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AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: TELEMATIESE SKEDULE 

SESSIE DATUM TYD ONDERWERP 

1 12 Februarie 2018 16:00 – 17:00 Kortverhaal: ‘n Rot in ‘n val 

2 14 Februarie 2018 15:00 – 16:00 Kortverhaal: Vegvlieënier Vivian 

3 28 Februarie 2018 16:00 – 17:00 Gedig: Tien haikoes vir die     

Vredefortkoepel 

4 8 Mei 2018 15:00 – 16:00 Stelwerk: Opstelle 

5 15 Mei 2018 15:00 – 16:00 Stelwerk: Lang transaksionele      
                skryfwerk 

6 1 Augustus 2018 15:00 – 16:00 Stelwerk: Kort transaksionele skryfwerk 
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VRAESTEL 2: AFDELING C (KORTVERHALE) 

 
Wenke vir die beantwoording van letterkundevrae  

 Lees die kortverhale oor en oor.  

 Maak seker dat jy literêre kenmerke soos intrige, tema, stylfigure, ens. ken en weet hoe 

dit voorkom in en van toepassing is.  

 Kontekstuele Vrae  

 Onthou: Die onderwyser/ eksaminator wil vasstel of jy die kortverhale wat jy bestudeer 

het, ken  

 en verstaan – jy kan nie jou eie vertolking van die teks neerskryf nie, behalwe as jy 

daarvoor  

 gevra word!  

 Maak seker dat jy die vraagwoorde verstaan. Onderstreep die belangrike woorde  

 in ŉ vraag soos “Bespreek” of “Skryf neer”.  

 Kyk mooi na die puntetoekenning om te besluit hoe volledig / gedetailleerd jou antwoord 

moet wees. ŉ EEN-punt-vraag moet minder volledig wees as ŉ vraag wat 2 of 3 punte 

tel.  

 Onthou die volgende wanneer jy vrae beantwoord wat TWEE, DRIE of meer punte tel:  

o Gee die antwoord in jou EIE woorde.  

o Verduidelik jou standpunt.  

o Bewys of motiveer jou antwoord deur uit die teks aan te haal of deur ŉ duidelike 

verwysing uit die teks te gee.  

o Gebruik aanhalingstekens wanneer jy uit die teks aanhaal!  

o Gee een goeie stelling vir elke punt.  

 Jy MOET ALLE vrae beantwoord.  

 Onthou: die kontekstuele vraag verwys gewoonlik na die hele boek en NIE net na die 

uittreksel(s) wat in die eksamen verskaf word nie. Jy moet weet wat voor en na die 

gebeure in die geselekteerde uitttreksel(s) in die drama / roman of kortverhaal gebeur 

het  

 Lees en herlees die uittreksel(s) voordat jy die vrae beantwoord.  

 Onderstreep die vraagwoorde in die vraag om seker te maak dat jy beantwoord wat 

gevra is.  

 Spel die name van karakters en plekke in die kortverhaal korrek.  

 Gaan altyd deur jou antwoorde nadat jy klaar is om seker te maak dat jou antwoorde in 

goeie Afrikaans geskryf is en dat dit nie spelfoute bevat nie.  

 MOENIE jou antwoord met “omdat” en “want” begin nie.  

 Vermy sleng, sosiale netwerktaal (facebook, twitter, sms) of informele taal. 
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KENMERKE VAN DIE KORTVERHAAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literêre 
kenmerke

Karakterisering

Intrige en 
sub-intrige

Agtergrond 
en milieu

Tydsverloop

Ironiese 
wending / 

afloop

Toon en 
stemming

Temas en 
boodskappe

Rol van die 
verteller
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’N ROT IN ’N VAL 

 

STRUKTUURELEMENTE 

 

 

BEELDSPRAAK EN STYLFIGURE 

 
Vergelyking 

 “Jou kamer lyk nes ’n rotnes.“  

 “Jy lieg,” die growwe stem is dreigend soos die blink, blink mes.” 

 “Sy sit soos ‘n rot in ‘n val.” 

 

Struktuurelement Afleiding/ Kommentaar 

Titel: Letterlike sowel as ‘n figuurlike betekenis. Letterlik verwys dit na die rot in die winkel 

en figuurlik na Lerato.  

Verteller: derdepersoonsverteller 

Ruimte (Tyd en Plek) 

Buite ‘n nuwe voorstad, Ndlovu; tuis voor skool; in winkelsentrum 

Beter lewensomstandighede, maar gevaarlik - dis stil, aangesien daar nie bure naby is nie; 

minder vriende; haar lewe is gejaagd;  

Die rot wat in die winkelsentrum doodgemaak word, is nie ‘n troeteldier nie. 

inbreker was moontlik bewus dat Lerato bedags alleen tuis is. 

