
 

Let Wel: 
 Assesseringstake moet aansluit by die ervaringswêreld van die leerders 

en volgens KABV-riglyne opgestel word. 

 Leerders moet presies weet wat van hulle verwag word. 

 Opstelle moet liefs onder gekontroleerde omstandighede geskryf word. 

 Hierdie take is nie verpligtend nie, maar kan as hulpmiddel gebruik 

word. 

 Moenie elke jaar dieselfde assesseringstake gebruik nie.  

 U kan baie meer oorspronklik wees! 
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A S S E S S E R I N G S P R O G R A M  E A T  2 0 1 4  

Kwartaal 1 Taak 1 –(10) punte Taak 2 – (50) punte Taak 3 – (30) punte Taak 4 – (40) (minimum) 

(130) punte 
verwerk na 
100 

MOND:  
 
Luisterbegrip (10) 
 

SKRYF:  
 
Opstel  

SKRYF:  
 
Langer Transaksioneel 
 

TOETS 1:  (45-60 minute) 
 
Begrip: 
Opsomming; 
Taal  

Kwartaal 2 Taak 5 – (20) 
punte 

Taak 6 – (20) 
punte 

Taak 7 –(35) punte Taak 8 – (250) punte 

(325) punte 
verwerk na 
100 

MOND:  
Voorbereide 
toespraak (20) 

MOND:  
Voorbereide lees/ 
Onvoorbereide 
toespraak/ 
Informele gesprek 
in groep (20) 

LETTERKUNDE:  
Kontekstuele vrae 
(35) 

Junie Eksamen: 
 
V1 (2h) Begrip (30); Opsomming (10); Taal (40) = [80] 
V2 (2h) Letterkunde: Poësie/Roman/Drama/Kortverhale  
(2 x 35) = [70] 
*V3 (2½h) Skryf: Opstel (50); Transaksioneel: (30 + 20) = [100] 
 
*(Kan in Mei/Junie geskryf word) 

Kwartaal 3 Taak 9 – (20) punte Taak 10 – (250) punte 

(270)  punte 
verwerk na 
100 

SKRYF:  
Korter Transaksioneel teks 
 

REKORDEKSAMEN: 
V1 (2h) Begrip (30); Opsomming (10); Taal (30) = [70] 
V2 (2h) Letterkunde: Poësie (30); Roman (25) & Drama (25) = [80] 
V3 (2½h) Skryf: Opstel (50); Transaksioneel: (2X25) = [100] 
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KWARTAAL 1 
 

TAAK 1 – LUISTERBEGRIP (10) 
U kan ‘n Luisterbegrip-opdrag uit u handboek gebruik. 

TAAK 2 – SKRYF (50) 
 
VRAAG 1 
Kies EEN onderwerp en skryf 250–300 woorde daaroor. 
Skryf die nommer en die titel van die onderwerp wat jy kies, boaan jou skryfstuk neer.
 

1.1  PASOP VIR SELFOONVERSLAWING! 

Leerders praat nie meer met mekaar nie.  In ‘n geselskap word dikwels selfoonboodskappe gestuur.  Op die 
skoolterrein loop sommige en luister na musiek met hul selfoon se oorfone – heeltemal afgesny van die 
wêreld!  
 
Skryf ŉ opstel hieroor.                                                                                                   [50] 

Uit: http://www.google.com] 
 
 

1.2        Toe staan ek daar met ŉ rooi gesig ... 
 
Jy was in ŉ winkel en het ŉ T-hemp aangepas. Jy het die T-hemp oor jou arm gegooi. Jy het vergeet van die 
T-hemp oor jou arm, by die winkel uitgestap en die alarm het afgegaan. Wat daarna gebeur het, het jou 
baie skaam laat voel. 
 
Skryf ŉ opstel hieroor.                                                                                                   [50] 
 

http://www.google.com/
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1.3 Die beste tye in my lewe 

 
 
Daar was goeie tye in jou lewe wat jy altyd sal onthou. 
 
Skryf ŉ opstel waarin jy terugdink aan hierdie tye in jou lewe en  
sê waarom jy dié tye nooit sal vergeet nie.                                                               
 
 
[Uit: http://www.google.com]  [50] 

1.4 Het Suid-Afrikaners gesonde eetgewoontes? 

 

 
[Uit:  http://www.google.com] 

 
Suid-Afrikaners het verskillende idees oor wat gesonde eetgewoontes is.  Skryf ŉ opstel hieroor.        
             [50] 
 

1.5                                                        VALENTYNSDAG 

 
[Uit: http://www.google.com] 

 
 Op  Valentynsdag koop  party mense  graag geskenke  vir  geliefdes.  Ander mense dink 

weer dit is net geldmors om geskenke te koop. 
 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


4 
 

Skryf ŉ opstel waarin jy dié twee verskillende menings bespreek.  
[50] 

1.6 Kies EEN van die volgende visuele tekste en skryf ŉ opstel daaroor. Gee jou 
skryfstuk ŉ titel. Jou opstel moet direk by die prent aanpas. 

 

   

 
 
 
 
1.6.1 1.6.2 

 
[Uit:  http://www.google.com]                              [50]  

[Uit: http://www.google.com]                      [50] 
1.6.3 

  
[Uit:  http://www.google.com]                              [50] 

 
 
 
 
 
 
  

Skooltoer 
2014 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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RUBRIEKE:  SKRYF 
AFDELING A:  OPSTEL – EERSTE ADDISIONELE TAAL (50) 

 
 

50 
PUNTE 

KODE 7 
Uitmuntend 

80-100% 

KODE 6 
Verdienstelik 

70-79% 

KODE 5 
Beduidend 

60-69% 

KODE 4 
Voldoende 

50-59% 

KODE 3 
Matig 

40-49% 

KODE 2 
Basies 

30-39% 

KODE 1 
Ontoereikend 

0-29% 

 
 

INHOUD EN 
BEPLANNING 

 
32 PUNTE 

26-32 
 

-Inhoud beïndruk 
leser met insig in 

onderwerp. 
-Idees uitdagend en 

volwasse. 
-Beplanning en/of 

eerste poging lei tot 
ŉ feitlik foutlose, 
gepaste opstel. 

. 

22½-25½ 
 

-Inhoud toon 
deeglike 

interpretasie van 
onderwerp. 

-Idees interessant en 
verbeeldingryk. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
goedsaamgestelde, 

gepaste opstel. 

19½-22 
 

-Inhoud toon ŉ goeie 
interpretasie van 

onderwerp. 
-Idees interessant en 

oortuigend. 
-Beplanning en/of 

eerste poging lei tot 
ŉ goeie, gepaste 

opstel. 

16-19 
 

-Inhoud is voldoende 
interpretasie van 

onderwerp. 
-Idees gewoon en 
diepte ontbreek. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 

ŉ bevredigende 
opstel/aanbieding. 

13-15½ 
 

-Inhoud gewoon met 
leemtes in same- 

hang. 
-Idees meestal 

relevant; herhalend. 
-Beplanning en/of 

eerste poging lei tot 
gemiddelde/redelike, 
verstaanbare opstel. 

10-12½ 
 

-Inhoud dikwels 
onverstaanbaar; 

gebrek aan 
samehang. 

-Idees is min  en 
dikwels herhalend. 
-Beplanning en/of 

eerste poging lei tot 
opstel wat nie goed 

aangebied is nie. 

0-9½ 
 

-Inhoud nie ter sake 
nie; geen samehang 

nie. 
-Idees herhaal. 

-Beplanning en/of 
eerste poging 

ontbreek heeltemal; 
swak opstel/aanbie- 

ding. 
 
 

TAAL, STYL EN 
REDIGERING 

 
12 PUNTE 

10-12 
 

-Toon kritiese 
taalbewustheid. 

-Effektiewe gebruik 
van taal en 

punktuasie. Gebruik 
figuurlike taal. 

-Woordkeuse hoogs 
toepaslik/uitmunten

d. 
-Styl, toon en register 

is hoogs gepas. 
-Opstel feitlik 

foutloos na proeflees 
en 

redigering. 

8½-9½ 
 

-Toon kritiese 
taalbewustheid. 

-Korrekte gebruik van 
taal en punktuasie. 

Kan figuurlike taal in 
korrekte konteks 

gebruik. 
-ŉ Variasie in 

woordekeuse en 
word korrek gebruik. 
-Styl, toon en register 

is toepaslik vir die 
onderwerp. 

-Opstel meestal 
foutloos na proeflees 

en redigering. 

7½-8 
 

-Daar is bewyse van 
kritiese taalbewust- 

heid. 
-Taal en punktuasie 

meestal korrek. 
-Woordkeuse is 
gepas vir opstel. 

-Styl, toon en register 
is meestal toepaslik 
vir die onderwerp. 

-Opstel oor die 
algemeen foutloos 

na proeflees en 
redigering. 

6-7 
 

-ŉ Aanduiding van 
kritiese taalbewust- 

heid. 
-Taal baie eenvoudig 

en punktuasie 
voldoende. 

-Woordkeuse 
voldoende. 

-Styl, toon en register 
oor die algemeen in 

ooreenstemming 
met vereistes vir die 

onderwerp. 
-Opstel het steeds 

foute na proeflees en 
redigering. 

5-5½ 
 

-Beperkte kritiese 
taalbewustheid. 
-Taal gewoon en 

punktuasie dikwels 
foutiewelik gebruik. 
-Woordkeuse basies. 
-Styl, toon en register 

toon gebrek aan 
samehang. 

-Opstel het steeds 
baie foute na 
proeflees en 
redigering. 

4-4½ 
 

-Geen kritiese 
taalbewustheid. 

-Gebrekkige taal en 
punktuasie. 

-Woordkeuse 
beperk. 

-Styl, toon en register 
gebrekkig. 

-Opstel is besaai met 
foute ten spyte van 

proeflees en 
redigering. 

0-3½ 
 

-Geen kritiese 
taalbewustheid. 

-Ernstige gebrek aan 
taal en punktuasie. 

-Woordkeuse 
ontoepaslik. 

-Styl, toon en register 
is baie gebrekkig. 

-Opstel is besaai met 
foute en verwar, ten 
spyte van proeflees 

en redigering. 

 
 

STRUKTUUR 
 

6 PUNTE 

5-6 
 

-Ontwikkeling van 
onderwerp is same- 

hangend, met 
verbeeldingryke 

detail. 
-Sinne en paragrawe 

samehangend 
saamgestel. 
-Lengte is in 

ooreenstemming 
met vereistes. 

4½ 
 

-Ontwikkeling van 
onderwerp is 

samehangend en 
logiese ontwikkeling 

van detail. 
-Verskillende tipes 
sinne; paragrawe 

skakel logies. 
-Lengte is korrek. 

4 
 

-Ontwikkeling van 
onderwerp is 

samehangend, met 
verbeeldingryke 

detail. 
-Sinne en 

paragrafering: 
samehangend, goed 

gekonstrueer/ 
saamgestel. 

-Lengte is korrek. 

3-3½ 
 

-Onderwerp bevat 
sommige idees; 

noodsaaklike detail 
egter ingesluit. 

-Sinskonstruksie en 
paragrafering mag 
foute bevat, maar 

opstel maak nog sin. 
-Lengte is amper 

korrek. 

2½ 
 

-Daar is bewyse van 
ontwikkeling van 

sommige noodsaak- 
like idees. 

-Sinskonstruksie en 
paragrafering foutief, 

maar idees is 
verstaanbaar. 

-Lengte: te kort/lank. 

2 
 

-Dwaal soms van die 
onderwerp af, 

algemene gedagte- 
gang moeilik om te 

volg. 
-Sinskonstruksie en 
paragrafering baie 
elementêr saam- 

gestel. 
-Lengte: te kort/lank. 

0-1½ 
 

-Afgedwaal van die 
onderwerp. 

-Sinskonstruksie en 
paragrafering: 
deurmekaar en 

ondeurdag. 
-Lengte is heeltemal 

te kort/te lank. 
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TAAK 1 – SKRYF  [50]   -    MEMORANDUM 
 
AFDELING A: OPSTEL 

Assesseer die opstelle sonder vooroordeel vanuit die kandidaat se oogpunt en volgens sy/haar interpretasie. Die soort opstel 

wat die leerder aanbied, word deur die onderwerp gelei. 

 

VERHALENDE OPSTEL 

• Dis ŉ interessante vertelling van ŉ storie/gebeurtenis(se) (gewoonlik uit die verlede). 

• Dit kan vanuit enige perspektief geskryf word. 

• Die inleiding moet die leser se aandag vasvang. 

• Die vertel-/storielyn ontwikkel logies en die verhaal oortuig die leser. 

• Die leser se belangstelling moet deurgaans behou word. 

• Beeldspraak, idiome en spreekwoorde (retoriese stylmiddele) word op so ŉ manier gebruik dat die leser graag verder 

wil lees. 

• Chronologiese of a-chronologiese opbou tot by die hoogtepunt en die daarop-volgende afloop van gebeure behoort 

voor te kom. 

• Die verhaal word realisties en met entoesiasme geskryf. 

• Die verhaal word uit eie ervaring geskryf of kan fiktief wees. 

• Karakterisering oortuig en die agtergrond/atmosfeer is geslaagd. 

• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

• ŉ Buitengewone slot rond dit finaal af. 

• Kru taal word nie toegelaat nie. 

 

BESKRYWENDE OPSTEL 

• Die skrywer beskryf iets/iemand soos hy/sy dit ervaar (dis moeilik om iets te beskryf wat nie eerstehands ervaar is nie) 

en stel die leser in staat om die onderwerp wat beskryf word, net so lewendig soos hy/sy te beleef. 

• ŉ Suksesvolle beskrywende opstel konsentreer op sintuiglike besonderhede soos sig, klank, smaak, reuk en sensasie. 

• ŉ Goeie woordeskat is nodig vir ŉ raak beskrywing. 

• Die opstel is meer as net die opnoem van waarnemings. Insig, begrip, eie belewing en sinvolheid geniet aandag. 

• Karakters moet lewensgetrou wees: innerlik en uiterlik. 

• Beeldspraak, idiome en spreekwoorde word op ŉ oorspronklike wyse aangewend. 

• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

• Kru taal word nie toegelaat nie. 

