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

 Die taak moet volgens KABV-riglyne opgestel word. 

 Leerders moet presies weet wat van hulle verwag word. 

 Opstelle moet liefs onder gekontroleerde omstandighede geskryf word. 

 Hierdie stake 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  H U I S T A A L   2 0 1 4  

Kwartaal 1 Taak 1 –( 15) punte Taak 2 – (50) punte Taak 3 – (25) punte Taak 4 – (10) punte Taak 5 – (35) (min) 

(135) punte 
verwerk na 
100 

*MOND:  
 
Luisterbegrip (15) 
 

SKRYF:  
Verhalende / 
Beskrywende / 
Beredenerende / 
Argumenterende /  
Bespiegelende / opstel  

SKRYF:  
Transaksioneel: 
Vriendskaplike /formele of 
informele briewe aan pers/ 
formele briewe/ cv / huldeblyk/ 
agenda / verslag, ens. 

MOND:  
 
Voorbereide 
toespraak (10 
punte) 

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

Kwartaal 2 Taak 6 – (35) punte Taak 7 – (15) punte 
 

Taak 8 – (250) punte 

(300) punte 
verwerk na 
100 

LETTERKUNDE:  
 
Konteksvrae (10 
punte) 
Literêre opstel (25 
punte) 

*MOND:  
 
Onvoorbereide 
toespraak (15) 

V1 (2h) TAAL: Begrip (30); Opsomming (10); Taal (30) = [70] 
V2 (2½h) LETTERKUNDE: Poësie (30); Roman (25) & Drama (25) = [80] 
*V3 (2½h) SKRYF: Opstel (50); Transaksioneel (50); (2X25) = [100] 
*Kan in Mei/Junie geskryf word 

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

(260)  punte 
verwerk na 
100 

*MOND:  
 
Voorbereide toespraak (10 punte) 

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

TAAK 1:  LUISTERBEGRIP (15)  - (ongeveer 30 – 40 minute) 

 

Vat die gaping!  

 
1. ’n Brugjaar ná matriek kan jou help om die regte studierigting te kies en groter sukses in jou lewe te behaal. Maar 

dan moet jy dit slim gebruik…  

 

2. Liefdadigheidswerk in Nepal, werk by ’n ski-oord in Kanada, of sommer net ’n rugsak-toer deur Europa. Dis hoe 

ál meer jongmense na matriek die pad vat.  

 

3. As jy kyk hoe ’n groot persentasie universiteitstudente uitsak, lyk so ’n brugjaar al hoe wensliker vir matrikulante. 

Want die syfers is skokkend: Net ’n derde van die studente wat vir ‘n driejaar-kwalifikasie inskryf, voltooi hul 

kursus. Navorsing (einde 2007) deur prof. Amanda Lourens van die Noordwes-Universiteit op Potchefstroom wys 

dat twee derdes opskop. Sy het tien verskillende SA universiteite en universiteite vir tegnologie by haar ondersoek 

betrek.  

 

4. Die groot aanpassing op universiteit, die skielike onafhanklikheid en vryheid, studente wat halsoorkop ’n 

studierigting kies of finansieel nie die mas opkom nie, is alles redes hiervoor, wys haar navorsing.  

 

5. Vanweë die groot aanvraag is daar deesdae al hoe meer instellings wat gap-jaarprogramme aanbied. Van volgende 

jaar af is daar byvoorbeeld ’n nuwe gestruktureerde brugjaarprogram wat jy op Potchefstroom binne stapafstand van 

die Noordwes-Universiteit kan volg. Die Equilibria Refinement School is ‘n omvattende afrondingskursus wat 

ontwerp is om jongmense selfstandig te maak, sê dr. Hanri de la Harpe, die stigter.  

 

6. In die kursus leer jy meer oor moontlike beroepe, hoe om stres en tyd te bestuur, gesonde verhoudinge te 

handhaaf, behoorlik met geld te werk en om ’n CV op te stel en aansoek te doen om werk. Jy leer ook oor etiket, 

kook en onthaal, wynbediening, noodhulp, binneversiering en tuinbou. Die jaar word afgesluit met ’n opsionele toer 

na Europa.  

 

7. Prof. Charl Cilliers, direkteur van die sentrum vir studievoorligting en -ontwikkeling aan die Universiteit 

Stellenbosch, sê: “Die wêreld is deesdae kleiner danksy tegnologie, en jongmense is nie meer bang om oorsee te reis 

en dinge te ondersoek nie.  

 

8. Werwingspersoneel by universiteite reken sg. gappers is dikwels meer gemotiveerde studente met beter sosiale 

lewensvaardighede.  

 

9. “As jy nie ’n brugjaar sinvol en produktief aanwend nie, is dit tydmors, maar drank en dwelms is maklik 

bekombaar en verblyf in hole kan gevaarlik wees,” waarsku Annerien Stander (22) wat self in Londen gewerk het. 

Neem jou persoonlikheid in ag. Sien jy kans vir die uitdaging of is jy geneig tot depressie?  

 

10. As jy weet jy gaan sukkel om later weer te studeer of jy moet geld leen om oorsee te gaan, moet die rooi ligte 

egter flikker.  