Hoofkarakter 

Lerato Pitsoane, die ma (karakterontwikkeling); Lewe is gejaagd; behandel werkers goed; 

tuisteskepper; soms skrikkerig om alleen te wees; vaardige hande; lewe is gejaagd; 

goedgelowig 

Bykarakters/Newekarakters (Speel ‘n minder belangrike rol in die verhaal) 

 Igundane: Ongedierte waarvan niemand hou nie; word die held wat Lerato red 

 Werkers in die winkelsentrum: Probeer die rot doodmaak; bloeddorstig 

 Peneul (senior): oorgewig; besorgd oor sy vrou se veiligheid; wen homself gou op 

 Peneul (junior): bedagsaam; hou van eet; diereliefhebber; leerder 

 Antie Grace: afwesige werker 

 Angelina: onaantreklik; verslonste hare; growwe stem; fluks en sterk; bang vir rotte 

 Kuku, die huiskat 

Tema (Die sentrale gedagte/s in die verhaal):  Gevangenskap 

Botsing / Konflik 

Innerlike botsing/ konflik -  vind binne die persoon plaas, bv. emosies 

Lerato worstel omdat sy nie na haar man geluister het oor die sluit van die deure nie 

Lerato wil nie soos die rot in die winkel sterf nie  

Uiterlike botsing/ konflik- tussen twee of meer persone of groep; soms fisies 

Die winkelwerknemers slaan die rot dood. 

Angelina dreig Lerato met die mes 
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Metafoor 

 “…waar die rot ’n bibberende hopie bloed en bene op die stowwerige vloer lê.” 

 “… hoekom het die lelikste eendjie altyd die mooiste naam?” 

 

Klanknabootsing 

 “Doef!, doef, slaan die besem.” 

 Die mes val kletterend op die grond 

 

Hiperbool 

 “Ek het jou al duisend keer gesê…” 

 

Teenstelling/ kontras 

 “… my mooiste rotjie, hoe kon ek ooit dink jy’s ‘n aaklige rooi-oog dierasie.” 

 

INSIDENTE IN DIE VERHAAL WAT NA DIE TITEL VERWYS 

 Die rot wat letterlik deur die winkelwerkers doodgemaak is. 

 Lerato wat vasgevange voel toe Angelina haar met die mes dreig.  

 Angelina wat deur die rot gevange gehou word. (Dis humoristies / ironies, want sy is sterk 

en gewapen met ‘n mes terwyl dit ‘n klein rotjie is.) 

 
VOORBEELDVRAE 

 

Lees die uittreksels hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 
1.1 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die korrekte letter langs die vraagnommer neer. 

 

 Lerato was haastig omdat sy .... 

A. Klein Penuel by die skool moes aflaai. 

B. inkopies moes doen. 

C. iets wat sy bestel het, moes optel. 

D. al die bogenoemde moes doen.      (1) 

 

 

Lerato trap die versneller dieper weg. Al wat sy nou nog vandag kortkom, is ’n 
verkeerskaartjie, sy het juis die miserabele voorgevoel dat antie Grace nie vandag gaan 
opdaag nie. Sy sug. Dis wasdag, uitpak- en inpakdag, dis werkdag soos elke ander vaal 
huisvroudag.  
“Bye Ma, sien Ma en onthou vir Igundane...” en Penuel is uit die motor en een met die 
massa malende swart, bruin en wit seuntjies in hul grys broeke en wit hemde voor die 
motor nog behoorlik staan. Ons reënboognasie, almal in vrede saam, dink sy vlugtig, maar 
dan is haar gedagtes terug by haar onmiddellike probleme.  
Dis so beslommernis met die uit- en inryery elke dag. Sy en Groot Penuel het nooit 
nagedink voordat hulle die plek daar buite die nuwe voorstad gekoop het nie.  



7 

 

1.2 Verduidelik waarom ’n mens kan sê dat Lerato onverantwoordelik was ten opsigte  

van haar eie veiligheid.          

_________________________________________________________________      (1) 

1.3 Wat het Lerato laat besluit om die werk vir Angelina aan te bied?    

__________________________________________________________________    (1) 

1.4 Waarom het Lerato agterdogtig geraak terwyl sy die kruideniersware weggepak  

het? _____________________________________________________________   (1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hoe sou jy Angelina se houding teenoor Lerato beskryf toe sy agter haar staan.  

Gee EEN woord. ___________________________________________         (1) 

1.6 Hoe weet Angelina dat Lerato geld in die huis het?                    

_____________________________________________________________        (1) 

1.7 Hoe is die wapen uiteindelik van Angelina “weggeneem”?          

______________________________________________________________        (1) 

1.8 Angelina word later deur die rot gevange gehou. 

 Verduidelik die ironie hierin.              

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________    (2) 

1.9 Lerato se bure is baie beskermend teenoor mekaar.  

Verduidelik waarom hierdie stelling ONWAAR is.             