 

BESPIEGELENDE OPSTEL 

• Die skrywer oorweeg/deurdink ŉ idee/lewenswaarheid/ŉ herinnering en gee sy/haar emosionele reaksies en gevoelens 

weer. 

• Bespiegel oor/dink terug aan daardie moontlikheid, herinnering of lewenswaarheid. 

• ŉ Bespiegelende opstel sal subjektief wees. 

• Gevoelens en emosies speel ŉ baie belangrike rol. 

• ŉ Groot gedeelte van die opstel mag beskrywend wees. 

• Hierdie beskrywings behoort realisties te wees en moet daarop gemik wees om die gevoelens van die skrywer weer te 

gee. 

• Die gedagtes/idees/gevoelens wat uitgedruk word, behoort opreg en persoonlike betrokkenheid te toon. 

• Die onderwerp word bepeins, oordink. Verskillende opsies word teen mekaar opgeweeg en ŉ slotsom word gevorm 

(logies en sistematies). 

• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

• Kru taal word nie toegelaat nie. 
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ARGUMENTERENDE/BETOGENDE OPSTEL 

• Die skrywer het ŉ spesifieke mening/opinie en argumenteer daaroor om sy/haar standpunt te motiveer. 

• Die skrywer se mening moet deurgaans duidelik wees. 

• Dit is ŉ subjektiewe opstel waarin die skrywer probeer om die leser te oortuig om sy/haar gesigspunt te deel. 

• NB: Hierdie opstel verskil van die beredenerende opstel waar daar NIE van die begin af stelling ingeneem word vir of 

teen ŉ argument NIE. 

• Die skrywer gee ŉ subjektiewe mening oor die onderwerp. 

• ŉ Reeks argumente word gegee om die mening te motiveer. 

• Die skrywer konsentreer gewoonlik op argumente vir of teen die standpunt. Die teenoorgestelde gesigspunt kan 

genoem word om meer steun aan ŉ eie mening te gee. 

• ŉ Verskeidenheid retoriese stylfigure sal die gehalte van die opstel verbeter. 

• Die kandidaat moet van oorredingstegnieke gebruik maak. 

• Sterk gevoelstaal kan gebruik word, maar mag nooit kru wees nie. 

• Die slot moet ŉ sterk, duidelike en oortuigende stelling wees wat die skrywer se gesigspunt bevestig. 

• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

 

BEREDENERENDE OPSTEL 

• Dis objektief en probeer om ŉ gebalanseerde gesigspunt van albei kante van ŉ argument te gee. 
• Die skrywer oorweeg verskeie aspekte van die onderwerp onder bespreking en gee dan argumente vir of teen die 

stelling. Dit word altyd onpartydig aangebied. 
• Die skrywer mag ŉ spesifieke standpunt inneem aan die einde van die opstel, maar die argumente vir en teen die 

onderwerp moet goed gebalanseerd wees. 
• Die skrywer moet BEIDE kante van die argument verstaan, daaroor nadink en op ŉ onpartydige en goed ingeligte 

manier daaroor redeneer. 
• Die styl moet duidelik, rasioneel en objektief wees. 
• Ondersteunende stellings moet behoorlik deurdink word. 
• Die toon is nie emosioneel nie. 
• Die toon is oortuigend sonder om neerhalend te wees. 
• Die skrywer mag aan die einde ŉ aanduiding van sy/haar gesigspunt gee, maar dit mag slegs in die slot wees. 
• Die inhoud oortuig en ontwikkel logies en helder. 
• ŉ Gevolgtrekking kan in die slot gegee word. 
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 
• Kru taal word nie toegelaat nie. 

 
 

VISUELE PRIKKELS 

• Die onderwerp moet pas by die visuele prikkel. Die nasiener moet onthou dat hierdie visuele prikkel oop is vir ŉ 
verskeidenheid interpretasies. Die kandidaat se perspektief moet oorweeg word by assessering. 

 

ONTLEDING VAN MOONTLIKE OPSTELTIPES PER VRAAG 

• Die vrae is sό geformuleer en die prente sό gekies dat ŉ persoonlike inkleding van die gekose onderwerp/prent van die 
kandidaat verwag word. 

• Die opstel wat geskryf word, kan waarskynlik in meer as een kategorie val, maar nie noodwendig nie. ŉ Opstel kan ook 
elemente van verskillende tipes opstelle bevat. Verskillende persoonlikheidstipes en belangstellingsvelde word in ag 
geneem. 
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TAAK 3 – SKRYF: LANGER TRANSAKSIONEEL (30) 
 

VRAAG 2 

•     Kies EEN onderwerp en skryf 120–150 woorde daaroor. 

• Skryf die nommer en die titel van die onderwerp wat jy kies, boaan jou skryfstuk neer. 
 

2.1         BRIEF VAN GELUKWENSING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Uit: http://www.google.com] 

 

Jou maat het in 2012 baie goeie uitslae in die matriekeksamen behaal en het universiteit toe 
gegaan om verder te studeer. 

 

Skryf ŉ brief aan jou maat waarin jy hom/haar gelukwens met sy/haar goeie prestasie. Sê hoe trots 
jy op hom/haar is en wens hom/haar ook voorspoed met die studies toe.                                   [30] 

 

 
2.2 

 

TOESPRAAK 

  

 

[Uit: http://www.google.com] 
 
Jy is deel van julle skool se natuurklub wat die ander leerders wil inlig oor die belangrikheid van 
bome in Suid-Afrika. 
 
Skryf ŉ toespraak waarin jy die leerders motiveer om deel te neem aan die Nasionale Boomplantdag en 
verduidelik hoekom dit so belangrik is om bome aan te plant. 

                                                                                                               [30] 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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2.3         ONDERHOUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Jy is een van die joernaliste van julle skool se koerant. Jy moet ŉ onderhoud met die skool se beste 
sportster voer en in die skoolkoerant vertel van dié sportster se prestasies, hoe hy/sy dit regkry om so 
goed te doen en wat sy/haar toekomsplanne is. 
 
Skryf die onderhoud tussen jou en die sportster in dialoogvorm neer.                                                   [30] 
 
 
2.4            VERSLAG 
 
 
 

 

 
[Uit: http://www.google.com] 

 
Julle moes vir Lewensoriëntering ŉ verslag opstel oor ŉ dag toe jy saam met ŉ volwassene 
na sy/haar werk toe moes gaan om meer oor die werksituasie uit te vind. 
 

Skryf ŉ verslag en gee volledige inligting oor die werksplek, die tipe werk, wat alles van die werkers 
verwag word en watter waarde hierdie dag vir jou gehad het.                [30] 

 

http://www.google.com]/
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TAAK 3: MEMORANDUM:  LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE 
 
2.1      BRIEF VAN GELUKWENSING 
• Die  brief  van  gelukwensing isvriendskaplike  brief  en  hanteer  die inhoud m.b.t. taalgebruik en styl 

informeel en gemaklik. Die brief neem die teikenpersoon, naamlik die maat, in aanmerking – dit is 
persoonlik, openhartig en vriendelik. 

• Dit spreek die teikenpersoon, naamlik die maat, direk aan. 
• Die  inhoud moet realisties en interessant wees.  Dit  moet  getuig van opgewondenheid. 
• Die toon en register moet pas by die vriendskap tussen die briefskrywer en die ontvanger van die brief. 
• Vermy slordige taal, slengwoorde en sms-taal. 
 
FORMAAT 
Die formaat van die brief moet korrek wees: 
 
Leestekens: 
Geen leestekens word in die adres, aanhef of slot gebruik nie. 
 
Die adres en datum: 
•    Die adres van die skrywer word regs, boaan in blokvorm geskryf. 
•    Daar word nie ŉ reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. 
•    Toegewing:  ŉ Reël kan tussen die poskode en datum oopgelaat word. 
•    Die datum word voluit geskryf:  15 Maart 2013. 
•    Let op die verskillende wyses waarop die adres geskryf kan word.  (Bl. 9) 
 
Die aanhef, afsluiting en slot: 

 Aanhef:  “Beste” of “Liewe” word gebruik; dit word teen die linkerkantlyn geskryf. 

 Groete/Liefdegroete kry ŉ punt aan die einde. 

 Daar word nie ŉ reël tussen Jou maat en die naam oopgelaat nie. 

 Die omskrywing Jou maat voor die briefskrywer se naam is opsioneel. 
 
Die paragrawe: 

 ŉ Reël word tussen paragrawe oopgelaat. 

 Die inleidingsparagraaf  stel die  rede  vir die  brief  duidelik en moet ‘n skakel tussen die briefskrywer en 
die ontvanger van die brief wees. 

 Die liggaam van die brief brei uit op die rede vir die brief. Die skrywer vertel hoe trots hy/sy op die maat is 
en wens hom/haar voorspoed met die studies toe. 

 Die slotparagraaf moet die brief saamvat. 
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VOORBEELD 
Posbus 198 
Harrismith 
9880 
15 Maart 2013 

XXX 
Liewe Marie 
XXX 
Inleidingsparagraaf:  Gee die rede vir die brief duidelik; die ontvanger word alreeds in hierdie paragraaf 
ingelig waaroor die inhoud van die brief gaan handel. 
XXX 
Paragraaf 2:  Brei uit op die rede vir die brief.  
XXX 
Paragraaf 3:  Brei verder uit op die rede vir die brief.  
XXX 
Slotparagraaf: Vat die inhoud van die brief saam.  
XXX 
Liefdegroete./Beste wense.  
XXX 
Jou maat 
Naam (geen punktuasie nie) 
 

 
Voorbeelde van die briefskrywer se adres: 
 

Kerkstraat 1                          
Uitbreiding/Voorstad         
Pleknaam  
Kode   

Posbus 88              
Pleknaam  
Kode    

Huis 342              
Pleknaam  
Kode   

Plot 588 
Pleknaam 
Kode 

 
 

Sewendelaan 10 OF Sewende Laan 10  
Westdene  
Kode 

Rusthof  
Pleknaam   
Kode 

 
 

Let op die volgende:  Kerkstraat is altyd een woord omdat dit ŉ samestelling van  TWEE  soortname  is.    Arcadia  
straat  is ŉ  samestelling  tussen  ŉ eienaam  enŉ  soortnaam  en  daarom  kan  dit  soos  volg  geskryf  word: 
Arcadiastraat, Arcadia Straat, Arcadia straat, Arcadia-straat, Arcadia-Straat. 
(AWS, 2009 bl.121) 
 
Geen Engels behalwe amptelike Engelse name, bv. Mandela Square, word aanvaar nie. 
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2.2         TOESPRAAK 
 
• ŉ Toespraak word gehou om die gehoor van jou standpunt te oortuig en hulle oor ŉ saak in te lig. 
• Die  aanspreekvorm  aan  die  begin  van  die  toespraak  moet  informeel wees en die teikengroep betrek. 
• Die inligting moet duidelik, volledig en informatief oorgedra word. 
• Feite moet korrek oorgedra word. 
• Die inleiding moet so interessant en waar wees dat dit dadelik die gehoor se aandag sal trek. 
• Daar moet ŉ duidelike spanningslyn of ŉ stygende lyn van belangrikheid 
• wees. 
• Maak gebruik van formele taalgebruik. 
• Interessante voorbeelde en aanhalings maak die toespraak interessant. 
• Die slot moet die gehoor prikkel en oortuig. 
 
FORMAAT (een of meer paragrawe is toelaatbaar) 
Aanhef:  Korrekte aanspreekvorm en teikengroep moet genoem word. 
Inleiding:  Die doel van die onderwerp word ingelei en die gehoor se aandag word getrek. 
Liggaam:  Die toespraak sluit verskillende hoofpunte in wat die leerders motiveer om  deel  te  neem  aan  die  
Nasionale  Boomplantdag  en  verduidelik hoekom dit so belangrik is om bome aan te plant. 
Slot:  ŉ Treffende slot met ŉ verduideliking en ŉ finale poging om te oortuig. Die slot moet die onderwerp saamvat 
en kort en bondig wees. 

 
VOORBEELD 
Geagte ...  Die spreker spreek die teikengroep aan en betrek die gehoor.  
 
Inleiding:  Die inleidende sin is interessant, boeiend.  Dadelik gerig op die onderwerp van bespreking. 
 
Liggaam:  Begin met onderwerp en die motivering om deel te neem aan Nasionale Boomplantdag.  Gee feite oor 
hoekom dit so belangrik is om bome aan te plant. 
 
Hou sinne informatief en oortuigend. Laat gedagtes mooi saamhang.  Hou spreektaal gemaklik, maar nie te 
informeel nie. 
 
Slot:     ŉ Verduideliking word aan leerders gegee oor hoekom bome so belangrik in Suid-Afrika is.  Dit vorm die slot. 
 
2.3         ONDERHOUD 

•    Die onderhoud word in ŉ vraag-en-antwoord-metode (dialoog) gedoen. 
•    Die doel van die onderhoud is gewoonlik om inligting te versamel. 
•    Die slot vat die kern van die onderhoud saam. 
•    Die leser se belangstelling moet geprikkel word. 
•    Die inligting moet logies/betroubaar wees. 
•    Duidelike en kort vrae is nodig. 
•    Relevante antwoorde moet verskaf word en moenie te lank wees nie. 
•    Taal moet maklik verstaanbaar wees. 
•    Die styl moet toepaslik en interessant wees. 
•    Die lesers moet in gedagte gehou word, want dit bepaal die tipe vrae. 
•    Die kommunikasieproses is gemaklik en moet natuurlik wees. 

 
FORMAAT 

• Die sprekers se name staan in die kantlyn.  
• Geen aanhalingstekens word gebruik nie. 
• ŉ Reël word na elke spreker (spreekbeurt) oopgelaat. 
• Ekstra inligting word tussen hakies geskryf. 
• Begin  dadelik  met  die  onderhoud  en  dit  moet  interessant  aangebied word. 
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VOORBEELD 

Onderhoudvoerder:   Watter prestasies het jy behaal? 
 
Sportster:  Ek het Suid-Afrikaanse kleure in skole-atletiek en kry gereeld medaljes ... 
 
Onderhoudvoerder:  Hoe het jy dit reggekry om ... ?  
 
Sportster:  Ek moes hard werk aan my ... 
 
Onderhoudvoerder:  Waarom is dit belangrik om goed in jou loopbaan te doen? 
 