 

[Verwerk uit: SARIE, Oktober 2008] 
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VRAE: 
 

1.1 Watter woord in paragraaf 1 is ’n aanduiding dat ’n brugjaar nie noodwendig sukses waarborg nie? (Skryf 

slegs een woord neer.)            (1)  

1.2 Op watter twee maniere word ’n brugjaar, volgens hierdie artikel, tradisioneel deurgebring?  (2)  

1.3 “Net ’n derde van die studente wat vir ’n driejaarkursus inskryf, voltooi hul kursus.” (paragraaf 3) Is hierdie 

aanhaling ’n stelling, ’n feit of ’n mening? Motiveer jou antwoord.      (2)  

1.4 Skryf slegs die woord uit paragraaf 4 neer wat aandui dat studente soms  impulsief kan wees. (1)  

1.5 Skryf ‘n lewensvaardigheid neer wat studente by Equilibria Refinement School sal aanleer om hulle te help 

om met ander mense oor die weg te kom.        (1)  

1.6 Waarom, dink jy, is die toer na Europa (paragraaf 6) opsioneel? Skryf jou antwoord in EEN sin.  (1)  

1.7 Omskryf: “Die wêreld is deesdae kleiner danksy tegnologie.” Skryf jou antwoord in EEN sin.   (1) 

1.8 Waarna verwys “hole” in paragraaf 10?          (1)  

[10] 

 
 

ANTWOORDE 
1.1 kan              (1)  

1.2 werk oorsee vir ’n jaar /  

reis oorsee vir ’n jaar /  

OF Meer spesifiek uit die teks: Hulle kan werk (in Nepal of Kanada) /  

of hulle kan ’n rugsak-toer deur Europa Onderneem. /        (2)  

1.3 Feit /  

Navorsing het bewys dat twee derdes opskop. /         (2)  

1.4 halsoorkop             (1)  

1.5 hoe om gesonde verhoudinge te handhaaf / etiket /  [enige EEN]     (1)  

1.6 Dit hang af of die student dit kan bekostig. OF  

Dis om studente wat nie die toer kan bekostig nie die geleentheid te bied om tog die kursus te volg. /  (1)  

1.7 Danksy tegnologie kan ’n mens binne sekondes en goedkoop met enige persoon enige plek ter wêreld 

kommunikeer.             (1)  

1.8 slegte verblyf OF klein, beknopte kamers          (1)  

              [10] 
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TAAK 2:  OPSTEL (50) 
 

Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ’n OPSTEL van 400–450 woorde.  
 
1.1  Van lekker lag, kom lekker huil  [50]  

1.2  My lewe in ’n plakboek  [50]  

1.3  Geniet die klein dingetjies; eendag kyk jy dalk terug en besef dis dié dinge 
wat saak maak. - Robert Brault                                [Uit: Leef, Oktober 2011]  

[50]  

1.4  Hongersnood is almal se probleem.  [50]  

1.5  In my sak …  [50] 

1.6.1 

 

[50] 

1.6.2 
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1.6.3 

 

[50] 

  
 
 

 

1.6.4 

 

[50] 
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TAAK 1:  NASIENRIGLYNE 

 
VRAAG 1 
 
Assesseer die opstel, sonder vooroordeel, vanuit die leerder se oogpunt en volgens sy/haar interpretasie. 
Hierdie moontlikhede (onderstaande memorandum) mag nie as bindend beskou word nie. Die leerder bied 
enige tipe opstel aan soos byvoorbeeld: 
 
1.1 Van lekker lag, kom lekker huil:  

Die onderwerp leen hom tot ’n verhalende opstel waarin die leerder vertel van iets wat aanvanklik baie 
prettig/snaaks/lekker was, maar om een of ander rede anders afloop: teen die einde van die verhaal moet 
die leerder dus hartseer/spyt/bedremmeld wees. Dit kan ook ’n beskrywende opstel wees indien die 
leerder iemand se eers-lag-dan-huil-ervaring beskryf. Die fokus val dan op beskrywing. Leerders sou ook 
kon bespiegel/redeneer/argumenteer of dit in alle omstandighede die verloop van die lewe is. [50] 

 
1.2 My lewe in ’n plakboek:  

Die leerder kan ’n verhalende opstel skryf oor sy lewe met behulp van foto’s/bladsye/objekte in sy/haar 
plakboek. Hy kan ook spesifieke foto’s of bladsye/objekte beskryf. Hy/sy kan bespiegel oor hoe vinnig tyd, 
en die lewe, verbygaan en uiteindelik saamgevat word in ’n enkele plakboek.    [50] 

 
1.3 Geniet die klein dingetjies; eendag kyk jy dalk terug en besef dis dié dinge wat saak maak. 

– Robert Brault:  
Die leerders kan hierdie onderwerp gebruik om klein dingetjies wat hom/haar irriteer, te beskryf. 
Terugskouend besef hy/sy dat dít eintlik die belangrike goed in die lewe is. Hierdie onderwerp leen hom 
ook tot ’n bespiegelende opstel waar die kandidaat bespiegel oor of klein dingetjies werklik saak maak. 
Hy/sy kan ook verhalend skryf waarin hy/sy aandui hoe hy/sy tot insig gekom het dat dit wel die klein 
dingetjies is wat saak maak. Dit kan egter ook ’n beredenerende skryfstuk wees waarin beide kante van 
die argument beredeneer word. Hy/sy kan ook argumenteer dat klein dingetjies wel in die lewe saak 
maak.             [50] 
 