____________________________________________________________________(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seker net vol geëet en toe by die sydeur uitgeglip, dink Lerato vies en loop 
ergelik badkamer toe om ’n hoofpynpil te kry. Sy verstyf in haar spore toe sy iets 
agter haar gewaar. 
“Die geld! Waar bêre jy die geld?”Angelina se oë is nougetrek en in een hand flits 
’n mes dreigend. 
Lerato voel hoe haar bene lam word, alles om haar draai. Ag hemel tog. “Ek,” 
prewel sy deur droë lippe, “ek het niks geld in die huis nie, ek sal vir jou by die 
bank gaan haal.” 
“Jy lieg,” die growwe stem is dreigend soos die blink, blink mes.  
Lerato sluk. Sy moet tyd wen. Tyd vir wat? Groot Penuel kom nie middag huis toe 
nie, ag, waarom was sy so dom? Gee die geld en laat haar loop, pleit haar rede, 
maar sal sy loop, sal sy, terwyl ek haar so goed kan uitken? 
“Ek...” 
“Toe, toe, jy mors tyd,” een groot voet kom ’n treetjie nader. 
... As ek net by die deur kan kom. 
“D-dis in die ander kamer,” Lerato probeer desperaat die bewing in haar stem 
beheer. 
“Oukei, maar ek speel nie as jy tricks probeer nie!” 
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1.10 Kies die aanhaling uit KOLOM B wat by die begrip in KOLOM A pas. Skryf  

slegs die vraagnommer en die korrekte letter neer, bv. 1.8.1 F 

 

KOLOM A KOLOM B 

1.10.1  Kontras A. Lerato kry parkering redelik naby die    

    afdelingswinkel  

1.10.2  Ruimte B. Onder in die gang beweeg ’n skadu. Kuku! 

1.10.3  Konflik C. Genadetjie tog, hoekom het die lelikste eendjie  

     altyd  die mooiste naam? 

1.10.4  Spanning D. “Jy lieg,” die growwe stem is dreigend soos die  

     blink mes. 

E.  Jy moet jou vroeër lig soggens. 

                  (4) 

1.11 Watter insident in die verhaal verwys na die titel?      

________________________________________________________________       (1) 

 

1.12 Hoe word die spanning aan die einde van die verhaal opgelos?    

_________________________________________________________________     (1) 

1.13 Watter sosiale probleem word in die verhaal aangeraak?     

__________________________________________________________________   (1) 

1.14 Watter les kan ’n mens uit hierdie verhaal leer?      

___________________________________________________________________ (1) 

                              [18] 

 

 

VEGVLIEËNIER VIVIAN 

 

HOOFKARAKTER (LUITENANT VIVIAN MAILE)  

 

Aanhaling Karaktertrek 

“… dit is nou vir haar duidelik dat die mans haar nie as ‘n 

kameraad aanvaar het nie. 

voel uitgesluit/ verstote/ voel soos ‘n 

randfiguur 

“… haak haar vlieghelm los van haar breë lyfband af en 

druk dit onseremonieel oor haar gesig.” 

sonder fieterjasies 

Sy druk die Mirage behendig en binne enkele sekondes 

skeur sy oor die aarde. 

knap vlieënier 

“… en gaan sistematies deur die lees van die 

instrumente.” 

georganiseerd 

“Die wonderlike gevoel daaraan verbonde (die wegskeur 

uit die aantrekkingskrag van die aarde) en my kollegas 

se negatiewe houding wat daarvoor verantwoordelik is, 

…” 

Kollegas se optrede demp haar 

genot van die vlug. 

Die feit dat hulle haar moet aanvaar, 

is belangrik vir haar 
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… terwyl sy voel hoe die adrenalien in haar bloedstroom 

losgelaat word. 

hou van opwinding 

 “Hier is die oomblik (die toets dat sy as gelyke 

aanvaar sal word) van waarheid nou!” 

 Sy vly haar versigtig in die stoel neer en streel die 

stuurstang met groot respek. 

opgewonde; veral oor vliegtuie  

 

Vir ‘n oomblik voel sy hoe haar maagspiere onwillekeurig 

saamtrek, maar dan beveel haar leier se stem haar bars 

… 

teleurgesteld 

“Maar Kaptein!” protesteer, opstandig 

“Die feit dat ek ‘n vrou is, maak nie van my ‘n swakkeling 

nie!” 

opstandig, verontwaardig 

Die agtienjarige Vivian Maile is al baie moeg vir die 

doellose gelopery op die Paasskou. 

Sy is ‘n doelgerigte persoon 

Die duisende mense laat haar benoud voel. verkies om nie tussen baie mense te 

wees nie. 