Sportster:  Ek werk baie hard en glo daaraan om altyd my persoonlike tye te verbeter.   
My droom is om eendag ŉ professionele sportster te wees. 
 
Volledige inligting oor die prestasies, hoe hy/sy dit reggekry het om so goed te doen en  
wat die sportman/sportvrou se toekomsplanne is. 

 
 
 
2.4         VERSLAG 

•    Daar is ŉ opskrif wat die doel van die verslag opsom. 
•    Die inligting moet korrek en verifieerbaar wees. 
•    Geen emosionele taal nie; die styl is formeel. 
•    Die paragrawe moet ŉ logiese verduideliking wees van wat gebeur het. 
•    Die verslag is kort en bondig.  Detail moet egter nie uitgelaat word nie. 
•    Tyd, datum, plek en aktiwiteit se besonderhede is deel van die detail. 
•    Die taalgebruik pas by die gedagte van inligting verskaf/oordra. 
•    Die leerder gebruik sover moontlik die bedrywende vorm. 
•    Die verslag word in die verlede tyd aangebied. 

 
FORMAAT 

 Daar is ŉ opskrif wat by die res van die verslag se inhoud pas. 

 Die leerder mag met persoonlike besonderhede begin. 

 Die inleidende paragraaf spreek die doel van die verslag direk aan. 

 Eerstehandse inligting oor waar en wanneer die besoek plaasgevind het, word gegee. 

 Die inligting mag onder subopskrifte gegee word. 

 Die leerder vertel in detail wat hy/sy gesien en ervaar het. 

 Die slotparagraaf mag ŉ gevolgtrekking insluit. 

 Die verslag word onderteken en gedateer. 
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VOORBEELD 
 
OPSKRIF:  Verslag oor ŉ dag in ŉ prokureurskantoor 
 
Inleidingsparagraaf: 
Verduidelik die doel van die verslag.  Leerder mag met persoonlike besonderhede begin ter verduideliking 
van die rede vir die verslag. 
X 

Paragraaf 2 en verder: 

• Tyd, datum en plek word in detail beskryf, indien nie reeds in aanhef gedoen is nie. 

• Die feite oor wat daar plaasgevind het. 

• Die waarde wat die dag vir die leerder gehad het, moet genoem word. 

• 
k      X 

Taal is eenvoudig en duidelik. 

Slotparagraaf: 
Vat die verslag saam en kom tot ŉ gevolgtrekking (opsioneel). 

X 
Handtekening:    Datum:    

 
ONTLEDING VAN LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE 
 
Die vrae is sό geformuleer datŉ persoonlike inkleding van die gekose onderwerp van die kandidaat 
verwag word.  Verskillende persoonlikheidstipes en belangstellingsvelde word in ag geneem. 
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AFDELING B:  LANG TRANSAKSIONELE TEKS – EERSTE ADDISIONELE TAAL (30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
PUNTE 

KODE 7 
Uitmuntend 

80-100% 

KODE 6 
Verdienstelik 

70-79% 

KODE 5 
Beduidend 

60-69% 

KODE 4 
Voldoende 

50-59% 

KODE 3 
Matig 

40-49% 

KODE 2 
Basies 
30-39% 

KODE 1 
Ontoereikend 

0-29% 
 

 
INHOUD, 

BEPLANNING EN 
FORMAAT 

 
20 PUNTE 

16-20 
 

-Gespesialiseerde 
kennis van vereiste 
van teks. 

-Gedissiplineerde 
skryfwerk. Behou 
deurgaans algehele 
fokus; geen afwy- 
kings nie. 

-Teks algeheel same- 
hangend; alle detail 
ondersteun die 
onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot ŉ 
feitlik foutlose en 
gepaste teks. 

-Al die nodige reëls vir 
die formaat is toe- 
gepas; uitmuntend. 

14-15½ 
 

-Goeie kennis van 
vereistes van teks. 

-Gedissiplineerde 
Skryfwerk. Behou 
fokus; byna geen 
afwykings nie. 

-Inhoud en idees 
Samehangend; alle 
detail ondersteun 
die onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ goedsaamgestelde, 
gepaste teks. 

-Al die nodige reëls 
vir die formaat is 
toegepas; 
verdienstelik 

12-13½ 
 

-Redelike kennis van 
vereistes van teks. 

-Behou fokus, onbe- 
nullige afwykings. 

-Inhoud en idees 
samehangend; 
detail ondersteun 
die onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ goeie, gepaste 
teks. 

-Die meeste van die 
nodige reëls vir die 
formaat is toege- 
pas; beduidend. 

10-11½ 
 

-Voldoende kennis van 
vereistes van teks. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp, maar dit 
belemmer nie die 
oorhoofse betekenis 
nie. 

-Inhoud en idees is 
voldoende; same- 
hangend; sommige 
van die detail onder- 
steun die onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot ŉ 
bevredigende teks. 

-Kennis van die nodige 
reëls vir die formaat is 
voldoende. 

8-9½ 
 

-ŉ Gemiddelde 
kennis van vereistes 
van teks. Respons 
op geskrewe teks 
toon oppervlakkige 
fokus. 

-Wyk af van onder- 
werp; betekenis is 
plek-plek vaag. 

-Inhoud en idees ge- 
middeld en same- 
hangend; basiese 
detail ondersteun 
die onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ redelike, gemid- 
delde verstaanbare 
teks. 

-Kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat is gemid- 
deld; kritiese, 
nalatige foute. 

6-7½ 
 

-ŉ Elementêre ken- 
nis van vereistes 
van  teks. Respons 
op geskrewe teks 
toon ŉ beperkte 
fokus. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp; beteke- 
nis is plek-plek 
verwarrend. 

-Inhoud en idees 
nie samehangend 
nie; min detail wat 
die  onderwerp 
ondersteun. 

-Beplanning en/of 
eerste poging is 
gebrekkig; teks nie 
goed aangebied 
nie. 

-Kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat is vaag. 

0-5½ 
 

-Geen kennis van 
vereistes van teks nie. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp; betekenis 
is plek-plek 
verwarrend. 
-Inhoud en idees is nie 
samehangend nie; te 
min detail ondersteun 
die onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging is af- 
wesig/nie gedoen nie; 
swak aanbieding van 
teks. 
-Geen kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat nie. 

 

 
TAAL, STYL EN 
REDIGERING 

 
10 PUNTE 

8-10 
 

-Teks is grammatikaal 
akkuraat; sinne goed 
saamgestel. 

-Woordeskat is baie 
toepaslik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

-Styl, toon en register 
baie toepaslik. 

-Teks feitlik foutloos 
na  proeflees en 

redigering.  
-Lengte is in 
ooreenstemming 
met vereistes. 

7- 7½ 
 

-Teks is grammatikaal 
akkuraat; sinne goed 
saamgestel. 

-Woordeskat is 
meestal toepaslik vir 
doel van teks, 
gehoor en konteks. 
-Styl, toon en register 
meestal toepaslik. 

-Teks oorwegend 
foutloos na proeflees 

en redigering.  
-Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

6-6½ 
 

-Teks Is grammati- 
kaal maklik om te 
lees; sinne is goed 
saamgestel. 

-Woordeskat is 
toepaslik vir doel 
van teks, gehoor 
en konteks. 

-Styl, toon en 
register oor die 
algemeen toepaslik. 
-Teks meestal fout- 
loos na proeflees en 
redigering. 

-Lengte is in 
ooreenstemming 

met vereistes. 

5-5½ 
 

-Teks is voldoende 
saamgestel ten spyte 
van foute. 

-Woordeskat is vol- 
doende  vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

-Styl, toon en register 
voldoende. 

-Teks het steeds foute 
na proeflees en redi- 

gering.  
-Lengte is amper 
korrek. 

4-4½ 
 

-Teks is basies 
saamgestel. 
Verskeie foute. 

-Woordeskat is 
beperk en nie baie 
gepas vir doel 
van teks, gehoor en 
konteks nie. 

-Styl, toon en regis- 
ter toon gebreke. 

-Teks het steeds 
baie foute na 
proeflees en 
redigering. 
-Lengte: te kort/lank. 

3-3½ 

 
-Teks is swak en 
moeilik om te volg. 
-Woordeskat 
benodig 
remediëring en is 
nie  geskik vir doel 
van teks, gehoor en 
konteks nie. 

-Styl, toon en 
register nie geskik 
vir onderwerp nie. 
-Teks is besaai met 
foute t.s.v. 
proeflees en 
redigering. 

-Lengte: te kort/lank 

0- 2½ 
 

-Teks is swak 
saamgestel en 
verwarrend. 
-Woordeskat benodig 
ernstige remediëring 
en is nie toepaslik vir 
doel van teks nie. 

-Styl, toon en register 
pas nie by onderwerp 
nie. 

-Opstel is besaai met 
foute, ten spyte van 
proeflees en 
redigering; verwar die 
leser. 
-Lengte is heeltemal te 
kort/te lank. 
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TAAK 4 – TOETS 1 (TAAL) – (40) 
 

VRAAG 1:  VOORBLAD 
Bestudeer die tydskrifvoorblad hieronder en beantwoord die vrae. 

 

 

[Verwerk uit: Huisgenoot, 25 November 2010] 
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Die voorblad gee die leser ŉ idee van die tydskrif se inhoud. 
 
1.1.1    Watter artikel is die belangrikste in hierdie tydskrif? Skryf die titel van die artikel neer.  (2) 
1.1.2 Motiveer jou antwoord op VRAAG 1.1.1 met TWEE redes wat jy uit die voorblad afgelei het. 
             
1.2       Wat is die doel van die spesiale gids wat in hierdie tydskrif verskyn?                         (1) 
 
1.3       Kies  die  antwoord  wat  die  sin  KORREK  sal  voltooi.  Skryf  slegs  die vraagnommer en die  
             antwoord (A–D) neer. 
 

Uit Kate se gesigsuitdrukking lei ons af dat sy ... is. 
A        onseker 
B        gelukkig 
C        ongemaklik 
D        verwonderd                                                                                                       (1) 

 
1.4  Hoe oud was die kind wat vermoor is?        (1) 
1.5  Hoe weet ons dat dié tydskrif een van die beste tydskrifte is?     (1)  
1.6  Waarom, dink  jy,  word  die  opskrif  van  die  artikel  “Wie  is  regtig  Inge  se moordenaar?” in 

die vorm van ŉ vraag gestel?          (1) 
 
1.7       Mense wat van kompetisies hou, sal ook hierdie tydskrif wil koop.      
1.7.1  Watter artikel sal hulle aandag trek? Skryf die opskrif van die artikel neer.   (1) 
1.7.2  Waarom, dink jy, gebruik die skrywer ŉ prentjie van die motor op die voorblad van die tydskrif? 

(2) 
 [10] 
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AFDELING B:  OPSOMMING 
VRAAG 2:  HOE OM JOU AFRIKAANS TE VERBETER  
 
Lees die teks hieronder deur en voer die instruksies uit. INSTRUKSIES 
 

1.           Som die maniere waarop jy jou Afrikaans kan verbeter in SEWE sinne op. 
2.           Skryf die maniere PUNTSGEWYS neer. 
3.           Nommer die sinne van 1 tot 7. 
4.           Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. 
5.           Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan. 
 

TEKS C 
 

 

 

HOE OM JOU AFRIKAANS TE VERBETER 
 

1 Sukkel jy met Afrikaans? Daar is maniere waarop jy jou punte in Afrikaans kan verbeter! 
Een van die maniere waarop jy jou punte kan verbeter, is deur jou woordeskat uit te brei. 
 
2 Kyk na Afrikaanse televisieprogramme. Daar is programme soos 7de Laan, MK89 en 
Kwêla op die KykNET-kanaal. As jy voel jy het nie genoeg tyd in die week nie, kan jy Sondae 
springmielies voor die televisie sit en eet en die 7de Laan-omnibus geniet. 
 
3 Luister na goeie Afrikaanse radioprogramme. As jy na die programme luister terwyl jy 
jou huiswerk doen, hoor jy Afrikaans. Op Radio Sonder Grense is daar goeie programme vir 
tieners. Befonk is ŉ spesiale radioprogram wat handel oor alles wat vir jongmense belangrik is. 
 
4 Daar  is  baie  Afrikaanse  liedjies  wat  gewild  is  onder  jongmense  wie  se moedertaal 
nie Afrikaans is nie. Luister na Afrikaanse musiek. As jy nie weet waar om te begin nie, kyk ’n 
bietjie na MK89 en luister na die radio. 
 
1. Die meeste leerders gebruik ŉ woordeboek net wanneer hulle opstelle skryf.  Gebruik 
woordeboeke ook as jy ŉ woord hoor wat jy nie ken nie. ŉ Pharos Skoolwoordeboek is goed, want 
dit sluit nuwe woorde in. 
 
5 Ou  eksamenvraestelle  is  ŉ  waardevolle  hulpmiddel. Werk  dus  die  vorige vraestelle 
uit om uit jou foute te leer. Die foute wat jy byvoorbeeld in opstelle en taalkunde gemaak het, 
sal jou bewus maak van jou probleemareas en jy kan seker maak dat jy nie weer dieselfde foute 
begaan nie. 
 
6 Het jy vriende wat goed in Afrikaans is? Gesels net in Afrikaans met jou vriende. 
Mag hierdie wenke jou help om jou Afrikaans te verbeter. 
 

[Verwerk uit: http://www.holderstebolder.co.za] 
 

TOTAAL AFDELING B: 10 

http://www/


 

 

 

AFDELING C:  TAAL VRAAG 3:  

ADVERTENSIE TEKS D 

Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer. Daar is opsetlike taalfoute 
in die advertensie. 

 

(3.1)   (Koop ŉ woord!/Jy moet asseblief ŉ woord koop.) 
 

Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) 
 

Wil jy seker maak Afrikaans bly voortbestaan? 
 

Koop ŉ woord teen R100 per woord. Jy kan ŉ ABSA-bank kontantprys van 
R25 000 wen. 

 

• Die woord (3.3) wat jy vir betaal, sal die taal laat voortbestaan. 
• (3.4) Al hierdie woorde verskyn in (die/dié) woordeboek. 
• Jy (3.5) kry ŉ mooi sertifikaat waarop die woord of woorde wat jy koop, 

groot sal verskyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“As TV-aanbieder wil ek (3.6) seker maak dat ek inspirasie uit ander bronne kry.”  
(3.7) Charlene Truter sê dat sy hierdie woordeboek verkies. 