1.4 Hongersnood is almal se probleem:  
Leerders behoort standpunt in te neem en die stelling aan die hand van sinvolle argumente/redenasies te 
bewys. Hierdie onderwerp leen hom egter ook tot ander interpretasies waar die leerder byvoorbeeld die 
negatiewe kant aanbied. Indien die leerder beide kante van die saak stel, kan die skryfstuk beredenerend 
aangebied word. Die leerder kan ook in ’n beskrywende opstel die hongersnood beskryf. Indien die 
leerders die onderwerp ook figuurlik interpreteer, soos bv. honger na liefde / aandag / sekuriteit / geld / 
geduld / kennis, is dit aanvaarbaar.         [50] 

 
1.5 In my sak ...:  

Die leerder kan die onderwerp interpreteer as ’n handsak, boeksak, rugsak, inkopiesak, selfs ’n hemp-, 
broek- en roksak. Sintuiglike ervaring word meegedeel. Die leerder kan ook op herinneringe fokus in die 
aanbieding van die opstel wat beskrywend van aard sal wees. Indien die leerder die opstel as ’n 
verhalende skryfstuk aanbied, sal objekte/herinneringe in die sak die fokus vorm met al die elemente wat 
by ’n verhaal tuishoort.           [50] 

 
1.6.1-1.6.4  Leerder se eie interpretasie. 
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TIPES OPSTELLE: 
 
VERHALENDE OPSTEL 
Dit is ’n interessante vertelling van ’n storie/gebeurtenis(-se) (gewoonlik uit die verlede). Dit kan vanuit enige perspektief geskryf 
word. 
Hou die volgende in gedagte: 

• Dit gaan oor iets wat gebeur het en vertel word (’n storie of gebeurtenis). 
• ’n Sterk oortuigende storielyn ontwikkel logies en die verhaal oortuig. 
• Dit is opreg en met entoesiasme geskryf. 
• Die inhoud is boeiend en interessant, dit oortuig en ontwikkel logies, daarom is die inhoud samehangend. 
• Die verhaal word uit eie ervaring geskryf, maar kan fiktief wees. 
• Karakterisering oortuig en die agtergrond/atmosfeer is geslaagd. 
• ’n Treffende inleiding wat die leser boei. 
• ’n Verrassende slot rond die inhoud af. 
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

 
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. 
Hou die volgende in gedagte: 

• Waarnemings met al vyf sintuie en ’n goeie woordeskat word vereis. 
• Insig, begrip, ’n eie belewing en sinvolheid geniet aandag. (Dit is meer as net die opnoem van waarnemings). 
• Tekste kan varieer van meer realisties tot ’n verdieping in die aanbieding. 
• Eie gevoelens oor dit wat beskryf word, kan gegee word. 
• Plekke en gebeure word presies en akkuraat beskryf. 
• Karakters moet lewensgetrou wees: innerlik en uiterlik. 
• Beeldspraak, idiome en spreekwoorde word oorspronklik aangewend. 
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

 
BEREDENERENDE OPSTEL 
Dis objektief en probeer om ’n gebalanseerde gesigspunt van beide kante van ’n argument te gee. Die skrywer oorweeg verskeie 
aspekte van die onderwerp onder bespreking en bied teenstellende menings onpartydig aan. Die skrywer mag tot ’n spesifieke 
gevolgtrekking aan die einde van die opstel kom, maar die argumente vir en teen die onderwerp moet goed gebalanseerd en 
duidelik ontleed wees in die ontwikkeling van die opstel. 
Hou die volgende in gedagte: 

• Die opstel handel oor ’n onderwerp waaroor standpunt, alreeds tydens die inleiding, ingeneem word. 
• BEIDE kante van die argument moet beredeneer word. 
• Die inhoud oortuig en ontwikkel logies en helder. 
• ’n Gevolgtrekking word in die slotparagraaf, wat aansluit by die inleiding, bereik. 
• Die leser word deur die skrywer se standpunt oortuig. 
• Oorredende en emotiewe taalgebruik kom voor. 
• • Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

 
 
BESPIEGELENDE OPSTEL 
Die skrywer oorweeg, deurdink ’n idee/lewenswaarheid en gee sy/haar emosionele reaksies en gevoelens weer. Bespiegel oor ’n 
droom of wense. 
Hou die volgende in gedagte: 

• Die probleem, situasie, saak, onderwerp word omskryf. 
• Die onderwerp word bepeins, oordink. 
• Verskillende opsies word teen mekaar opgeweeg. 
• ’n Eie logiese en sistematiese mening word gevorm. 
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 
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ARGUMENTERENDE/BETOGENDE OPSTEL 
Die skrywer het ’n spesifieke mening/opinie en argumenteer daaroor om sy/haar standpunt te motiveer. Dit is ’n subjektiewe opstel. 
 