“Laat ek in Sy woord die vertroosting en krag vind!” gelowige; bewus van haar 

afhanklikheid van ‘n hoër mag 

Voel magtig as sy in Mirage sit; Volg nie altyd die reëls nie (onkonvensioneel);  

Vasberade/ doelgerig;  

 

KAPT. LEON SWART SE HOUDING TEENOOR / SIENING VAN VIVIAN 

 

Aan die begin Aan die einde 

 geïrriteerd met Vivian  

 diskrimineer teen haar, want slegs    

       háár naam word geroep 

 beveel haar bars  

 geen vertroue in haar nie 

 streng; onaangenaam 

 Erken hy was verniet bekommerd oor haar 

 Haar optrede het gesorg dat die sending 

suksesvol was 

 Hy kyk met nuwe oë na haar (besef hy het 

die verkeerde indruk van haar gehad) 

 Gee haar die hoogste eer: ‘n vlerksaluut 

 

STRUIKELBLOKKE IN HAAR PAD 

 John:  Sy sal nie slaag nie, want ‘n vrou was nog nooit ‘n vegvlieënier nie. 

 Keurraad bevraagteken haar uithouvermoë, of sy mense kan doodmaak en of sy die 

fisieke opleidingsprogram sal slaag. 

 Mans wat nie vir  die kursus aanvaar is nie: Voer sielkundige stryd teen haar.  Dit laat 

haar magteloos voel. Sy wonder of alles die moeite werd is.  

 Kapt. Swart twyfel in haar vermoë 
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HAAR VERHOUDING MET DIE ANDER VLIEËNIERS 

 

Negatief Positief 

 Hulle ignoreer haar doelbewus toe hulle 

voor die sending ‘n kring vorm en 

mekaar sterkte toewens 

 Hulle aanvaar haar nie as kameraad of 

as hulle gelyke nie. 

 Hulle aanvaar nie maklik dat sy die 

koninkryk van die manswêreld 

binnegedring het nie. 

 Een van hulle lag as kapt. Swart haar 

skel 

 Sy help hulle om goeie uitslae te kry in die 

teoretiese deel van die kursus. 

 Hulle maak haar wakker en dwing haar 

om te eet as sy te moeg is. 

 Die kameraderie tussen hulle bou op. 

 

VOORBEELDVRAE 

 

Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg 

 

1. “Dan gaan ek die eerste een wees!” kap sy vurig terug. Net na matriek 
2.  meld sy aan vir die streng keuring. 
3.  Die teorie slaag sy met vlieënde vaandels. Ook die sielkundige toetse, 
4.  maar tydens die ondervraging deur die keurraad is dit ŉ voël van ŉ ander 
5.  kleur, want vrae soos: “Hou jy daarvan om mense dood te maak? Kan jy 
6.  ŉ medemens koelbloedig doodmaak en daarna nog rustig slaap? Wat laat 
7.  jou dink jy het die krag en uithouvermoë om te slaag?” laat haar sterk twyfel 
8.  of sy geskik bevind sal word. 
9.  Haar antwoord van: “Vir my land, die nuwe Suid-Afrika, sal ek bereid 
10. wees om my lewe op te offer!” gee egter die deurslag en sy word aanvaar.  

 
2.1  “Dan sal ek die eerste een wees!” kap sy vurig terug. (Reël 1)  
2.1.1 Waar bevind Vivian haar toe sy hierdie woorde sê?     (1)  
2.1.2  Wat bedoel Vivian met hierdie woorde?       (1)  
2.2  “Die ondervraging deur die keurraad was ŉ voël van ŉ ander kleur.” (Reël 4)  
2.2.1  Verduidelik die woorde: “… ŉ voël van ŉ ander kleur”.     (1)  
2.2.2  Hoekom is hierdie idioom so gepas in die konteks van die werk wat Vivian  
 daar doen?           (1)  
2.3.  Waarom dink jy is dit reg dat die ondervraging so moeilik was?    (1)  
2.4  Watter vraag dink jy het nie eintlik met oorlog te doen nie en waarom sê jy  
 so?            (2)  
2.5  Gee ŉ bewys dat sy tog ŉ belangrike bydrae gelewer het sodat haar  
 kollegas ook hul kursus kon slaag.         (1)  
2.6  
2.6.1  Hoe bewys Vivian dat sy haar eie man in die oorlog kan staan?  

Gee DRIE feite.          (3)  
2.6.2  Wat was egter ironies in haar aksies om bogenoemde te bewys?   (2)  
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2.7  Kies die beskrywing uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A pas.  
Skryf net die vraagnommer (2.7.1–2.7.4) en die letter (A–E) neer,  
bv. 2.7.5 F.  

 

KOLOM A KOLOM B 

2.7.1  Die vaartversnelling druk Vivian teen   

          die rugleuning vas.  

 

A.  Vivian ontvang haar opleiding. 

 

 

B. Die vliegtuig styg op. 

 

C.  ŉ Berekeningsfout. 

 

D.  Vivian se besoek aan die Paasskou. 

 

E.   Vivian verbreek protokol. 

2.7.2  Sy kan nie ŉ verkeerde besluit neem   

          nie.  

 2.7.3  Sy voel die mag van ŉ president. 

 

2.7.4  Vivian skuif aan die linkerkant van die  

          Kaptein Swart in.  

  

             (4) 
        [17] 
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VRAESTEL 2: AFDELING D (GEDIGTE) 

 

Tien haikoes vir die Vredefortkopel 

 
Meteoriet 
Deur die donker klief  
‘n klipvuis en klap lewe  
uit die aarde uit. 
 