 
WAT sit woorde in ons monde. 

KOOP ASSEBLIEF WOORDE! 
Charlene Truter 

 

Stuur ŉ tjek saam met jou woord of woorde, adres en telefoonnommer na 
WAT Trust,  
Posbus 245,  
Stellenbosch, 
7600 (3.8)  
 
Sluitingsdatum: 30 Maart 2013 
*Volgende prystrekking: 30 April 2013 
 

(3.9) *Die wenner van die vorige prystrekking is meneer Basil Soldatos.  
 

[Verwerk uit: Rooi Rose, 18 Oktober 2011] 

 



 

 

 

3.1   Waarom is die opskrif “Koop ŉ woord!” beter as die opskrif “Jy moet asseblief ŉ woord koop.”?
               (1) 
3.2 Skryf ŉ sin waarin jy verduidelik waarom die woord “jy” in plaas van “u” in hierdie 

advertensie gebruik word.          (1) 

 

3.3 Gee die KORREKTE VORM van die woorde tussen hakies. Skryf slegs die woord as 
antwoord neer. 

 

 
 

Die woord (wat+vir) jy betaal, sal die taal laat voortbestaan. 
 

(1) 
 

3.4 
 

Hoekom is dit effektief om die woord “die” in die volgende sin te beklemtoon? 
 

 
 

Al hierdie woorde verskyn in dié woordeboek. 
 

(1) 
 

3.5 
 

Kies die woord wat die korrekte SINONIEM vir die onderstreepte woord is. Skryf net 
die vraagnommer en die antwoord (A–D) neer. 

 

 
 

Jy kry ŉ mooi sertifikaat. 
 

 

A        wen  
B        koop  
C        maak 
D        ontvang                                                                                                                                         (1) 

 
3.6       Gee die INTENSIEWE/VERSTERKTE VORM van die onderstreepte woord. 

Skryf slegs die woord as antwoord neer. 
 

As TV-aanbieder wil ek seker maak dat ek inspirasie uit ander bronne kry.                              (1) 
 
3.7      Skryf die sin in die DIREKTE REDE neer. 
 

Charlene Truter sê dat sy hierdie woordeboek verkies.                                                                 (2) 
 
3.8      Skryf die onderstaande inligting uit die advertensie in ŉ volsin neer. 
 

Sluitingsdatum: 30 Maart 2013                                                                                                          (1) 
 
3.9      Skryf die sin in die VERLEDE TYD neer. 
 

Die wenner van die vorige prystrekking is meneer Soldatos. 
Begin só:  Die wenner ...                                                                                                                      (1) 

[10] 



 

 
4.1 

 
Skryf die sin oor en vul die korrekte LEESTEKEN in. 

 

 
 

Voel jy dat jou skoolwerk vir jou te veel raak 
 

 

(1) 
 

4.2 
 

Verbeter die SPELFOUT in sin 1 van paragraaf 2. 
 

 

(1) 
 

4.3 
 

Skryf die sin oor in die DIREKTE REDE. 
  

  

Melissa sê dat ŉ mens sjokolade of koffie moet vermy. 
 

 

(2) 

 

4.4 
 

Kyk na die verkorte woordeboekinskrywing. Skryf die neer 
en onderstreep die lettergreep wat die klem dra. 

 

woord in lettergrepe 
 

 

VRAAG 4:  ARTIKEL EN PRENT TEKS F:  

ARTIKEL 

Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer. Opsetlike taalfoute kom voor 
en woorde is uitgelaat. 
 

EKSAMENSTRES! 
 
1 (4.1) Voel jy dat jou skoolwerk vir jou te veel raak Ons het dr. Melissa Kang gevra om raad te 

gee vir daardie dae wanneer die stres te veel raak. 
 
2 KYK NA JOU LIGGAAM 

(4.2) Eet gesond en doen gereeld oefening gedeurende die eksamentyd. (4.3) Melissa sê dat ŉ 
mens (5.4) sjokolade of koffie moet vermy. 

 
3 JY MOET GENOEG SLAAP KRY 

Dit help nie as jy tot in die vroeë oggendure studeer nie. (4.5) Jy moet genoeg slaap kry. 
“Probeer rustiger wees,” sê Melissa. “Moenie dink jy kan met (4.6) 14 uur se slaap ná jou laaste 
eksamenvraestel verlore slaap inhaal nie.” 

 

4 (4.7)  JY MOET ′N STUDIEROETINE ONTWIKKEL 
Melissa glo jy moet self die besluit (4.8) ... om ŉ studierooster op te stel. Jou vriend of 
(4.9) ... is ook altyd daar om jou te help. (4.10) Dalk verkies jy om elke dag ŉ bietjie te 
werk. Die werk raak nooit te veel nie. ŉ Goeie studieroetine (4.11) (lui/ly/lei) beslis tot 
minder stres. 

 
5 HOU KOP 

“Jy moet die tekens van moegheid herken,” sê Melissa. “As jy ŉ bietjie moeg voel nadat 
jy te veel geleer het, kan jy (4.12) (gaan stap om die blok vinnig). Ontspan in ŉ warm 
bad met kerse en (4.13) rustig musiek.” 

 
[Verwerk uit Huisgenoot, 11 November 2011] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sjo·ko·la´de s.nw. 1. (-s) Lekkergoed van kakao, suiker en kakaobotter berei: 
ŉ Doos, reep sjokolade.  2. Drank uit kakao berei:  ŉ Koppie sjokolade.  
                                                                                                                                     [Uit: HAT, 5de uitgawe]         

 

(1) 



 

4.5     Skryf die volgende sin in die INFINITIEF oor. 
 

Jy moet genoeg slaap kry. 
Begin só:  Jy behoort .          (1) 

 
4.6     Skryf die onderstreepte getal VOLUIT. Skryf slegs die woord as antwoord neer. 

“Moenie dink jy kan met 14 uur se slaap ná jou laaste eksamenvraestel 
verlore slaap inhaal nie.”         (1) 

 
4.7     Skryf die sin oor in die LYDENDE/PASSIEWE vorm. 

Jy moet ŉ studieroetine ontwikkel.          (1) 
 
4.8     Voltooi die volgende sin deur die WERKWOORD in te vul. Skryf slegs die  woord as 

antwoord neer. 
Melissa glo jy moet self die besluit ... om ŉ studierooster op te stel.      (1) 

 
4.9 Vul  die TEENOORGESTELDE  GESLAG  van  die  onderstreepte  woord  in. Skryf slegs die woord as 

antwoord neer. 
Jou vriend of ... is ook altyd daar om jou te help.      (1) 
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TAAK 4:  TOETS 1 (Taal) - MEMORANDUM 
 
 

 
AFDELING A:  LEESBEGRIP  ASSESSERINGSRIGLYNE 

• Spelfoute in eenwoord-antwoorde word NIE gepenaliseer NIE, behalwe as die spelling die woordbetekenis 
verander. 

• Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie omdat die fokus op begrip is. 
• By oop vrae verdien die rede/motivering die punt. GEEN punt word toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK 

STEM NIE SAAM NIE. Kandidate hoef nie laasgenoemde te skryf indien die motivering JA/NEE/EK STEM 
SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE insluit/impliseer nie. 

• Vir vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word NIE GEPENALISEER indien die aanhalingstekens ontbreek 
NIE. 

• Waar eenwoord-antwoorde gevra word en die kandidaat gee ŉ volsin, is dit korrek MITS die korrekte woord 
onderstreep of op een of ander wyse uitgelig word. Die kandidaat kan ook die antwoord begin met: Die 
woord is ... . 

• By vrae wat een feit/punt of twee/drie feite/punte vereis en die kandidaat gee ŉ hele reeks: 
- sien SLEGS die vereiste feit(e)/punt(e) na. 
- indien die feit(e)/punt(e) met merkers aangedui is, word die eerste antwoord(e) per merker 

nagesien. 
• Indien ŉ antwoord in meer as een sin aangebied word en die sin/sinne lei direk tot die 
• antwoord, word die punt vir die korrekte feit toegeken. 
• Indien die kandidaat woorde uit ŉ ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word daardie 

vreemde woorde geïgnoreer.  Indien die antwoord sonder daardie vreemde woorde sinvol is, word die 
kandidaat NIE GEPENALISEER NIE.  Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, is dit aanvaarbaar. 

• Aanvaar dialektiese variasies. 
•        Vir meervoudigekeuse-vrae word sowel die letter as die korrekte antwoord aanvaar. 

 

 
 
VRAAG 

 
MEMORANDUM 

 
PUNT 

1.17.1 “Prinses Kate!” 1 

   

1.17.2 • Die lettergrootte dui die belangrikheid aan. 
• Die volbladfoto van die prinses ondersteun dit. 
• Die uitroepteken dui op die belangrikheid. 
• Die opskrif is in hoofletters geskryf. (Enige TWEE of soortgelyk) 

 
 
 

2 

   

1.18 • Om geskenke te adverteer. 
• Om mense aan te moedig om inkopies te gaan doen.    (Enige EEN) 

 
1 

1.19 B      gelukkig 1 

   

1.20 Ses (6) jaar oud 1 

   

1.21 • (Die tydskrif) het ŉ prys gewen (as die tydskrif van die jaar). 
• (Die tydskrif het) die Advantage Admag- toekenning gekry. 
• (Enige EEN) 

1 2 

1.22 • Om die leser nuuskierig te maak. 
• Om die leser te oorreed om die artikel te lees. 
• Die leser wil ŉ antwoord op die vraag hê. 
• Die saak is nie opgelos nie. (Enige EEN) 

1 2 

    



 

 

1.23.1 “Wen ŉ Nissan Livina X-gear!” 1 1 

    

1.23.2 •   Om die motor bekend te stel. 
•   Om die kompetisie te ondersteun. 
•   Om die leser te laat sien wat gewen kan word. 
•   Om die leser te laat sien hoe die motor lyk wat gewen kan word. 
(Enige EEN of soortgelyk) 

 
 
 

1 

2 

 
 

AFDELING B:   OPSOMMING 

ALGEMEEN 
• Lees die hele opsomming om ŉ geheelindruk van die opsomming te kry. 
• Beplanning is nie nodig nie. 
• Indien rofwerk/beplanning gedoen word, let op die volgende: 

- Indien die beplanning in potlood aangebied word, word dit as rofwerk beskou en die tweede aanbieding 
word nagesien. 

- Indien die eerste poging in pen aangebied word, word daardie poging as die finale antwoord beskou. 
• Indien daar twee feite in een sin gegee word, word slegs die eerste feit nagesien.  Die tweede feit word 

geïgnoreer. 
• Indien daar twee sinne by een koeëlpunt gegee word, word slegs die eerste sin nagesien. 
• Direkte aanhalings is toelaatbaar. 
• Kandidate hoef nie ŉ TITEL te verskaf nie. 
• Indien afkortings in die opsomming voorkom, word elke afkorting getel volgens die getal woorde wat dit 

voorstel, byvoorbeeld, d.w.s. = 3 woorde. 
• Indien die kandidaat die opsomming in paragraafvorm aanbied, word die eerste 7 sinne 
• (eerste 75 woorde) van hierdie paragraaf nagesien. 

 
KEN DIE TAALPUNTE SÓ TOE 
Die hoofgedagte kan in ŉ volsin of in ŉ sinsnede aangebied word, Solank dit sinvol is. 
1–3 feite korrek           1 
4–5 feite korrek           2 
6–7 feite korrek           3 
 
SKRYF DIE PUNTE SOOS VOLG NEER (horisontaal/vertikaal) 
Feit  7 
Taal  3 
                     =    10 

 

LET WEL 
• Formaat: 
• Selfs indien die opsomming in die verkeerde formaat aangebied word, moet dit geassesseer word. 
• Kandidate word nie gepenaliseer indien die opsomming in die verkeerde formaat aangebied is nie. 
• Woordtelling: 
• Nasieners tel die getal woorde indien dit te lank lyk. 
• Indien die kandidate se opsomming te lank is (meer as 70 woorde), word 5 ekstra woorde toegelaat en 

die res van die opsomming word nie nagesien nie. 
• Geen punte word afgetrek indien die kandidaat nalaat om die getal woorde wat gebruik is, aan te dui 

nie. 
• Indien die opsomming minder as die voorgeskrewe woorde bevat (minder as 70), maar dit bevat al die 

hoofgedagtes, word die kandidaat nie gepenaliseer nie. 



 

 

VRAAG 2:  HOE OM JOU AFRIKAANS TE VERBETER 
[Verwerk uit: http://www.holderstebolder.co.za]                                                                                       256 woorde 

Direkte aanhaling Moontlike verwerking 
 
1.        Sukkel jy met Afrikaans?  Daar is maniere waarop jy op jou eie jou 
punte in Afrikaans kan verbeter! Een van die maniere waarop jy jou punte 
kan verbeter, is deur jou woordeskat uit te brei.  

Brei jou woordeskat uit. 

2.         Kyk na Afrikaanse televisieprogramme. 
Daar is programme soos 7de Laan, MK89 en Kwêla op die KykNET-kanaal.  
As jy voel jy het nie genoeg tyd in die week nie, kan jy Sondae springmielies 
voor die televisie sit en eet en die 7de Laan-omnibus geniet. 

Kyk na Afrikaanse 
televisieprogramme 
om jou taal te verbeter. 

3.         Luister na goeie Afrikaanse radioprogramme.  As jy na die 
programme luister terwyl jy jou huiswerk doen, hoor jy Afrikaans. Op 
Radio Sonder Grense is daar goeie programme vir tieners. Befonk is ŉ 
spesiale radioprogram wat handel oor alles wat vir jongmense belangrik 
is. 

Jy kan na Afrikaanse 
radioprogramme luister 
om Afrikaans te hoor. 

4.         Daar is baie Afrikaanse liedjies wat gewild is onder jongmense wie se 
moedertaal nie Afrikaans is nie. Luister na Afrikaanse musiek. As jy nie weet 
waar om te begin nie, kyk ‘n bietjie na MK89 en luister na die radio. 

Gewilde Afrikaanse liedjies / 
musiek kan jou help om jou 
Afrikaans te verbeter. 