Hou die volgende in gedagte: 

• Dit is subjektief en definitiewe opinies moet gestel word. 
• ’n Eie mening word op ’n baie oorspronklike en treffende manier gegee. 
• ’n Reeks argumente om perspektief te motiveer, word gegee. 
• Daar moet op argumente vir/teen die standpunt gekonsentreer word. 
• ’n Verskeidenheid stylfigure en oorredingstegnieke kan gebruik word. 
• Sterk gevoelstaal wat emosioneel is, maar nie kru taal nie, kan gebruik word. 
• Daar moet ’n duidelike en oortuigende slot wees. 
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

 
TOTAAL AFDELING A:  50
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AFDELING A:  OPSTEL – HUISTAAL (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 

 
30 PUNTE 

 

24-30 
 

-Inhoud uitstaande en    
 hoogs oorspronklik. 
-Idees stem jou tot   
 nadenke; uitdagend 
 en volwasse. 
-Beplanning en/of   
 eerste poging lei tot  
 ’n foutlose   
 aanbieding. 

21-23½ 
 

-Inhoud verdienstelik 
 en oorspronklik. 
-Idees verbeelingryk  
 en interessant. 
-Beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 ’n vernuftige  
 aanbieding. 

18-20½ 
 
-Inhoud goed, redelik  
 koherent. 
-Idees interessant en  
 oortuigend. 
-Beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 ’n goeie aanbieding. 

15-17½ 
 
-Inhoud geskik,  
 voldoende koherent. 
-Idees interessant,  
 oorspronklikheid  
 voldoende. 
-Beplanning en/of  
 eerste poging lei tot   
 ’n bevredigende 
 aanbieding. 

12-14½ 
 
-Inhoud middelmatig 
 en gewoon. Gapings 
 in koherensie. 
-Idees meestal  
 toepaslik.  
 Oorspronklikheid  
 beperk. 
-Beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 ’n redelike en  
 samehangende  
 aanbieding. 

9-11½ 
 
-Inhoud nie altyd  
 duidelik; koherensie  
 ontbreek. 
-Beperkte idees,  
 herhaal dikwels. 
-Onvoldoende vir  
 huistaalvlak t.s.v. 
 beplanning; aanbie- 
 ding nie goed nie. 

0-8½ 
 
-Inhoud grootliks  
 Irrelevant; geen  
 koherensie. 
-Idees vervelig en  
 herhalend. 
-Onvoldoende  
 beplanning en/of  
 eerste poging; aan-  
 bieding swak. 

 
 

TAAL, STYL 
EN 

REDIGERING 
 

15 PUNTE 

12-15 
 
-Krities bewus van  
 taalimpak. 
-Taal en punktuasie  
 effektief gebruik. 
-Gebruik hoogs  
 gepaste figuurlike  
 taal. 
-Woordkeuse   
 uitsonderlik en  
 volwasse. 
-Styl, toon en register  
 hoogs geskik vir  
 onderwerp. 
-Feitlik foutloos na  
 proeflees en  
 redigering. 

10½-11½ 
 
-Krities bewus van  
 taalimpak. 
-Taal en punktuasie  
 korrek; gebruik knap  
 figuurlike taal. 
-Woordkeuse varieer  
 en is kreatief. 
-Styl, toon en register  
 geskik vir onder-  
 werp. 
-Grootliks foutvry na  
 proeflees en  
 redigering. 

9-10 
 
-Kritiese bewustheid  
 van taal duidelik. 
-Taal en punktuasie  
 meestal korrek.  
-Woordkeuse geskik  
 vir teks. 
-Styl, toon en register  
 geskik vir teks. 
-Meestal foutvry na  
 proeflees en  
 redigering. 

7½-8½ 
 
-Enkele aanduidings  
 van kritiese  
 taalbewustheid. 
-Taal eenvoudig; 
 punktuasie  
 voldoende. 
-Woordkeuse  
 voldoende. 
-Styl, toon en register  
 oor die algemeen in  
 ooreenstemming  
 met teksvereistes. 
-Steeds foute na  
 proeflees en  
 redigering. 

6-7 
 

-Beperkte  
 aanduidings van  
 kritiese bewustheid. 
-Taal middelmatig;  
 punktuasie dikwels  
 verkeerd gebruik. 
-Woordkeuse beperk. 
-Styl, toon en register  
 toon gebrek aan  
 samehang. 
-Baie foute na  
 proeflees en  
 redigering. 

4½-5½ 
 

-Geen kritiese  
 taalbewustheid. 
-Gebrekkige taal en  
 punktuasie. 
-Woordkeuse  
 beperk. 
-Styl, toon en register  
 nie geskik. 
-Besaai met foute na  
 proeflees en  
 redigering. 

0-4 
 

-Geen kritiese  
 taalbewustheid. 
-Ernstige gebrek aan  
 taal en punktuasie. 
-Woordkeuse nie  
 geskik nie. 
-Styl, toon en register  
 in alle opsigte  
gebrekkig. 
-Besaai met foute na  
 proeflees en  
 redigering; verwar  
 die leser. 