Wind 
‘n Asem jag oor  
yslike nagte en vee  
ons winternis weg. 
 
Water 
Jy maak so silwer  
sonder droë woorde sin  
wat my skoon verstom. 
 
Grond 
Vang reën en son in  
die bakhand van jou lyf waar  
lewe kliphart klop. 
 
Boom 
Veerlig dwarrel herfs  
van kil takke los en broei  
nog ‘n lente uit. 
 
Mens 
Toe staan stof uit stof  
en oorheers die aarde op  
grond van sy bestaan. 
 
Wêrelderfenis 
En ons koepel skeur  
al langs perforasies van  
mens-dom middeldeur. 
 
Besoedeling 
Nou moet dier en duif  
hees van die rook en roet vir  
byl en treksaag boet. 
 
Dankgebed 
Heer, ons paaie lê  
uitgeteer oor brûe met  
water onderdeur. 
 
Tien 
Vuis van swael en vuur  
gaan duskant ons Groot Ekskuus  
weer kom asem haal. 
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VOORBEELDVRAE 

 

DIE TITEL: 

1.1. Identifiseer die tipe digvorm.   

1.2. Motiveer jou antwoord in 1.1.   

1.3. Vir wie of wat is die gedig geskryf?   

1.4. Waar is die dorpie Vredefort geleë?  

1.5. Verduidelik kortliks wat by Vredefort gebeur het.   

1.6. Waarom is die Vredefortkoepel vandag belangrik?   

1.7. Watter probleme ondervind die koepel?   

 

METEORIET: 

1.8. Waarna verwys die “donker”?   

1.9. Haal die woord aan wat wys hoe die meteoriet beweeg.   

1.10. Hoe word daar na die meteoriet verwys?   

1.11. Wat gebeur as die meteoriet die aarde tref?   

 

WIND: 

1.12. Watter woord verwys na die wind?   

1.13. Die wind waai vinnig. Bewys dat hierdie stelling WAAR is deur een woord aan te haal.   

1.14. Verduidelik die TWEE verskillende betekenisse van “yslike” binne die konteks van die 

gedig.   

1.15. Wat gebeur met die winter?   

 

WATER: 

1.16. Watter effek het die water op die gebied gehad?   

1.17. Watter klank word gebruik om die ruisende water na te boots?   

 

GROND: 

1.18. Waarna verwys die “bakhand van jou lyf”?   

1.19. Verduidelik die woordspeling in “kliphart”.   

 

BOOM: 

1.20. Verduidelik in jou eie woorde wat in die herfs gebeur.   

 

MENS: 

1.21. Hoe, volgens die spreker, het die mens ontstaan?   

1.22. Wat is die rol van die mens op die aarde?   

1.23. Die mens het nie altyd ‘n positiewe impak op die natuur nie. Verduidelik hoekom hierdie 

stelling WAAR is.   
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WêRELDERFENIS: 

1.24. Wat gebeur met die koepel?   

1.25. Ook die mens-dom word middeldeur geskeur. 

1.25.1. Bedoel die spreker dit letterlik of figuurlik?   

1.25.2. Verduidelik wat die spreker eintlik bedoel.   

 

 

BESOEDELING: 

1.26. Wat doen die mens om by te dra tot die vernietiging van die koepel?   

1.27. Watter gereedskap gebruik die mens?   

1.28. Wat gebeur met die diere?   

1.29. Identifiseer TWEE partikels wat die lug besoedel.   

1.30. Waar kom die partikels vandaan?   

 

DANKGEBED: 

1.31. Met wie praat die spreker?   

1.32. Gee EEN woord wat die paaie beskryf.   

 

TIEN: 

1.33. Wat, voorspel die laaste haikoe, gaan eendag gebeur?   

1.34. Stem jy saam daarmee? Antwoord JA of NEE en motiveer jou keuse.   

 

VERSTEGNIESE ASPEKTE : 

1.35. Haal ‘n voorbeeld van elk van die volgende uit die gedig aan:   

1.35.1. alliterasie 

1.35.2. metafoor 

1.35.3. personifikasie 

1.35.4. woordspeling 

1.35.5. enjambement 

1.36. Gebruik enige van die haikoes en toon aan dat dit wel die reëls van die haikoe volg deur 

na die lettergreepverdeling te kyk.   
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VRAESTEL 3 
 

AFDELING A: Opstelle:  

 
 Lees al die onderwerpe. 
 Besluit watter soort opstel jy gaan skryf: 
 Skryf die onderwerp van die opstel bo-aan neer. 

 
 
 

 
 
 

SOORT OPSTEL BESKRYWING 

Verhalend  Vertel ‘n storie;  

 moet oortuigend wees;  

 gewoonlik in die verlede tyd;   

 inleidingsparagraf moet boei;  

 Wat is die kernsaakvan die storie? 