5.         Die meeste leerders gebruik ŉ woordeboek net wanneer hulle 
opstelle skryf.  Gebruik woordeboeke ook as jy ŉ woord hoor wat jy nie ken 
nie. ŉ Pharos Skoolwoordeboek is goed, want dit sluit nuwe woorde in. 

Gebruik ŉ woordeboek om 
nuwe woorde aan te leer. 
Woordeboeke help jou om 
nuwe woorde se 
betekenisse na te slaan. 

6.         Ou eksamenvraestelle is ŉ waardevolle hulpmiddel. Werk dus die 
vorige vraestelle uit om uit jou foute te leer. Die foute wat jy byvoorbeeld in 
opstelle en taalkunde gemaak het, sal jou bewus maak van jou  
probleemareas en jy kan seker maak dat jy nie weer dieselfde foute begaan 
nie. 

Beantwoord ou vraestelle 
om uit jou foute te leer. 

7.         Het jy vriende wat goed in Afrikaans is? 
Gesels net in Afrikaans met jou vriende. Mag hierdie wenke jou help om 
jou Afrikaans te verbeter. 

Praat Afrikaans met jou 
vriend. 

TOTAAL AFDELING B:  10 

http://www.holderstebolder.co.za/


 

 

VRAAG MEMORANDUM PUNT 

3.1 • Die gebruik van die uitroepteken gee die stelling meer trefkrag. 
• Dit trek ŉ mens se aandag. 
• ŉ Opdrag het meer impak as ŉ versoek. 
(Enige EEN.  Die punt word toegeken vir die korrekte antwoord en nie vir taal nie) 

1 

3.2 • Dit roep die leser informeel op om betrokke te raak. 

• Dit laat die leser deel van die advertensie voel. 

(Enige EEN of soortgelyk)  

1 

3.3 waarvoor 1 

3.4 •  Dit verwys na ŉ spesifieke woordeboek. 

•  Die aksent word gebruik om te verwys na ŉ spesifieke woordeboek. 
(Die punt word toegeken vir die korrekte motivering en nie vir taal nie.) 

1 

3.5 D      ontvang 1 

3.6 doodseker 1 

3.7 •  Charlene Truter sê: “Ek verkies hierdie/daardie woordeboek.” 
√ vir korrekte leestekens 
√ vir woordorde 

2 

3.8 •   Die sluitingsdatum is (op) 30 Maart 2013. 

•   Die sluitingsdatum sal (op) 30 Maart 2013 wees. (Enige EEN) 

1 

3.9 Die wenner van die vorige prystrekking was meneer Soldatos (gewees). 1 

 

 
 

VRAAG MEMORANDUM PUNT 

4.1 biertjie 1 

4.2 Helga vra vir Hägar of hy √ van die groen rok hou. √ 2 

4.3 onseker 1 

4.4 • Vrouens sal altyd lank vat om aan te trek. 

• Vrouens gaan altyd lank vat om aan te trek. 
(Enige EEN of soortgelyk) 

1 

4.5 haar 1 

4.6 A      takke 1 

4.7 Vandag leef die mense groen om ander bewus te maak van natuurbewaring. (Of 
soortgelyk) 

1 

4.8 vrouens/die vrou 1 

4.9 bekers 1 

  [10] 
 

  



 

 

VRAAG MEMORANDUM PUNT 

5.1 Voel jy dat jou skoolwerk vir jou te veel raak? 1 

5.2 gedurende 1 

5.3 Melissa sê: “ ŉ Mens moet sjokolade of koffie vermy.” Melissa sê: “ Vermy 
sjokolade of koffie.” 
√ vir korrekte leestekens 
√ vir woordorde 

2 

5.4 sjo ko la´ de 1 

5.5 Jy behoort genoeg slaap te kry. 1 

5.6 veertien 1 

5.7 ŉ Studieroetine moet (deur jou) ontwikkel word. 1 

5.8 neem 1 

5.9 vriendin 1 

5.10 Dalk verkies jy om elke dag ŉ bietjie te werk sodat die werk nooit te veel raak nie. 1 

5.11 lei 1 

5.12 • As jy ŉ bietjie moeg voel nadat jy geleer het, kan jy vinnig om die blok gaan 
stap. 
• ... kan jy vinnig om die blok gaan stap.  (Enige EEN) 

1 

5.13 rustige 1 

 

 
 

VRAAG MEMORANDUM PUNT 

5.14 agter/by 1 

5.15 gesinslewe 1 

5.16 Die meisie is nie tevrede met die boodskap wat sy gekry het nie. 1 

5.17 A      gemaklik voel 1 

5.18 donkerder 1 

5.19 glimlaggende 1 
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KWARTAAL 2 

 

TAAK 5 – VOORBEREIDE TOESPRAAK (20) 
 
Let wel:  

1. Jy moet tydens jou toespraak gebruik maak van kaartjies waarop jy trefwoorde gebruik om jou te 
help.  

2. Die kaartjies moet in die “Mondeling”-afdeling van jou portefeulje ingesluit word, sodat jy dit 
tydens moderering aan die vakadviseur kan wys.  

 
Onthou:  

 Maak oogkontak met jou gehoor tydens jou toespraak.  

 Moenie jou toespraak aflees nie.  

 Sorg dat jou woordeskat en woordorde op standaard is.  

 Jou stemtoon moet pas by die aard van jou onderwerp.  

 Jy moet jou toespraak met selfvertroue lewer.  

 Sorg dat jy 'n goeie inleiding en 'n treffende samevatting het.  
 
Kies EEN van die volgende onderwerpe en berei ‘n TOESPRAAK voor van 2 – 3 minute.  
 

1. Jy is 'n joernalis wat gesien het hoe die fietsrykampioen, Lance Armstrong, opkikkers gebruik het 
tydens een van sy Tour de France-fietswedrenne. Die koerantberigte wat jy oor dié voorval 
geskryf het, het jou wêreldberoemd gemaak. Vertel hoe alles gebeur het en hoe jou lewe 
sedertdien verander het.  

2. Jy word beskou as 'n kenner oor 'n bekende persoon wat sy merk in die wêreld gelaat het. Gee 'n 
oorsig oor dié bekende se lewe en verduidelik waarom hy/sy so belangrik is.  

3. Jy is 'n bekroonde skrywer wat groot sukses in Suid-Afrika en in die buiteland behaal het. 'n 
Leeskring nooi jou uit om oor jou jongste boek te gesels.  

4. Jy is die hoof van die land se voorste seunskool. Verduidelik in 'n toespraak aan die oud-leerlinge 
wat jy alles gaan doen met die R15 miljoen wat hulle vir jou skool ingesamel het.  

5. As generaal van 'n supermoondheid se weermag moet jy aan jou senior offisiere verduidelik 
hoekom julle Suid-Afrika moet aanval. Verduidelik presies wat jou plan van aksie is.  

6. Verduidelik by 'n perskonferensie hoekom jou land se president skielik bedank het. Jy is die oud-
president se woordvoerder.  

7. Jongmense is obsessief met bekendes soos die Kardashians, Lady Gaga en ander.   Verduidelik in 

‘n toespraak aan ‘n groep sielkundiges by ‘n konferensie waarom tieners so behep is met 

bekendes.  

[10]   



 

29 
 

ASSESSERINGSRUBRIEK VIR VOORBEREIDE TOESPRAAK:  
 
EERSTE ADDISIONELE TAAL: GRAAD 10 – 12 
(10x5=50÷5=10x2=20) 

 
 
 

  

 Kode 7 
Uitmuntend 

8-10 

Kode 6 
Verdienstelik 

7 

Kode 5 
Beduidend 

6 

Kode 4 
Voldoende 

5 

Kode 3 
Matig 

4 

Kode 2 
Basies 

3 

Kode 1 
Ontoereikend 

0-2 
Navorsingsvaardighede Oortuigende bewyse dat ‘n 

wye verskeidenheid 
interessante en relevante 

bronne geraadpleeg is 
 
‘n Wye verskeidenheid 

van nuwe en interessante 
feite en voorbeelde maak 

die aanbieding treffend 

Grondige bewyse dat ‘n 
wye verskeidenheid 
interessante en relevante 

bronne geraadpleeg is 
 

Nuwe en interessante 

feite en voorbeelde dra 
by tot ‘n goedgestruk- 

tureerde aanbieding 

Goeie bewyse dat ‘n 
wye verskeidenheid 
interessante en relevante 

bronne geraadpleeg is 
 

Interessante feite en 

voorbeelde dra by tot ‘n 
goedgestruktureerde 

aanbieding 

Bevredigende bewyse 
dat relevante bronne 
geraadpleeg is. 

 

 
Aanbieding is interessant 

en sommige nuwe en 

interessante feite en 
voorbeelde is gegee 

Sekere bewyse dat 
relevante bronne 
geraadpleeg is 

 

 
Aanbieding is 

voldoende,  maar sonder 

die sprankel van nuwe 
idees, feite en inligting. 

Beperkte bewyse dat 
bronne gedeeltelik 
gebruik is. 

 

 
Min bewys van 

navorsing , soos blyk uit 

‘n gebrek aan nuwe 
idees, feite en inligting. 

Indien bronne wel 
geraadpleeg is, is daar 
baie min bewys hiervan 

in die aanbieding 
 

Feitlik geen nuwe idees. 

Enige navorsing gedoen, 
dra nie by tot die 

effektiwiteit van die 

aanbieding nie. 
Beplanning 
en 
organisering 
van 
inhoud. 

Deeglike beplanning, in 
ooreenstemming met die 

opdrag, gehoor, konteks 

en formaat 
 

 
Treffende inleiding wat 
onmiddellik die gehoor se 

aandag trek 

 
Briljante ontwikkeling van 

idees en argumente. 
 

 
 

Inhoud reflekteer 

uitstaande kreatiwiteit, 
oorspronklikheid en 

volwasse insig. 
 

 
Vaardige afsluiting  wat 

die inhoud deeglik en 
gepas saamvat 

Baie goeie beplanning, 
in ooreenstemming met 

die opdrag, gehoor, 

konteks en formaat 
 

 
Baie goeie en gepaste 
inleiding wat 

belangstelling wek. 

 
Baie goeie en volgehoue 
ontwikkeling van idees 
en argumente. 

 

 
Inhoud reflekteer 

kreatiwiteit, 
oorspronklikheid en 

insig 
 

 
Baie goeie afsluiting 

Goeie beplanning, in 
ooreenstemming met die 

opdrag, gehoor, konteks 

en formaat 
 

 
Goeie en gepaste 
inleiding wat 

brelangstelling wek. 

 
Goeie en volgehoue 
ontwikkeling van idees 
en argumente 

 

 
Inhoud is ‘n bewys van 

kreatiwiteit, 
oorspronklikheid en 

gedeeltelike insig 
 

 
Goeie afsluiting 

Bevredigende 
beplanning, in 

ooreenstemming met die 

opdrag, gehoor, konteks 
en formaat 

 
Redelike goeie inleiding 
wat wel belangstelling 

wek 

 
Goeie ontwikkeling van 
idees en argumente wat 
maklik gevolg kan word 

 

 
Inhoud is taamlik 

oorspronklik, maar nie 
altyd kreatief en 

oorspronklik nie; insig 

ontbreek soms 

 
Redelike goeie 

afsluiting, maar kohesie 

ontbreek soms 

Voldoende beplanning, 
in ooreenstemming met 

die opdrag, gehoor, 

konteks en formaat 
 

 
Geskikte inleiding wat 

‘n mate van 

belangstelling wek. 
 

Voldoende/geskikte 

ontwikkeling van idees 

en argumente, maar het 
probleme met kohesie 

 
Inhoud toon ‘n mate van 

oorspronklikheid maar is 
nie altyd kreatief nie en 

insig ontbreek 
 

 
Aanvaarbare afsluiting, 

maar kohesie ontbreek 

Bewys van ‘n  mate van 
beplanning, in 

ooreenstemming met die 

opdrag, gehoor, konteks 
en formaat 

 
Wel bewysevan ‘n 
inleiding,, maar dit wek 

skaars belangstelling 

 
Sommige argumente kan 

gevolg word, maar ander 
is inkonsekwent / kan 

skaars gevolg word 

 
Inhoud is nie werklik 

oorspronklik nie  en 
kreatiwiteit ontbreek 

 

 
 

Byna geen bewys van ‘n 

afsluiting nie 

Geen bewys van 
beplanning in 

ooreenstemming met die 

opdrag, gehoor, konteks 
en formaat nie 

 
Inleiding swak, wek geen 
belangstelling by gehoor 

nie 

 
Kan nie argumente 

volhou nie. Toon min 
begrip van die 

onderwerp 

 
Inhoud is swak, vervelig 

en afgesaag 
 

 
 
 

Afsluiting ontbreek 
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TAAK 6 – ONVOORBEREIDE LEES (20) 
 

TAAK 7 – LETTERKUNDE: KONTEKSTUEEL  - (35) 
Leerders moet Vraag 1 doen of TWEE vrae oor die gedigte. 
 
VRAAG 1:  KONTEKSTUELE VRAAG - ASTRA CASTRA – Dot Serfontein 
Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 

1 ŉ Soutsmaak van onvoldaanheid is op Ettie se lippe agtergelaat, maar dan  
2 sien sy hulle, haar eie mense, haar eie spesiale eilandjie van aanmoediging, 
3 wat wild op die pawiljoen te kere gaan. Voordag vanmôre van Estville af 
4 weg. ŉ Paar onderwysers, die skoolhoof, haar ouers, nog ŉ paar atlete, 
5 maar nie so goed soos Ettie nie, nou nooit weer so goed soos Ettie nie. Sy 
6 waai vir hulle, maar Eben Bester neem haar aan die arm. Hierso, gaan trek 
7 gou aan. Sportsak met haar sweetpak en skoene. Die stadige, versigtige 
8 afkoel van spiere. Ek trek sommer hier aan, dink sy en pluk haar sweetpak 
10 oor haar atletiekklere aan. Die aantrekkamer ... 
11 ʺHaai, Meneer, ek wil nie by die kleedkamer ingaan nie. Sê nou ek kry 
12 juffrou Dewalt daar.ʺ ʺMaar jy het haar mos net geklop. Jy het haar nie 
13 gestamp of gepootjie nie.ʺ ʺEk weet, Meneer. Maar ek voel aardig.ʺ Die 
14 verskrikking van verloor was nog nooit so naby as noudat sy gewen het nie. 