 
 

STRUKTUUR 
 

5 PUNTE 

4-5 
 
-Koherente  
 ontwikkeling van  
 onderwerp. Skerp en  
 uitsonderlike detail. 
-Sinne en paragrawe  
 briljant saamgestel. 
-Lengte in  
 ooreenstemming  
 met vereistes van  
 opstel. 

3½ 
 
-Logiese ontwikkeling  
 van besonderhede;  
 koherent. 
-Sinne en paragrawe  
 logies en gevarieerd. 
-Lengte korrek. 

3 
 

-Ontwikkeling van  
 verskeie relevante  
 besonderhede. 
-Sinne en paragrawe  
 goed saamgestel. 
-Lengte korrek. 

2½ 
 

-Net enkele  
 noodsaaklike idees  
 gegee; besonder- 
 hede ontwikkel tog. 
-Sinne en paragrawe  
 mag foute bevat,  
 maar opstel maak  
 nog sin. 
-Lengte is amper  
 korrek. 

2 
 
-Net enkele  
 noodsaaklike idees  
 kan duidelik  
 onderskei word. 
-Sinne en paragrawe  
 bevat foute, maar  
 opstel maak nog  
 sin. 
-Lengte: te kort/lank. 

1½ 
 

-Dwaal soms van die  
 onderwerp af, maar 
 algemene  
 gedagtegang kan  
 gevolg word. 
-Sinne en paragrawe 
 basies saamgestel. 
-Lengte: te kort/lank. 

0-1 
 

-Dwaal van  
 onderwerp af. 
-Sinne en paragrawe  
 verwarrend en  
 onkonsekwent. 
-Lengte is heeltemal  
 te kort/te lank. 
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TAAK 3:  TRANSAKSIONEEL (25) 

 
Kies EEN van die opdragte hieronder en skryf ’n SKRYFSTUK van 180–200 woorde. 
 
1.1  INFORMELE VERSLAG 
Die matriekafskeid was beslis ’n hoogtepunt van jou matriekjaar. 
Skryf ’n INFORMELE VERSLAG vir julle spesiale matriekgedenkbundel oor hierdie onvergeetlike aand. 

[30] 
1.2  RESENSIE 
’n Nuwe laserskyf (CD), spesiaal gemik op agttiende verjaardagpartytjies het pas verskyn. Jy besluit om vir JIP 
(’n tienerbylaag van Beeld, Die Burger of Volksblad) ’n RESENSIE oor dié laserskyf te skryf.  [30] 
 
1.3  BRIEF AAN DIE PERS 
’n Mens lees gereeld in koerante hoe onverantwoordelik matrieks by die partytjie wat ná die matriekafskeid 
gehou word, optree. 
Skryf ’n BRIEF AAN DIE PERS waarin jy jou standpunt oor dié kwessie duidelik stel.   [30] 
 
1.4  DIALOOG 
Elke skool het ’n onderwyser wat strenger is as die ander onderwysers. Jy het ’n skoolreël oortree. 
Skryf die DIALOOG tussen jou en dié onderwyser.        [30] 
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TAAK 3:  TRANSAKSIONELE SKRYFSTUKKE - NASIENRIGLYNE 

1.1  INFORMELE VERSLAG 
’n Informele verslag handel oor een aangeleentheid soos, in hierdie geval, die matriekafskeid. 
 
Hou die volgende in gedagte: 

• Gee aan die verslag ’n interessante opskrif/kop. 
• Die inligting moet korrek wees. 
• Paragrawe moet volgens die logiese verloop van die gebeure wees. 
• Skryf ’n bondige, interessante inleiding wat die doel van die verslag weergee. 
• Verskaf kortliks inligting oor die vrae: wie, wat, waar, wanneer. Die vrae kan subopskrifte wees. 
• Brei nou uit op die vrae. 
• Adjektiewe kan in die verslag gebruik word om dit interessant te maak. 
• Skryf ’n treffende slot wat alles saamvat. 
• Taal en styl moet by die informele verslag pas.      [30] 

1.2  RESENSIE 
Die resensie is ’n verslag van ’n laserskyf (CD) wat spesiaal gemik is op agttiende verjaardagpartytjies. Die 
resensie moet vir die JIP (’n tienerbylaag van Beeld, Die Burger of Volksblad) geskryf word. 
 
Hou die volgende in gedagte: 

• Daar word kommentaar in die resensie gelewer. 
• Om ’n mate van objektiwiteit te verseker, behoort die teks in die derde persoon geskryf te word. 
• Die inhoud moet voldoende feite bevat om die leser te oorreed en standpunt in te neem. 
• Die titel gee gewoonlik klaar ’n aanduiding van die skrywer se mening. 
• In die eerste paragraaf word die laserskyf (CD) se naam gegee, gesê of die laserskyf goed 
• of sleg is. 
• Die tweede paragraaf behoort ’n algemene indruk oor die laserskyf te gee. 
• Die derde paragraaf behoort iets oor die inhoud van die laserskyf te gee. 
• Die vierde paragraaf behoort meer oor die klankgehalte en/of die lirieke weer te gee. 
• Die slotparagraaf gee die resensent se laaste indrukke/gevolgtrekking/samevatting en aanbeveling van 

die produk.           [30] 

1.3  FORMELE BRIEF AAN DIE PERS 
In hierdie brief aan die pers lug die leerder sy/haar mening oor die onverantwoordelikheid van matrieks 
tydens/na die matriekafskeid. 
 
