee verband hou 
nie. 

 Die spelvermoë van baie leerders het kommerwekkend agteruitgegaan.  
Bostaande probleme kan waarskynlik alles teruggevoer word na die feit dat dit duidelik is dat die 
betrokke leerders glad nie lees nie. Hulle skryf soos hulle praat en kon, ten spyte van die deeglike 
beplanning vooraf, nie gestruktureerd skryf nie. Los gedagtes word genoem totdat die vereiste 
woordetal bereik word. 
3. Provide suggestion for improvement in relation to the following :    



(i) Learning and teaching 
Die skryf van verpligte formele assesseringstake  is hoegenaamd nie genoeg skryfoefening om te 
verseker dat die leerders se skryfwerk verbeter nie.  
DIE VOLGENDE WORD AANBEVEEL: 
 ’n Skryfjoernaal (of “outydse” opstelboek) waarin die leerders van graad tien af alle 

moontlike skryfsoorte en formate inoefen. Hierdie skryfstukke hoef nie nagesien te word nie. 
Die blote inplak van voorbeelde (bv. uit die DBE se “Selfstudiegids”) is nie genoeg nie; daar 
moet met die voorbeelde  gewérk word. Die skole wat reeds Skryfjoernale gebruik se leerders 
het, teen die tyd dat hulle in graad twaalf is, reeds ’n kosbare  bron waarna gereeld 
terugverwys kan word. 

 Ons beveel ook aan dat dit gekombineer word met ’n Leesjoernaal. Daarin word 
byvoorbeeld die aanvullende boeke wat gelees is, aangeteken. ‘n Leesjoernaal  bevat ook 
byvoorbeeld interessante rubrieke, artikels, resensies en  inleidingsinne wat in die klas 
bespreek word of wat gebruik word vir die uitbreiding van woordeskat. 

(ii) Support 
MOONTLIKHEDE WAAR ONDERSTEUNING GEBIED KAN WORD: 
 In die nasienlokaal het meer as een nasiener die versugting uitgespreek dat daar 

Skryfwerkswinkels gehou moet word vir veral onderwysers van graad tien en elf. 
 Die vakadviseurs of klusterleiers behoort ook werksessies te reël  waar die onderwysers 

“opgelei” word (net soos die nasieners aan die begin van die nasiensessie) oor hoe om na te 
sien,  hoe om die matrikse te gebruik om die korrekte punt toe te ken, maar ook hoe om 
remediëring en opvolgwerk te doen, byvoorbeeld die terugbring van die “outydse” 
verbeteringe. 

4. Describe any observations relating to responses of learners: e.g  positive, negative, outstanding 
etc. 

 
QUESTION 2 &3  
 1.  General comment on the performance of learners. Was the question well answered or poorly 
answered? 
Die skryfwerk vir Afdeling B & C  was oor die algemeen beter as dié in Afdeling A en die leerders 
het dus ook hoër punte behaal.  
Dit het ook gelyk asof die meeste skole  die nuttige “Selfstudiegids” op die Thutong-webwerf 
afgelaai en die verskillende formate met hul leerders behandel het. 
2. Why question was poorly answered: Also provide specific examples:  
Die enigste opdrag waar sommige leerders gesukkel het, was met 2.1 waar hulle ’n klagtebrief 
moes skryf om te kla oor die gehalte van sepies en dan oplossings moes voorstel. Die feit dat hulle 
in ’n meer formele taal moes skryf, het daartoe gelei dat sommige leerders te hoogdrawend 
probeer skryf het – en dus foute gemaak het. 
4. Describe any observations relating to responses of learners: e.g  positive, negative, outstanding 
etc. 
Die nasieners was, selfs meer as verlede jaar, beïndruk -  eintlik verstom - deur die briljante 
skryfstukke van baie kandidate. 
5. Any other comments useful to teachers, subject advisors 
Die belangrikste advies is: As die onderwyser self lees en boeke kan aanbeveel, sal die leerders 
ook lees. As die leerders lees, sál hulle beter kan skryf. 

 