   
1.1 Hoekom het die hoof die woorde “Astra Castra” gebruik toe hy met die atlete gepraat 

het? 
 
(1) 

1.2 Hoe weet ons dat die woorde “Astra Castra” nie vir Ettie dieselfde betekenis gehad het 
as vir haar skoolhoof nie? 

 
(1) 

1.3 Aan watter naelloop-item het Ettie deelgeneem? (1) 

1.4      Voltooi die volgende paragraaf. Gebruik die woorde in die lys hieronder. Skryf slegs die  
 antwoord langs die vraagnommer (1.4.1–1.4.4) neer. 
 

drie;    eindpoging;    langafstandatlete;    twee;    wegspring;   skoolhoof;    afrigter;   
naellopers 

 
Toe die skoot knal, het die (1.4.1) ... weggespring. Hanna was van die begin af twee meter 
voor Ettie, omdat haar (1.4.2) ... beter was. Toe Ettie by die wenpaal gekom het, was haar 
(1.4.3) ... daar om haar te vang. Ettie het Hanna se rekord wat al (1.4.4) ... jaar staan, 
geëwenaar.    

                          (4) 
1.5      Wat  was  Eben  Bester  se  reaksie  toe  Ettie  na  die  wedloop  nie  in  die kleedkamer wou  
              gaan aantrek nie?                                                                              (1) 
 
1.6      Wat was, volgens Eben Bester, die belangrikste ding wat Ettie moes leer indien sy werklik ŉ  
 atleet wou wees?                                                                              (1) 
 
1.7      Eben  Bester  was  ŉ  afrigter  wat  glad  nie  in  sy  atlete  se  gesondheid belanggestel het 
              nie. 
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1.7.1  Dui aan of die stelling WAAR of ONWAAR is.       (1) 
1.7.2  Motiveer jou antwoord op VRAAG 1.7.1 en verwys spesifiek na die insident net na die eerste 

wedloop toe Ettie van pyn gekla het.        (1) 
1.8 Waarom het Eben ongemaklik gevoel toe Ettie hom voor almal bedank het vir wat hy vir haar 

gedoen het?                                                                                          (1) 
1.9       Waarom, dink jy, sou die volgende wedloop tussen Ettie en Hanna moeiliker vir Ettie wees? 

                                                                                                          (1) 
 

Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 
1          Oom Spekies by die huis is heeltemal ŉ ander mens as die gevreesde hoof by 
2          die skool, en om saans voor die kaggelvuur te leer, terwyl die koshuisbrakke 
3          by hul boeke sit en bibber, is nogal ŉ aardigheid. Minder lekker om soggens 
4          halfses in die donker af te stryk atletiekbaan toe, waar Bittergal staan en wag. 
5          En ná die oefening stap hulle saam weg, en hy gesels. Altyd oor atletiek. 
6          Maar sy leer baie meer as net van atletiek. Sy sien sy verterende idealisme 
7          en die toewyding waarmee hy haar afrigting doen, die noukeurigheid van 
8          besonderhede. Sy merk ook op dat hy geen vriende het nie. Hoewel hy die 
10        verloofde van ŉ gewilde meisie is, kom hy met ŉ ongelukkige gesig soggens 
11        op die veld aan. Eers daar raak hy kalm. En sy merk dat sy self soggens 
12        ongelukkig by die baan kom, want sy raak ook afgesonder van haar maats, 
13        deel nie meer in hul gesprekke nie. So praat die meisies lankal van die 
14        koshuispartytjie voor sy iets daarvan agterkom. Ek is nie gevra nie, moet sy 
15        erken. ʺMaar Dolf wil jou vra. Hy is net bang vir Bittergal. Hy sal darem nie 
16        nóg straf vat net vir jou nie.ʺ 

 
1.10 Noem TWEE redes waarom Ettie voor die wedloop in Port Elizabeth by die skoolhoof 

moes bly in plaas van in die koshuis. 
 
(2) 

1.11 Hoekom het Eben Bester die bynaam Bittergal gekry? (1) 

1.12 Ettie het Eben se “verterende idealisme” (reël 6) gesien.  

1.12.1     Watter ideaal het Eben nagestreef? (1) 
 

1.12.2     Waarom word sy idealisme as “verterend” beskryf? (1) 

1.13 Waarom  is dit verkeerd  om  soveel druk op  atlete  te  plaas om te wen?  

 Motiveer jou antwoord. (1) 

1.14 Noem EEN ooreenkoms tussen Ettie en Eben. (1) 

1.15 Vertel in DRIE sinne wat met Dolf in die Wiskundeklas gebeur het. (3) 

1.16 Terwyl die ander by die partytjie was en Ettie na die filmopname gekyk het, het Ettie 
innerlike konflik ervaar. Motiveer hierdie stelling. 

 
(2) 
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1.17    
 
 
1.17.1 
1.17.2 

Die feit dat Ettie nie saam met Dolf partytjie toe kon gaan nie, het hulle verhouding 
finaal beëindig. 
 
Dui aan of die stelling WAAR of ONWAAR is.  
Motiveer jou antwoord op VRAAG 1.17.1. 

 
 
(1) 
(1) 

1.18 
 

Toe  Ettie  aangetree  het  vir  die  SA  Kampioenskap,  het  sy  gesê:  ʺNee, 
Meneer, ek voel goed.ʺ 
Waarom het Ettie se woorde vir Eben verbaas? 

 
 
(1) 

1.19 Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs vraagnommer en die 
letter (A–D) neer.  
 
“Al trap hy hulle gedurig voor ander uit” beteken die onderwyser  
 
A          raas met hulle.  
B          vloek op hulle.  
C          slaan hulle. 
D          skop hulle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

1.20 Kies  die  KORREKTE  antwoord.  Skryf  slegs  die  vraagnommer  en  die antwoord neer.  

 Ettie kon nie die seunskoshuispartytjie bywoon nie, omdat dit twee aande voor die (SA 
Kampioenskap/matriekeksamen) plaasgevind het. 

 
(1) 

1.21      
 

Kies elke keer die persoon uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A pas. Skryf slegs 
die letter (A–E) langs die vraagnommer (1.21.1–1.21.4) neer. 

 

 

 KOLOM A  KOLOM B 

1.21.1 “Reik na die kroon.” A Wiskunde-onderwyser 

1.21.2 “Moet ek langs jou kom sit en dit verduidelik?” B Musiekonderwyser 

1.21.3 “Al die raas en dril en opdreun?” C Skoolhoof 

1.21.4 “Sy is ten spyte van alles net ŉ doodgewone meisie 
wat dalk doodgewone dinge doen en glo.” 

D Dolf 

  E   Afrigter 

   (4 x 1)      (4) 

 
1.22      Ettie moes baie opofferings maak om haar titel in die tweede wedloop te verdedig. 

Dink jy hierdie opofferings was die moeite werd as ons na die verhaal se einde kyk?                                                                                                                 
 
(1) 
[35] 
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VRAAG 2:  KONTEKSTUELE VRAAG 
Lees die gedig hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 
Thumela – Elmé Barnard 
 
1 tot siens meneer  

2         het jy geskree 
3 en vir oulaas      gemaak ernstig 
4 na ŉ kennisgewingbord 
5 met hordes sportaankondigings 
6 en lyste eksamenroosters 
7 wat jou nie meer kon raak 
8         gestaar 
9 jou boeksak toe 
10 met ŉ wilde tol 
11         die lug ingeskiet 
12 en ŉ geskiedenisboek gepos 
13 sodat die blaaie 
14         verward 
15 oor die verlate skoolvierkant saai 
16 terwyl jy laggend 
17 om ŉ hoek verdwyn 
18 gemaak geskok 
19 het meneer weggedraai 
20 maar ek het bly wonder 
21 of dit vir jou 
22         dan niks beteken 

 
2.1 Wat tipe spreker kry ons in hierdie gedig? (½) 

2.2 Waarom het die leerder die onderwyser in versreël 1 gegroet? (1) 

2.3 Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die vraagnommer en die antwoord neer.  

 Die woord “hordes” sê dat daar (belangrike/baie) sportaankondigings was. (1) 

2.4 Waarom “skree” die leerder in versreël 2 in plaas daarvan om te praat? (1) 

 
2.5      Voltooi die volgende paragraaf. Gebruik die woorde in die lys hieronder.  Skryf slegs die 

 vraagnommer (2.5.1–2.5.2) en die antwoord neer. 
 

die blaaie wat verward was;    die sirkelbeweging van die tas in die lug; die tas wat 
oor die vierkant gerol het;    die blaaie wat oral rondlê  

 
Die boektas wat die leerder wild in die lug laat tol het (versreël 10), dui op  (2.5.1) 
... Hierdie aksie het die blaaie van die boek gesaai (versreël 15), wat dui op (2.5.2) 
... 

(2) 
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2.6 Kies elke keer die reaksie uit KOLOM B wat by die beskrywing in KOLOM A 
pas. Skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommer (2.6.1–2.6.3) neer. 
 
 

 

 
KOLOM A KOLOM B 

2.6.1    Die spreker dink oor die leerder se optrede. 
 
2.6.2    Die leerder gee voor dat hy/sy belangstel in die 
skool se aktiwiteite. 
 
2.6.3    Die leerder het op hierdie manier om die hoek 
verdwyn. 

A      gemaak ernstig 
 
B      laggend  
 
C      gestaar  
 
D     wonder 

(3 x 1)       (3) 
 

2.7     Hierdie leerder moes nog ŉ vraestel skryf. 
2.7.1 Dui aan of die stelling WAAR of ONWAAR is.       (1) 
2.7.2  Motiveer jou antwoord op VRAAG 2.7.1.        (1) 
 
2.8     Kies die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die vraagnommer en die letter (A–D) neer. 
 

Watter tipe beeldspraak word in “... die blaaie verward” (versreëls 2–14) gebruik? 
 

A        Vergelyking 
B        Metafoor 
C        Klanknabootsing 
D        Personifikasie                                                                                                    (1) 

 
2.9     In hierdie gedig kry ons ŉ leerder wat die skool negatief beleef het (versreëls 1–17) en die 

spreker wat die skool positief beleef het (versreëls 20–22). 
 

Kies die persoon met wie jy kan identifiseer en motiveer jou antwoord.                     (1) 
 
 
2.10   Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer en die  

letter (A–D) neer. 
 

“gemaak geskok” (versreël 18) beteken dat die onderwyser ... 
 

A      verbaas was oor sulke gedrag. 
B      gewoond was aan sulke gedrag. 
C     geskok was oor die leerder se optrede. 
D     ongelukkig was oor die leerder se optrede.                                                        (1) 

 
2.11   Waarna verwys “dit” in versreël 21 in terme van die leerder se optrede?    (1) 
2.12  Watter emosie sal jy beleef as jy klaar is met jou skooljare?     (1) 
2.13  Watter verband is daar tussen die titel en die inhoud van die gedig?    (2) 
  

[17½] 
 



 

35 
 

VRAAG 3:  KONTEKSTUELE VRAAG 

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

Woorde – Vincent Oliphant 
 

1            my woorde het nie die krag 
2            om bose magte tot ŉ val te bring nie 
3            my woorde kan bloot sing 

 
4            my woorde is nie ŉ dak 
5            om onder te skuil nie 
6            my woorde is swak 

 
7            my woorde kan nie keer 
8            dat ons die kromme note haal nie 
9            my woorde is kaal 

 
10          glo tog 
11          my woorde het nie die byt 
12          van koeëls en grofgeskut nie 
13          nee 
14          my woorde kan bloot bid 
15          en pleit 
16          en wens 
17          medeburgers van die lewe 
18          dat ons van ons grense sal vergeet 
19          en bloot mens sal wees 
20          en medemens 
 
 
3.1  Uit hoeveel strofes bestaan hierdie gedig?        (½) 
 
3.2  Die spreker sê sy/haar woorde kan enigiets regkry. 
3.2.1    Dui aan of die stelling WAAR of ONWAAR is.        (1) 
3.2.2    Motiveer jou antwoord op VRAAG 3.2.1 in jou EIE woorde deur na strofe EEN te verwys.  (1) 
 
3.3  Haal EEN woord aan wat vir jou sê dat die spreker se woorde harmonie wil bring.   (1) 
 
3.4  Watter woord word dikwels herhaal om aan te dui dat die spreker sy/haar persoonlike gevoelens  
          uitdruk?            (1) 
 
3.5  Wat is die verskil tussen die spreker se woorde en ŉ “dak”? (Versreël 4)    (2) 
 
3.6  Watter beeldspraak gebruik die digter in “my woorde is kaal”? (Versreël 9)    (1) 
 
3.7  Voltooi die volgende paragraaf. Gebruik die woorde in die lys hieronder. Skryf slegs die antwoord langs  
          die vraagnommer (3.7.1–3.7.2) neer.  
 

alleenplasing;     alliterasie;     herhaling;     beklemtoning 

  
           Die woord “nee” in versreël 13 is ŉ voorbeeld van (3.7.1) ... Dit staan in ŉ nuwe versreël ter wille van 
          (3.7.2) ...            (2) 
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3.8  Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer en die letter (A–D) 
         neer.  
  
        “(M)y woorde is kaal” (versreël 9) beteken die woorde is ...  
  

A      onbelangrik.  
B      eerlik. 
C     onskuldig. 
D     spontaan.                                                                                                              (1) 

 
3.9  Haal die versreël aan wat daarop dui dat dit nie vir die spreker maklik is om probleme met sy woorde op 

te los nie.            (1) 
 
3.10 Wanneer word dinge soos “koeëls” en “grofgeskut” (versreël 12) gewoonlik gebruik?   (1) 
 
3.11     Kies elke keer die verklaring uit KOLOM B wat by die versreël in KOLOM A pas. Skryf slegs 

die letter (A–D) langs die vraagnommer (3.11.1–3.11.3) neer. 
 