Hou die volgende in gedagte: 

• Die briefskrywer moet ’n definitiewe standpunt inneem. 
• Die inhoud moet ondubbelsinnig, saaklik en bondig wees. 
• Die saak waaroor die brief handel, moet dadelik gestel word. 
• Die saak moet logies, objektief en beredeneerd, sonder om emosioneel betrokke te raak, 
• gestel word. 
• Die formaat van die brief moet korrek wees. 

 Die adres van die sender kom regs, boaan, in blokvorm. 
 Daar word nie ’n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. 
 Die datum word voluit geskryf. 
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 ’n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. 
 Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. 
 Die brief aan die pers word altyd aan die redakteur gerig. 
 Die doel van die brief word in hoofletters geskryf, OF dit kan in kleinletters geskryf en 
 dan onderstreep word. Dit moet die essensie van die brief saamvat. 
 Sluit af met ’n treffende slotparagraaf. 
 Die brief word afgesluit met “Die uwe” – geen leestekens word na “Die uwe” gebruik nie. 
 Wanneer ’n skuilnaam gebruik word, word dit eerste aangebring en dan die sender se regte 

naam en handtekening. 
 Let op die streep wat onder die skuilnaam getrek word.    [30] 

 
1.4  DIALOOG 
Dis die kommunikasie/gesprekvoering tussen die leerder en die streng onderwyser. 
 
Hou die volgende in gedagte: 

• Die sprekers se name staan teen die kantlyn. 
• Daar is ’n dubbelpunt na die naam. 
• Geen aanhalingstekens word gebruik nie. 
• ’n Reël word na elke spreker (spreekbeurt) oopgelaat. 
• Ekstra inligting word tussen hakies geskryf. 
• Die taal en styl moet by die onderwerp pas. 
• Gebruik leestekens om emosie aan te dui.       [30] 
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AFDELING B: TRANSAKSIONELE TEKSTE – HUISTAAL (25) 

 

25 
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 

 
15 PUNTE 

 

12-15 
 

-Uitgebreide,    
 gespesialiseerde  
 kennis van vereistes  
 van teks. 
-Gedissiplineerde  
 skryfwerk – behou  
 fokus, geen   
 afwykings. 
-Inhoud en idees  
 algeheel koherent en  
 hoogs uitgebreid;  
 alle detail onder- 
 steun onderwerp. 
-Bewyse van  
 beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 feitlik foutlose en  
 gepaste aanbieding. 
-Formaat hoogs  
 geskik/uitmuntend. 
 

10½-11½ 
 
-Baie goeie kennis   
 van formaat van  
 teks. 
-Gedissiplineerde  
 skryfwerk – behou  
 fokus, geen afwyk-   
 ings. 
-Inhoud en idees  
 algeheel koherent en  
 uitgebreid; alle  
 detail ondersteun  
 onderwerp. 
-Bewyse van  
 beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 baie goedsaam- 
 gestelde en   
 gepaste aanbieding. 
-Nodige reëls vir  
 formaat van teks  
 baie goed toegepas;  
 verdienstelik 
 

9-10 
 

-Redelike kennis van  
 vereistes van teks. 
-Skryfwerk behou  
 fokus, geringe  
 afwykings. 
-Inhoud en idees  
 meestal koherent en  
 uitgebreid; die 
 meeste detail onder- 
 steun onderwerp. 
-Bewyse van  
 beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 goedsaamgestelde 
 en gepaste aan- 
 bieding. 
-Nodige reëls vir  
 formaat van teks  
 toegepas;beduidend. 
 
 

7½-8½ 
 
-Voldoende kennis  
 van vereistes van  
 teks. 
-Skryfwerk wyk van  
 onderwerp af, maar 
 dit belemmer nie  
 algehele betekenis 
 nie. 
-Inhoud en idees  
 voldoende koherent;  
 sommige detail  
 ondersteun onder- 
 werp. 
-Bewyse van  
 beplanning en/of  
 eerste poging lei tot  
 bevredigende en 
 gepaste aanbieding. 
-Vereistes van  
 formaat voldoende  
 toegepas. 
 

6-7 
 

-Matige kennis van  
 vereistes van teks. 
 Respons op geskre- 
 we teks toon beperk- 
 te fokus. 
-Skryfwerk wyk van  
 onderwerp af;  
 betekenis plek-plek  
 vaag. 
-Idees en inhoud  
 matig koherent,  
 sommige detail   
 ondersteun wel die 
 onderwerp. 
-Bewyse van beplan- 
 ning en/of eerste 
 poging lei tot matige, 
 gepaste en koheren- 
 te aanbieding. 
-Het matige idee van  
 formaat van teks;  
 sommige kritiese  
 nalatige foute. 