 Behou die leser se aandag met inhoud en styl  

 Bevat goeie beskrywings 

 Beklemtoon sintuiglike waarnemings 

 Slotparagraaf  

Beskrywend  Beskryf só dat die leser dit kan beleef 

 Teken ‘n woordprent 

 Sintuiglike waarne ings belangrik 

 Moeilik om iets te beskryf waarvan jy nie genoeg kennis het 
nie 

Verklarend  Verduidelik idees of dra feite. inliging logies oor 

 Feitelik 

 Gebaseer op navorsing 

 Idees deur feite en statistiek ondersteun 

 Moet deeglike begrip van die onderwerp hê 

 Teenwoordige tyd 

 Moet onbekende konsepte verklaar 
 

Argumenterend  Verdedig/ motiveer jou standpunt (een kant van ‘n saak; VIR 
of TEEN) 

 Skrywer se standpunt moet deurgaans duidelik wees 

 Probeer leser van jou standpunt oortuig 

 Begin met skrywer se standpunt 

 Reeks argumente ten gunste van standpunt 

Beredenerend  Gee ‘n gebalanseerde siening  (albei kante van ‘n saak) 

 Gevolgtrekking/ eie siening aan die einde 
 

Bespiegelend  Gee emosionele reaksie / gevoelens weer 

 Moet opreg en oortuigend wees 

 Kort beskrywings belangrik  
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DIE VERTOLKING VAN ONDERWERPE 
 

VOORBEELDE 
 

1.1. Dit het my lewe verander 
1.2. My grootste liefde 
1.3. Deur my venster sien ek… 
1.4. Sê NEE! 
1.5. Is familie belangriker as vriende? 
1.6. …en toe lui my selfoon. 
1.7. My huis … die beste plek. 
1.8. Ek wens ouers kon tieners verstaan. 
1.9. Verandering is nie altyd goed nie. 
1.10. ‘n Tatoeëermerk – ja of nee? 

 
 

VISUELE PRIKKELS 
 

 Jou eie, gepaste interpretasie van die prikkel 

 Jy kan ‘n titel gee 

 Opstel moet direk by die prent aansluit 

 Prent kan beskryf word 

 Iets uit die kern van die prent kan ‘n storie begin 

 Die prent kan ook figuurlik geïnterpreteer word 

 Let op die elemente in die prikkel, bv. beelde, woorde, lettertipes, lettergrootte,lyftaal, 
gesigsuitdrukkings en beweging. 

 Besluit watter tipe opstel jy gaan skryf, bv. Verhalend, beskrywend ens. 

 Dink byvoorbeeld aan hoe die prikkel jou laat voel, wat jy alles sien, hoor of ruik – 
beskrywende opstel 

 Beplan soos op die gebruiklike manier. 

 Waak teen ‘n “geblikte” opstel. 
 
 

VOORBEELDE VAN VISUELE PRIKKELS 
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HOE WORD SKRYFSTUKKE NAGESIEN?  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
AFDELING B: LANG TRANSAKSIONELE TEKSTE 

 
 Jy moet die formaat en styl van die volgende skryfstukke ken:  

brosjure/curriculum vitae/onderhoud/ dialoog/formele en informele brief aan die 
pers/aansoekbrief/ agenda plus notule/redakteursbrief/ vriendskaplike brief/  
koerant- en tydskrifartikel/  huldeblyk/ verslag/ resensie/toespraak. 

 Skryf die vraagnommer bo-aan die skryfstuk. 
 
KATEGORIEË 
 
Die soort skryfstukke word in VIER kategorieë verdeel: 
 
Kategorie 1: 
Briewe: vriendskaplik/  formele briewe (versoek/ klagte/ aansoek/ sake/ 

bedanking/gelukwensing/simpatie) formele en informele brief aan die pers  

Kategorie 2: 

Curriculum vitae EN dekbrief/   huldeblyk 

Kategorie 3: 

Formele/informele verslag / resensie/ koerantberig/ tydskrifartikel/ agenda EN notule (vra ’n 

kombinasie) 

Kategorie 4: 

Dialoog/ geskrewe onderhoud/ geskrewe formele of informele toespraak 

INHOUD/

BEPLANNING

LITERêRE
VORM

TAAL
STYL EN 

REDIGERING

STRUKTUUR
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VOORBEELDE VAN EKSAMENONDERWERPE 
 

INFORMELE BRIEF: 
 

Iemand in jou familie het jou baie met jou voorbereiding vir die eindeksamen gehelp. 
 

Skryf ‘n VRIENDSKAPLIKE BRIEF aan hierdie persoon om dankie te sê vir sy/haar hulp.  
 

RESENSIE: 
 

Die graad 12’s het vanjaar nuwe voorgeskrewe boeke bestudeer. 
 

Skryf ‘n RESENSIE vir julle skoolkoerant oor een van hierdie nuwe voorgeskrewe 
boeke. 