 KOLOM A  KOLOM B 

3.11.1      “my woorde het nie die byt” (versreël 11) A 
 

my woorde kan beskerm 

3.11.2     “en pleit” (versreël 15) B 
 

my woorde kan nie seermaak nie 

3.11.3      “my woorde kan bloot bid” (versreël 14) C my woorde kan soebat 

  

D 

my woorde kan God aanspreek 

  

 

(3 x 1)      (3) 

 

 
3.12  Wat sê die woord “grense” (versreël 18) oor die manier waarop mense leef? Watter les kan jy 

 uit hierdie gedig oor menseverhoudings leer?        (1) 

 
3.13 Watter les kan jy uit hierdie gedig oor menseverhoudings leer?     (1) 

[17½] 

  



 

37 
 

VRAAG 4:  KONTEKSTUELE VRAAG 

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

Kontak – Theo de Jager 
 
1            Ek kon jou met ŉ selfoon bel 
2            om te sê dat ek jou baie mis, 
3            maar die kaart was gekrap, die batterye pap 
4            en die boodskap het in die niet verdamp. 
 
5            Ek het vir jou ŉ brief geskryf 
6            en my hart se hoeke daarin uitgewas 
7            maar my pen was krom, my vingers te dom 
8            om die woorde in die koevert te pas. 
 
9            Toe het ek maar ŉ duif gestuur 
10          sonder skrif of klank, en nou wag ek, 
11          hoop ek en bid ek dat hy terug sal kom 
12          met ŉ takkie blare in sy bek. 
 

4.1  Watter tipe spreker is aan die woord in die gedig?       (½)  

4.2  Wat beteken die woord “Kontak”, die titel van die gedig?      (1) 

4.3  Haal TWEE APARTE WERKWOORDE uit die eerste twee strofes aan wat daarop dui dat die spreker met 

sy/haar geliefde kontak wou maak.         (2) 

4.4  Benoem die beeldspraak wat in strofe 2 voorkom.       (1) 
 
4.5  Noem EEN rede volgens strofe 1 waarom die spreker se pogings om kontak met sy/haar geliefde te 

maak, misluk het.           (1) 
 
4.6  Verduidelik wat die versreël “om die woorde in die koevert te pas” (versreël 8) beteken.   (1) 
 
4.7  Wat beteken die woorde “sonder skrif of klank”? (Versreël 10)      (2) 
 
4.8  Die spreker het moed opgegee om met sy/haar geliefde in verbinding te tree. 
 
4.8.1  Dui aan of die stelling WAAR of ONWAAR is.        (1) 
4.8.2 Motiveer jou antwoord op VRAAG 4.8.1 in jou EIE woorde.      (1) 
 
4.9  Hoe weet jy die spreker wil nie sy/haar geliefde verloor nie?      (1) 
 
4.10 Hoekom sou die spreker baie bly gewees het as die duif met ŉ takkie in sy bek teruggekom het? 

(1) 
4.11 Voltooi die volgende sin. Gebruik die woorde in die lys hieronder. Skryf slegs die antwoord langs die 

vraagnommer (4.11.1–4.11.2) neer. 
 

vryheid;  hoop;   geluk;   vrede 
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In hierdie gedig is die duif (versreël 9) ŉ simbool van (4.11.1) ..., terwyl die takkie blare (versreël 12) ŉ simbool 
van (4.11.2) ... is.          (2) 
 
4.12 Kies elke keer die woord uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A pas. Skryf slegs die letter (A–

D) langs die vraagnommer (4.12.1–4.12.3) neer. 
 

 KOLOM A  KOLOM B 

4.12.1 “om te sê dat ek jou baie mis” (versreël 2) A beskerm 

4.12.2 “in die niet verdamp (versreël 4) B skoonmaak 

4.12.3 “hart se hoeke daarin uitgewas” (versreël 6) C verlang 

  D verdwyn 

 
(3 x 1)      (3) 

[17½] 
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TAAK 7 – LETTERKUNDE: KONTEKSTUEEL (35)   -  MEMORANDUM 
 
VRAAG 1: KONTEKSTUELE VRAAG:  ASTRA CASTRA – Dot Serfontein 
 
1.1  Die skoolhoof wou die atlete so aanspoor/motiveer.       (1) 
1.2  Ettie was bang/het sleg gevoel toe sy gewen het.       (1) 
1.3 100 m/honderd meter           (1) 
 
1.4 
1.4.1  naellopers             (1) 
1.4.2  wegspring             (1) 
1.4.3  skoolhoof             (1) 
1.4.4  drie             (1) 
 
1.5  Hy was vies vir haar.           (1) 
1.6 • Sy moes haar tienergees dissiplineer. 

• Sy moes die selfbeheersing van ŉ werklike atleet aanleer. 
(Enige EEN of soortgelyk)          (1) 

 
1.7 
1.7.1 Onwaar             (1) 
1.7.2  Eben het dadelik vir Ettie laat sit om te kyk wat fout was/haar dadelik gehelp met haar besering. (1) 
 
1.8  Dit kon vir die ander mense geklink het asof hy meer vir haar gedoen het as om net ŉ afrigter te wees. 

(1) 
1.9  Ettie het die eerste wedloop gewen en moes haarself toe bewys het. (Of soortgelyk) 
 
1.10 • Ettie moes sesuur in die oggende gaan oefen. 

• Ettie moes die regte kos eet. (TWEE redes)        (2) 
 
1.11 • Eben was bitter omdat sy eie atletiekloopbaan nie uitgewerk het nie. 

• Eben was ŉ ongelukkige mens. 
• Hy het ongelukkig gelyk. 
• Eben het nie mense om hom met liefde en begrip hanteer nie. 
(Enige EEN)           (1) 

 
1.12 
1.12.1  Dat Ettie die Suid-Afrikaanse naelloopkampioen moes word. (Of soortgelyk)    (1) 
1.12.2 • Dit was al waarop hy die hele tyd gefokus het. 

• Niks anders behalwe hierdie ideaal het vir hom saak gemaak nie. 
(Of soortgelyk)            (1) 

 
1.13 • Wen is nie alles nie. 

• Deelname is belangriker as wen. 
(Of soortgelyk)            (1) 

 
1.14 • Hulle was albei atlete. 

• Nie een van hulle wou graag erken het dat hulle verkeerd was nie. 
(Enige EEN)            (1) 

 
1.15 • Mnr. Bester het agtergekom dat Dolf en Ettie afgeskryf het. 

• Dolf wou nie erken dat Ettie by hom afgeskryf het nie. 
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• Dolf moes kantoor toe gaan.  (DRIE sinne)        (3) 
1.16  Sy wou haar afrigter tevrede stel,√ maar sy wou ook by die partytjie wees.√    (2) 
 
1.17 
1.17.1  Onwaar            (1) 
1.17.2 • Eben het vir haar by die hoof se huis kom kuier. 

• Eben het vir Ettie ŉ kaartjie gelos. 
• Eben sou die dag van die wedloop aan Ettie dink. 
(Enige EEN)           (1) 

 
1.18 • Sy was veronderstel om gespanne te voel voor die wedloop. 

• Sy was so kalm voor die wedloop. 
(Enige EEN)            (1) 

 
1.19 • A 

• A raas met hulle. 
• raas met hulle.  
(Enige EEN)            (1) 

 
1.20  SA Kampioenskap          (1) 
 
1.21  
1.21.1 C Skoolhoof            (1) 
1.21.2 D Dolf             (1) 
1.21.3 E Afrigter           (1) 
1.21.4  B Musiekonderwyser           (1) 
 
1.22 Ja. Ettie het Eben verbaas met haar kalm benadering tot die wedloop wat gewys het dat die 

opofferings haar volwasse gemaak het. OF Nee. Sy het die wedloop verloor; dus het al haar 
opofferings niks beteken nie. (Of soortgelyk))       (1) 

[35] 
 
 
GEDIGTE:  VERSJOERNAAL 
 
VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG Thumela – Elmé Barnard 
 
2.1 ek-spreker/eerstepersoonspreker          (½) 
2.2 Die leerder is klaar met skool.          (1) 
2.3 baie             (1) 
 
 
2.4  •Die leerder was uitgelate. 

• Die leerder was bly. 
 (Enige EEN of soortgelyk)          (1) 

 
2.5  
2.5.1  die sirkelbeweging van die tas in die lug        (1)  
2.5.2  die blaaie wat oral rondlê         (1) 
 
2.6 
2.6.1  D  wonder           (1) 
2.6.2  A gemaak ernstig           (1) 
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2.6.3  B  laggend           (1) 
 
2.7 
2.7.1  Onwaar            (1) 
2.7.2 • Die lyste eksamenroosters kon hom/haar nie meer raak nie. 

• “eksamenroosters wat jou nie meer kon raak” 
(Enige EEN)            (1) 

 
2.8 • D 

• D Personifikasie 
• Personifikasie 
(Enige EEN)           (1) 

 
2.9 Negatiewe belewenis: 

• Ek het nie van skoolreëls/onderwysers/skoolvakke gehou nie. 
• Die skoolreëls het my beperk. 
 
Positiewe belewenis: 
• Ek was trots op my skool. 
• Ek het van die onderwysers/skoolreëls/skoolvakke gehou. 
• Ek het respek vir my onderwysers gehad. 
(Enige EEN of soortgelyk)          (1) 
 

2.10 • B 
• B gewoond was aan sulke gedrag. 
• gewoond was aan sulke gedrag. 
(Enige EEN)           (1) 

 
2.11 Die skool/skoollewe/opvoeding/skoolopleiding/boeke (Enige EEN)    (1) 
 
2.12 blydskap/opgewondenheid OF hartseer/verlorenheid (Enige EEN of soortgelyk)   (1) 
 
2.13 Thumela beteken “wegstuur/versend”.√ Die gedig handel oor ŉ leerder wat (finaal) die skool verlaat.√ 

(2) 
[17½] 

 
VRAAG 3: KONTEKSTUELE VRAAG:   Woorde – Vincent Oliphant 
 
3.1  Vier/4             (½) 
3.2 
3.2.1  Onwaar            (1) 
 
3.2.2  Sy/Haar woorde het nie krag/mag nie. Sy/Haar woorde kan nie bose magte vernietig nie.  

(Enige EEN of soortgelyk)          (1) 
 

3.3  “sing”             (1) 
3.4  “my”             (1) 
 
 
3.5 • Die spreker se woorde kan nie beskerming bied nie √ terwyl ŉ dak ŉ huis/mense skuiling/ 

beskerming kan gee.√ 
• ŉ Dak bied/gee skuiling, √maar die spreker se woorde is te swak om skuiling/beskerming te bied.√  
(Enige EEN of soortgelyk)         (2) 
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3.6 Metafoor           (1) 
 
3.7 
3.7.1  alleenplasing            (1) 
3.7.2  beklemtoning            (1) 
 
3.8 • B 

• B eerlik. 
• eerlik. 
(Enige EEN)           (1) 

 
3.9 “dat ons kromme note haal nie”         (1) 
 
3.10  Tydens oorloë/onrus.           (1) 
3.11 
3.11.1  B  my woorde kan nie seermaak nie        (1) 
3.11.2  C  my woorde kan soebat          (1) 
3.11.3  D  my woorde kan God aanspreek         (1) 
 
3.12 • Mense leef aparte lewens. 

• Verskille tussen mense laat hulle verskillend leef. 
(Enige EEN of soortgelyk)         (1) 

 
3.13 • Ons moet mekaar aanvaar. 

• Ons moet verenig wees. 
(Enige EEN of soortgelyk)        

       (1) 
 [17½] 

VRAAG 4: KONTEKSTUELE VRAAG:   Kontak – Theo de Jager 
 
4.1 Ek-spreker/eerstepersoonspreker        (½) 
 
4.2 • Om te kommunikeer/kommunikasie. 

• Om met iemand in verbinding te tree/verbinding. 
• Om met iemand in aanraking te kom. 
(Enige EEN of soortgelyk) (Moet die woord KONTAK omskryf)     (1) 

 
4.3 “bel”             (1) 
  “geskryf”            (1) 
 
4.4 Metafoor           (1) 
 
4.5 • die kaart was gekrap 

• die (selfoon se) batterye was pap 
• die boodskap het in die niet verdamp 
(Enige EEN)           (1) 

 
4.6 Die spreker sukkel om die regte woorde te vind (te sê) om sy/haar hartsbegeerte/gevoelens uit te 

druk.            (1) 
 
4.7 nie. 
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(Enige EEN)           (2) 
4.8 
4.8.1  Onwaar            (1) 
4.8.2  Die spreker het vir oulaas ŉ duif na sy/haar geliefde gestuur.      (1) 
 
4.9 • Die spreker het baie moeite gedoen om kontak te maak (het probeer bel, het probeer skryf en het ŉ 

duif gestuur). 
• Die spreker “wag/hoop/bid” dat die duif sal terugkom. 
(Enige EEN of soortgelyk)         (1) 

 
4.10 • Dit sou beteken dat die geliefde kontak wou behou/maak. 

• Dit sou beteken dat die geliefde die spreker ook gemis het. 
(Of soortgelyk)           (1) 

 
4.11 
4.11.1  vrede           (1) 
4.11.2   hoop           (1) 
 
4.12 
4.12.1   C  verlang          (1) 
4.12.2   D  verdwyn         (1) 
4.12.3   B  skoonmaak          (1) 
 

[17½] 
VRAAG 5: KONTEKSTUELE VRAAG:   Kabouterliefde – Ingrid Jonker 
 
5.1  verbeelding           (½) 
5.2  rooi-rooi pet           (1) 
5.3  Albei se kleur is geel.            (1) 
 
5.4  Klanknabootsing/Onomatopee         (1) 
5.5  vrolik/romanties/speels/lighartig         (1) 
 
5.6 met die (blou) lug           (1) 
 
5.7 • Die sterre was helder. 

• Die maan was duidelik. 
• Blou-blou lug. 
(Enige EEN)           (1) 

 
5.8 • B 

• B veiligheid 
• veiligheid 
(Enige EEN)           (1) 

 
5.9 
5.9.1  C  Vergelyking          (1) 
5.9.2  A  Personifikasie          (1) 
5.9.3 B Metafoor          (1) 
 
5.10 
5.10.1  Waar            (1) 
5.10.2 “het dit self vir my gesê”/“kadoemps”         (1) 
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5.11 
5.11.1 sprokie             (1)  
 
5.11.2 liefdesverhouding          (1) 
 
5.12 • Dit beklemtoon die spreker se liefde. 