4½-5½ 
 
-Elementêre kennis  
 van vereistes van  
 teks. Respons op  
 geskrewe teks toon  
 beperkte fokus. 
-Skryfwerk wyk van  
 onderwerp af;  
 betekenis plek-plek  
 onduidelik. 
-Inhoud en idees nie  
 altyd koherent; baie  
 min detail onder- 
 steun onderwerp. 
-Onvoldoende vir  
 Huistaalvlak t.s.v.  
 beplanning en/of  
 eerste poging; swak  
 aanbieding. 
-Het vae idee van  
 formaat van teks;  
 kritiese, nalatige  
 foute; elementêr. 

0-4 
 

-Geen kennis van  
 vereistes van teks.   
 Respons op 
geskrewe  
 teks toon beperkte  
 fokus. 
-Skryfwerk wyk van  
 onderwerp af;  
 betekenis plek-plek  
 onduidelik. 
-Inhoud en idees nie  
 Koherent; baie min  
 detail ondersteun  
 onderwerp. 
-Beplanning en/of  
 eerste poging  
 onvoldoende.  
 Swak aanbieding. 
-Formaat van teks nie  
 toegepas; ontoe-  
 reikend. 
 

 
 

TAAL, STYL 
EN 

REDIGERING 
 

10 PUNTE 

8-10 
 
-Grammatikaal   
 akkuraat en briljant  
 saamgestel. 
-Woordeskat hoogs  
 geskik vir doel,  
 gehoor en  
 opdrag(inhoud) 
-Styl, toon en register  
 hoogs geskik. 
-Feitlik foutvry na  
 proeflees en  
 redigering. 
-Lengte korrek. 

7-7½ 
 
-Grammatikaal  
 akkuraat en baie  
 goed saamgestel. 
-Woordeskat baie  
 geskik vir doel,  
 gehoor en  
 opdrag(inhoud) 
-Geskikte styl, toon 
 en register vir   
 vereistes van teks.  
-Grootliks foutvry na  
 proeflees en  
 redigering.  
-Lengte korrek. 
 

6-6½ 
 
-Goed saamgestel en   
 lees maklik. 
-Woordeskat geskik  
 vir doel, gehoor en  
 inhoud. 
-Styl, toon en register   
 meestal geskik. 
-Meestal foutvry na  
 proeflees en   
 redigering. 
-Lengte korrek. 
 

5-5½ 
 
-Samestelling  
 voldoende, foute  
 belemmer nie vloei  
 van teks. 
-Woordeskat  
 voldoende vir doel,  
 gehoor en inhoud. 
-Styl, toon en register   
 redelik geskik. 
-’n Paar foute na  
 proeflees en  
 redigering. 
-Lengte amper  
 korrek. 
 

4-4½ 
 

-Samestelling basies;   
 verskeie foute. 
-Woordeskat beperk  
 en nie baie geskik vir  
 doel, gehoor en  
 inhoud nie. 
-Styl, toon en register  
 pas nie altyd by  
 onderwerp nie. 
-Verskeie foute na  
 proeflees en  
 redigering. 
-Lengte: te kort/lank.  
 

3-3½ 
 

-Swak saamgestel en  
 moeilik om te volg. 
-Woordeskat benodig  
 remediëring en is nie  
 geskik vir doel,  
 gehoor en inhoud  
 nie. 
-Styl, toon en register  
 nie geskik nie. 
-Besaai met foute na  
 proeflees en  
 redigering. 
-Lengte: te kort/lank.  

0-2 
 

-Swak saamgestel en  
 baie moeilik om te  
 volg. 
-Woordeskat   
 benodig ernstige 
 remediëring en is nie  
 geskik vir doel,  
 gehoor en inhoud  
 nie. 
-Styl, toon en register  

nie in ooreenstem- 
ming met onder- 
werp nie. 

-Besaai met foute na  
 proeflees; verwar die  
 leser. 
-Lengte is heeltemal  
 te kort/te lank. 
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TAAK 4:  VOORBEREIDE TOESPRAAK (10) 

 
 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.  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

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

se woordvoerder.  

6. Jongmense is obsessief met bekendes soos die Kardashians, Lady Gaga en ander.  

7. Verduidelik in ‘n toespraak aan ‘n groep sielkundiges by ‘n konferensie waarom tieners so behep is met 

bekendes.             [10] 
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TAAK 4:  NASIENRIGLYNE
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GRAAD 12:  AFRIKAANS HUISTAAL   -    TAAK 5:  TOETS 1          (Punte 35 = 70 ÷2)                          TYD: 2 UUR 

 
INSTRUKSIES: 

1. AFDELING A: LEESBEGRIP (30 PUNTE) 
2. AFDELING B: OPSOMMING (10 PUNTE) 
3. AFDELING C: TAAL (30 PUNTE) 
4. Beantwoord AL die vrae. 
5. Nommer elke antwoord presies soos wat die vrae op die vraestel genommer is. 
6. Laat ‘n reël oop na elke antwoord. 
7. Skryf netjies en leesbaar. 
8. Skryf met ‘n BLOU PEN. 
9. Skenk veral aandag aan spelling en sinskonstruksies. 