 
 

ONDERHOUD: 
 

Die bestuurder van ‘n winkelsentrum in jou omgewing voer onderhoude met mense wat 
by hierdie winkelsentrum inkopies doen.  Hy voer ‘n onderhoud met jóú en wil weet wat 
jy van die sentrum dink.  Hy vra jou uit oor wat jy dink van die winkels wat daar is, 
parkering, toiletgeriewe, sekuriteit, ensovoorts. 

 
Skryf die ONDERHOUD tussen jou en die sentrumbestuurder neer.  Verwys na die 
dinge waaroor die sentrumbestuurder jou uitgevra het.  

 

 
 
AFDELING C: KORT TRANSAKSIONELE TEKSTE 

 
 Jy moet die formaat en styl van die volgende skryfstukke ken: 

advertensie/dagboekinskrywing/ 
poskaart/uitnodiging/vorm voltooi/ 
padaanwysings/instruksies. 

 Skryf die vraagnommer bo-aan die skryfstuk. 

 
KATEGORIEË 
Die soort skryfstukke word in DRIE kategorieë verdeel: 

 
Kategorie 1: 

Advertensies / uitnodigingskaartjie / strooibiljet/ plakkaat 

Kategorie 2: 

Dagboekinskrywing / poskaart 

Kategorie 3: 

Instruksies / aanwysings 
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VOORBEELDE VAN EKSAMENONDERWERPE 
 

PLAKKAAT 
 
Julle skool wil ‘n “Lees is ’n fees”-dag hou.  Die doel van hierdie dag is om leerders aan 
te moedig om meer te lees. 
 
Maak ’n PLAKKAAT om mense oor hierdie dag in te lig. 

 
 
 DAGBOEKINSKRYWING 
 

Jy het ’n partytjie vir jou beste maat gereël.  Maak DAGBOEKINSKRYWINGS vir TWEE 
dae soos volg: 

 

 Die dag voor die partytjie 

 Die dag na die partytjie 
 
 

INSTRUKSIES 
 

Jou pa is bekommerd dat jy te veel tyd op jou selfoon deurbring. Hy het instruksies 
gegee oor wanneer en waar jy jou selfoon mag of nie mag gebruik nie.  

  
 Skryf die SEWE INSTRUKSIES neer wat jou pa vir jou gegee het. 
 

 

PRAKTIESE WENKE VIR VRAESTEL 3 

 
 Lees die instruksies baie sorgvuldig; anders verloor jy baie punte. 

 Geen Engelse woorde nie! 

 Moenie in HOOFLETTERS skryf nie. 

 Skryf korter sinne. Lang, lomp sinne lees baie moeilik  

 Begin met die finale poging boaan die bladsy. 

 Laat ’n volle reël oop tussen paragrawe, veral as jy dialoog gebruik. 

 Skryf leesbaar! Die nasiener moenie sukkel om te probeer uitmaak wat jy skryf nie. 

 Die formaat van die tekssoort, bv. vriendskaplike brief, moet korrek wees. 

 Skryf in die regte register: ’n koerantberig se styl klink anders as dié van ’n vertelling aan 
jou beste maat.  

 Sorg dat die sin ná “dat” korrek is.   

 Woorde moet korrek afgekap word aan die einde van ’n reël. 

 Skryf in paragrawe! 

 Skryf oor dit waarvan jy baie weet. Moenie oor die see skryf as jy dit nie self ken nie.  

 Lees boeke, koerante en tydskrifte om jou woordeskat uit te brei. 

 Maak seker dat jy DRIE stukke skryf: een per afdeling.  

 Ontleed die onderwerpe noukeurig en beplan elke skryfstuk.  

 Trek agterna ‘n streep deur die beplanning.  

 Moenie die vereiste lengte oorskry nie. 



01 AUG 2018 
 
AFDELING C  :  KORTER SKRYFSTUKKE 
 
Die volgende skryfstukke val hieronder : 
 
Kategorie 1 : 

 Uitnodiging 

 Advertensie 

 Strooibiljet 

 Plakkaat 
 
Kategorie 2 : 

  Dagboek / Joernaal 

  Poskaart 
 
Kategorie 3 : 

  Rigting-aanwysing 

  Instruksies / Wenke 
 
 
*  Onthou : die vereiste lengte is 80 – 100 woorde. 
*  Bly binne hierdie aantal woorde. 
 
Kategorie 1 : 
 
DIE UITNODIGING : 
 Maak seker dat jy die volgende inligting het : 

 Wat? 

 Waar? 

 Wanneer? 

 Tyd? 
Lees ook watter ander inligting daar moet verskyn en maak seker 
dat jy dit het. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jy, Dylan Smith, is uitgenooi na Robyn se 

18de verjaarsdagpartytjie op Saterdag, 

6 Augustus 2018  

om 20:00 

by Die Gemeenskapsaal 

Pienaarweg, Bellville 

R.S.V.P. teen 1 Augustus 

Pieter of sanet 021 551 2219 



DIE ADVERTENSIE : 
 
Die volgende inligting moet daar wees : 

 Naam van die produk / maatskappy 

 Gebruik ‘n slagspreuk 

 Dink aan jou teikenmark 

 Kontakbesonderhede 

 Onthou die ABBA-beginsel 
 
 

HANDBOEKE EN HANDLEIDING 

TE KOOP!!! 
 