• Dit dra by tot die klankrykheid. 
• Dit spreek die kind se kleurryke wêreld aan. 
(Enige EEN of soortgelyk)         (1) 

 
5.13 In die aand/in die nag          (1) 
 
5.14 • Die gedig handel oor die liefde. 

• Die gedig het ŉ romantiese ondertoon. 
• Die gedig spreek tot ŉ mens se verbeeldingswêreld. 
(Enige EEN of soortgelyk)        

       (1)  
[17½] 

TOTAAL:  35 
 

  



 

45 
 

 
 

TAAK 8 – JUNIE-EKSAMEN (250) 
 

KWARTAAL 3 
 

TAAK 9 – SKRYF: KORTER TRANSAKSIONEEL (20) 
 
VRAAG 1 
• Kies EEN onderwerp en skryf 80–100 woorde daaroor. 
• Skryf die nommer en die titel van die onderwerp wat jy kies, boaan jou skryfstuk neer. 
 
1.1         ADVERTENSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Uit: Clipart] 
 

 Julle skool gaan ŉ entrepreneursweek aanbied en wil graag die jongmense van julle dorp aan 
hierdie program laat deelneem. Die tema vir die entrepreneursweek is: 2013 – Dink nuut. Jy is 
een van die leerders wat met die beplanning help. 

 

Skryf ŉ advertensie vir die jongmense om die entrepreneursweek te adverteer. Sê waar die 
entrepreneursweek gaan plaasvind, wanneer dit gaan plaasvind, die doel van hierdie week en 
wat die jongmense uit hierdie week kan leer. Nooi hulle uit om deel van hierdie 
entrepreneursweek te wees. 

 
 
 
 
 
[20
] 

 

3
.
2 

 

[20] 
1.2  DAGBOEKINSKRYWING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Uit: http://www.google.com] 
 
Dis die aand voor jy jou aanvullende eksamen begin skryf. Jy weet dit is dalk jou laaste 

http://www.google.com/
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geleentheid om matriek te slaag of om jou punte in sekere vakke te verbeter. Jy is 
opgewonde, maar ook baie bang. 

 

Skryf in jou dagboek oor hoe jy voel oor die dag en die geleenthede wat vir jou voorlê.  [20] 
 
1.3 INSTRUKSIES 
 
Jy was verlede jaar een van die leiers van jou skool. Die hoof het jou onlangs gevra om jou skool te 
besoek en aan die nuwe skoolleiers instruksies te gee oor hoe om die skool ŉ veilige plek vir alle 
leerders te maak.  
  
Skryf SEWE instruksies neer wat jy vir die skoolleiers sal gee.  

[20] 
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TAAK 9 – MEMORANDUM - KORTER TEKS:  NASLAAN-, INFORMATIEWE EN 
TRANSAKSIONELE TEKSTE 

 
1.1         ADVERTENSIE 

 
• Die  advertensie moet die leerders oorreed om aan die entrepreneursweek deel te neem. 
• ŉ Begeerte moet ontstaan om betrokke te raak. 
• Die advertensie word vir ŉ spesifieke groep mense geskep. 
• Die leser moet oortuig word om deel van die program te wees of die 

entrepreneursweek by te woon. 
• Die krag van ŉ advertensie lê in sy eenvoud. 
• Dit moet onmiddellik die leser se aandag trek. 
• Moenie te veel woorde gebruik nie.  Die leser wil nie te veel lees nie. 
• Die leser moet die advertensie maklik verstaan. 
• Lettergroottes en lettertipes is baie belangrik. (Uitleg is belangrik) 
• Dit moet al die inligting gee. 
• ’n Advertensie berus op die sogenaamde ABBA-beginsel: 

- ’n Advertensie moet ŉ leser se aandag trek. 
- Die leser se belangstelling moet gewek word. 
- Die advertensie moet ‘n begeerte by die leser wek.  As die advertensie in sy doel 

slaag, sal die leser tot aksie oorgaan. 
- Die vrae wat?, waar?, wat alles? en vir wie? moet beantwoord kan word. 

 
FORMAAT 
 
• Die  doel  is  om  die  jongmense  van  jou  dorp  uit  te entrepreneursweek wat julle skool gaan 

aanbied. 
• Die volgende inligting moet in die advertensie verskyn: 

- Wie genooi word en vir watter geleentheid 
- Wanneer (dag, datum en tyd) die geleentheid gaan plaasvind 
- Hoe lank die funksie gaan aanhou 
- Die plek waar die geleentheid gehou word 
- Die tema vir die week 
- Die doel van die week 
- Wat die jongmense hieruit kan leer 

• Kontakbesonderhede
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VOORBEELD 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Alle jongmense van Standerton word vriendelik uitgenooi  

na ŉ entrepreneursweek.           Wie? 
 
 
 

Die doel van hierdie week is om julle kreatief te laat dink oor hoe om die 

entrepreneurs van die toekoms te word.     Wat? 
 

 
 

DATUM:      23–27 Maart 2013                       Wanneer?  

TYD:             08:00 tot 16:00                           Wanneer?  

PLEK:           Hoërskool Fairlands                   Waar?  

TEMA:         2013 – Dink nuut   Wat? 

• Jongmense kan leer om nuut te dink en planne te maak om die beste entrepreneur vir 

die toekoms te wees. 
• Nuwe idees kan by ander jongmense geleer word. 
• Jongmense kan ŉ verskil maak in die ekonomie van die land. 
 

 

Bel Harry (0827151371) vir verdere besonderhede. 
 
 
 
1.2         DAGBOEKINSKRYWING 

• Die dagboekinskrywing moetŉ dag en/of datum hê wat  boaan geskryf word. 
• Dit is ŉ informele skryfstuk gerig op dinge wat gebeur het, die persoon se eie ervaring(s), 

gevoelens wat ervaar is of dinge ŉwamt ens nie wil vergeet nie. 
• Sinne word kort en kragtig geformuleer. 
 
FORMAAT 

• Die kandidaat hoef nie met “Liewe Dagboek” te begin nie. 
• Die uiteensetting is in paragraafvorm en daar word oor jou gevoelens oor die aanvullende 

eksamen en die geleenthede wat voorlê, geskryf. 
• Die stuk word in die eerste persoon geskryf. 
• Skryf hoofsaaklik in die verlede tyd. 
• Gevoelens/ervarings wat beleef is, word op ŉ informele wyse aangebied. 
• Plekke, familie en vriende word op die naam genoem. 
• Sinne ondersteun die kerngedagte van die opdrag. 
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VOORBEELD 
 

15 Maart 2013 
 
Liewe Dagboek (opsioneel) XXX 
Paragraaf 1: 
Vertel van jou gevoelens oor die aanvullende eksamen. XXX 
Paragraaf 2: 
Vertel van die geleenthede wat voorlê. 

(Kan ook net in een paragraaf aangebied word). 
 

 
1.3         INSTRUKSIES 
 
•   Die instruksies moet logies, saaklik en duidelik uiteengesit word. 
•   Die inligting is bedoel om leiding te gee. 
•   Dit kan ŉ opskrif hê. 
•   Sinne word kort en kragtig geformuleer, sonder omhaal van woorde. 
 
FORMAAT 
•   Die uiteensetting: puntsgewys/reëls oopgelaat/ander aanduiders gebruik. 
•   Die instruksies is kort en bondig, maar moet in volsinne aangebied word. 
•   Die sinne hoef nie met werkwoorde te begin nie. 
 
 

VOORBEELD INSTRUKSIES 
 
1. Wees te alle tye op die uitkyk vir vreemde mense op die skoolterrein. 
XXX 
2. Jy moet dadelik ŉ ongewone situasie aan die skoolhoof of onderwysers 
rapporteer. XXX 
3. Wees bedag op leerders wat wapens of vreemde voorwerpe skool toe bring. 
XXX 
4.Waarsku leerders teen mense wat moontlik dwelms aan hulle wil verkoop. 
XXX 
5.Werk saam met onderwysers as ŉ noodsituasie ontstaan. 
XXX 
6.Moenie eetgoed of drinkgoed by iemand neem wat jy nie ken nie. 
XXX 
7. Ken te alle tye die polisie en nooddienste se telefoonnommers. 
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AFDELING C:  KORT TRANSAKSIONELE TEKS – EERSTE ADDISIONELE TAAL (20) 

 
20 

PUNTE 

KODE 7 
Uitmuntend 

80-100% 

KODE 6 
Verdienstelik 

70-79% 

KODE 5: 
Beduidend 

60-69% 

KODE 4 
Voldoende 

50-59% 

KODE 3 
Matig 

40-49% 

KODE 2 
Basies 
30-39% 

KODE 1 
Ontoereikend 

0-29% 
 

 
INHOUD, 

BEPLANNING EN 
FORMAAT 

 
13 PUNTE 

10½-13 
 

-Gespesialiseerde 
kennis van vereistes 
van teks. 

-Gedissiplineerde 
skryfwerk. Behou 
deurgaans algehele 
fokus; geen afwy- 
kings nie. 

-Inhoud en idees 
algeheel same- 
hangend; alle detail 
ondersteun die 
onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ feitlik foutlose, 
gepaste teks. 

-Al die nodige reëls 
vir die  formaat is 
toegepas; uitmun- 
tend. 

9½-10 

 
-Goeie kennis van 
vereistes van teks. 

-Gedissiplineerde 
Skryfwerk. Behou 
fokus; byna geen 
afwykings nie. 

-Inhoud en idees 
samehangend; alle 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ goedsaamge- 
stelde, gepaste teks. 

-Al die nodige reëls 
vir die formaat is 
toegepas; verdiens- 
telik. 

8-9 

 
-Redelike kennis van 
vereistes van teks. 

-Behou fokus; onbe- 
nullige afwykings. 

-Inhoud en idees 
samehangend; detail 
ondersteun die 
onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ  goeie, gepaste, 
teks. 

-Die meeste van die 
nodige reëls vir die 
formaat is toegepas; 
beduidend. 

6½-7½ 
 

-Voldoende kennis 
van vereistes van 
teks. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp, maar dit 
belemmer nie die 
betekenis nie. 

-Inhoud en idees 
voldoende same- 
hangend; sommige 
van die detail 
ondersteun die 
onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
ŉ bevredigende teks. 

-Kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat is voldoen- 
de. 

5½-6 
 

-Gemiddelde kennis 
van vereistes van 
teks. Respons op 
geskrewe teks toon 
ŉ oppervlakkige 
fokus. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp; beteke- 
nis is plek-plek vaag. 

-Inhoud en idees 
gemiddeld same- 
hangend; basiese 
detail ondersteun 
die onderwerp. 

-Beplanning en/of 
eerste  poging lei tot 
ŉ gemiddelde /rede- 
like verstaanbare 
teks. 

-Kennis van die 
die nodige reëls vir 
die formaat is 
gemiddeld; kritiese, 
nalatige foute. 

4-5 
 

-Elementêre kennis 
van vereistes van 
teks. Respons 
op geskrewe teks 
toon ŉ beperkte 
fokus. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp; beteke- 
nis is plek-plek 
verwarrend. 

-Beperkte samehang 
in inhoud en idees; 
min detail wat die 
onderwerp 
ondersteun. 

-Beplanning en/of 
eerste poging 
gebrekkig; teks nie 
goed aangebied nie. 

-Kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat is vaag. 

0-3½ 
 

-Geen kennis van 
vereistes van teks 
nie. 

-Inhoud wyk af van 
onderwerp; beteke- 
nis is plek-plek 
verwarrend. 

-Inhoud en idees nie 
samehangd nie; te 
min detail wat  die 
onderwerp 

ondersteun. 
-Beplanning en/of 
eerste poging nie 
gedoen nie; swak 
aanbieding van 
teks. 

-Geen kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat nie. 

 

 
TAAL, STYL EN 
REDIGERING 

 
7 PUNTE 

6-7 
 

-Teks is grammati- 
kaal akkuraat; sinne 
goed saamgestel. 

-Woordeskat is baie 
toepaslik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

-Styl, toon en register 
baie toepaslik. 

-Teks feitlik foutloos 
na proeflees en 
redigering. 

-Lengte is in 
ooreenstemming 
met vereistes. 

5-5½ 
 

-Teks is grammati- 
kaal akkuraat; sinne 
goed saamgestel. 

-Woordeskat is 
meestal toepaslik vir 
doel van teks, 
gehoor en konteks. 
-Styl, toon en register 
meestal toepaslik. 

-Teks oorwegend 
foutloos na proeflees 
en redigering. 

-Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

4½ 
-Teks is grammati- 
kaal maklik om te 
lees; sinne is goed 
saamgestel. 

-Woordeskat is 
toepaslik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

-Styl, toon en register 
oor die algemeen 
toepaslik. 

-Teks meestal fout- 
loos na proeflees en 
redigering. 

-Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

3½-4 
 

-Teks is voldoende 
saamgestel t.s.v. 
foute. 

-Woordeskat is 
voldoende vir doel 
van teks, gehoor 
en konteks. 

-Styl, toon en register 
voldoende. 

-Teks het steeds 
foute na  proeflees 

en redigering. 
-Lengte is amper 
korrek. 

3 
 

-Teks is basies 
saamgestel; ver- 
skeie foute. 

-Woordeskat is 
beperk en nie baie 
gepas vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

-Styl, toon en register 
toon gebreke. 

-Teks het steeds baie 
foute na proeflees en 
redigering. 

-Lengte: te kort/lank. 

2½ 
 

-Teks is swak en 
moeilik om te volg. 

-Woordeskat benodig 
remediëring en is nie 
geskik vir doel van 
teks,  gehoor en 

konteks nie. 
-Styl, toon en register 
nie geskik vir die 
onderwerp nie. 
-Teks is besaai met 
foute t.s.v. proeflees 
en redigering. 

-Lengte: te kort/lank. 

0- 2 
 

-Teks is swak 
saamgestel en 
verwarrend. 

-Woordeskat benodig 
ernstige remediëring 
en is nie toepaslik vir 
doel van teks n ie. 

-Styl, toon en register 
pas nie by 
onderwerp nie. 

-Opstel is besaai met 
foute t.s.v. proeflees 
en redigering; 
verwar die leser. 

-Lengte is heeltemal 
te kort/te lank. 
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TAAK 10 – SEPTEMBER-EKSAMEN (250) 
 

 