»     Lyk nog SPLINTERNUUT. 

»     EKSTRA NOTAS is bygelas. 

»     IS GOEDKOOP in vergelyking met nuwe handboeke. 
 

Prys   :   R80,00 per boek 

Waar   :   Voor die Skoolsaal 

Wanneer   :   23 November (Vrydag) 

Tyd   :   13:00 tot 15:30 

 

Ek is 'n A-KANDIDAAT wat van my boeke wil verkoop. So, 

SPAAR GELD en kom koop jou handboeke en handleidings by MY! 

 
WENKE  OOR  GOEIE  STUDIEMETOSDES  : 

*     Teken 'n DINKSKRUM vir elke nuwe afdeling van 'n vak. 
*     Gebruik verskillende KLEURE vir jou notas. 
*     Maak vir jouself 'n STUDIEROOSTER. 
*     Sit enige selfone, televisies en musiek af terwyl jy swot.  
      Dit moet STIL wees. 

 

             (Nikki Tromp, Graad 12, Hoërskool Milnerton, 2013) 

 

 

 

 

 



Advertensies gebruik die volgende : kreatiwiteit, emosies, rede, feite 
en opinies 
 
STROOIBILJET / PLAKKAAT 
 
Die volgende moet daar wees : 

 Naam van die organisasie / maatskappy wat dit uitgee 

 Die logo /leuse van die organisasie / maatskappy 

 Onthou die WIE, WAT, WAAR, WANNEER 
 

 
 Onthou : lees die instruksie aandagtig deur en kyk ook na die 

aantal woorde. 

 So om by die aantal woorde uit te kom moet jy dalk ‘n paragraaf 

oor die ONDERWERP skryf. 

 

DIE DAGBOEKINSKRYWING : 

Die volgende inligting kan daarin verskyn : 

 Dag, Datum, Tyd 

 Die Aanhef 

 Afsluiting  

 Dit is NIE verpligtend NIE – voer net die instruksie uit. 
 
ONTHOU :  

 Deesdae is die tendens om TWEE DAE se inskrywings te vra. 

 Maak seker dat jy TWEE inskrywings het as die instruksies dit 
vra. 

 In totaal moet jou aantal woorde tussen 80 – 100 woorde wees. 
 

Dag : Maandag 



Datum : 6 Augustus 2018 
Tyd : 22:00 
 
Liewe Dagboek 
 
Ek is smoorkwaad! Ja, ek kan slange vang! 
 
Elton 

 
DIE POSKAART : 

 
Onthou : 

 Dit is kort, vriendelik en informeel. 

 Gebruik as jy met vakansie is. 

 Beperkte spasie – skryf net genoeg. 

 Geen vaste patroon vir spasiëring nie. 

 Inligting moet kort, interessant en relevant wees. 

 Pleknaam en Datum is op die poskaart. 
 

Bela-Bela                           1 Mei 2018 
 
Liewe Zaza 
 
Bela-Bela is alles en nog meer! Ja, dit is 
voorwaar ‘n paradys. 
 
 
Liefde 
Juju 

 
 
 
Me. Z. Fourie 
Skoolstraat 1 
Kaapstad 
8001 
 

 
RIGTINGAANWYSINGS : 
 
Dit is wanneer jy iemand verduidelik hoe om by ‘n spesifieke plek uit te 
kom. 
 
Onthou : 

 Wees presies en baie spesifiek. 

 Moet in volgorde wees – anders verdwaal die persoon. 

 Moet kort en kragtig wees. 
 

Die skool is in Pienaarstraat. Draai regs as jy by ie skool uitry. Ry tot 
by die sirkel en neem die eerste uitgang aan jou linkerkant. Jy is nou in 



Zastronlaan. Ry af in Zastronlaan, verby die primêre skool aan jou 
linkerkant. Ry oor die stopstraat tot by die robot. Dit is Koeberglaan. 
Regvoor jou sal jy die polisiestasie sien. 

 
Wenke / Instruksies : 
 
Gee inligting van hoe jy moet optree in sekere situasies of stap vir stap 
hoe om iets te doen. 
 
Onthou : 

 Laat ‘n reël oop na elke wenk / instruksie. 

 Begin met ‘n Werkwoord of Jy moet …. 
 

Wenke 
 
* Moenie ‘n drankie van enigiemand aanvaar nie, tensy dit van die  
   kroegman is. 
 
* Verseker dat waardevolle items nie sigbaar is nie. Soms skep dit die  
   ideale geleentheid vir misdaad. 
 
* Jy moet verantwoordelik wees en seker maak dat jy nie oorboord met 
   drank gaan nie.  
 

 