 
AFDELING A: LEESBEGRIP 
Vraag 1 
 
Lees die onderstaande tekste noukeurig deur en beantwoord die vrae: 
 

Geniet gerus drie koppies koffie per dag 
1. Die meeste mense geniet daagliks ‘n koppie koffie vir die sensoriese genot daarvan. Jaarliks word 400 miljard 

koppies koffie gedrink. Saam met tee, sjokolade en tabak word dit as een van die lewe se luukshede beskou. Dit 
is nie verbasend dat koffie ná petroleum die wêreld se grootste kommoditeit is nie. 

2. Koffie is aanvanklik gepromoveer vir die medisinale voordele wat dit inhou. Dit is beskou as die panansee van 
alle medisyne en kon ‘n mens laat slaap óf stimuleer. Koffie was ‘n wonderkuur wat die effek van alkohol kon 
omkeer en was bekend as “The Great Soberer”. 

3. Koffie is ‘n baie komplekse stof, en ‘n verskeidenheid van chemiese stowwe is verantwoordelik vir die 
kenmerkende aroma en smaak. 

4. Een van die bestanddele, kafeïen, is ‘n bekende stimulant van die sentrale senuweestelstel. 
5. Oormatige inname van kafeïen lei tot angstigheid, bewing en slapeloosheid, terwyl langdurige blootstelling selfs 

toleransie en afhanklikheid kan veroorsaak. 
6. Strawwe koffiedrinkers kan gewoonlik nie hul dag begin voordat hulle ‘n sterk koppie koffie gedrink het nie. 
7. Koffie verlig nie net die ontrekking van kafeïen gedurende die nag nie, maar ook die hoofpyn wat daarmee 

gepaard gaan, aangesien kafeïen bloedvate in die brein vernou. 
8. ‘n Koppie koffie bevat ongeveer 115 mg kafeïen. Alhoewel tee meer kafeïen per gewig bevat, is slegs 60 mg 

kafeïen per koppie tee aanwesig omdat minder nodig is om dit berei. 
9. Drie koppies koffie per dag behoort geen nadelige effkte in gesonde persone te veroorsaak nie. ‘n Uitsondering 

is die laaste trimester van swangerskap, wanneer kafeïen drie keer stadiger gemetaboliseer word. 
10. Daar word beweer dat die Franse skrywer Honoré de Balzac (1799 – 1850) weens oormatige koffieinname 

gesterf het. Tydens sy legendariese skryf-maratons het hy glo meer as 50 koppies koffie per dag gedrink. 
11. Die ritueel met die maak van ‘n espresso kan vergelyk word met die oopmaak van ‘n ou bottel rooiwyn met ‘n 

duur etiket. Alhoewel geen reële waarde daaraan gekoppel kan word nie, is die bydrae wat dit tot lewensgehalte 
lewer, onmeetbaar.  
                                                                                                                                                  [Aangepas en verwerk uit: Die Burger, 25 Oktober 2008] 

 
Vrae: 
1.1.  Haal ‘n frase uit paragraaf 1 aan wat aandui dat die skrywer deeglik bewus is waarom koffie so gewild 

is.              (2) 
1.2.  Watter siening handhaaf die wêreld (volgens paragraaf 1) oor koffie?     (1) 
1.3.  Waarom het koffie destyds so ‘n opgang gemaak? Antwoord in ‘n volsin in jou eie woorde.  (1) 
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1.4.  “’n wonderkuur wat die effek van alkohol kon omkeer” (paragraaf 2). Verklaar die aanhaling in ‘n volsin 

in jou eie woorde.            (1) 
1.5.  Wat maak van koffie ‘n gewoontevormende drankie?       (1) 
1.6.  Noem ‘n langtermyn newe-effek van kafeïen.        (1) 
1.7.  “die laaste trimester van swangerskap”. Gee ‘n woord wat dieselfde beteken as “trimester” in hierdie 

konteks?             (1) 
1.8.  Wat is die inhoud van die teks? Skryf slegs die korrekte letter op jou antwoordstel neer. 

A. Feitelik 
B. Informatief 
C. Manipulerend.            (1) 

1.9.  Is dit ‘n feit of mening dat die Franse skrywer Honoré de Balzax se dood as gevolg van te veel koffie 
was? Motiveer jou antwoord deur EEN WOORD uit die teks aan te haal.     (1) 

[10] 
 
Lees die onderstaande teks noukeurig deur en beantwoord die vrae: 
 

Kompetisiekultuur op skool:  Wen is nie alles nie 
 
Vermy jy atletiekbyeenkomste of kultuuraktiwiteite by die skool omdat jy die een is wat nooit wen nie? Of “verloor” jy 
dit as jy nié met die goud wegstap nie? Dis oukei om deel te neem net omdat dit vir jou lekkeris. JIP wys jou hoe. 
 
Hoekom deelneem? 
 
Die goue reël is: Want dit is lekker. 
 
Die bonus? Jy kry al op skool ‘n gebalanseerde leefstyl, pas makliker in by mense van jou ouderdom en ontmoet vriende. 
Wen julle, is jy en jou buddies sáám bly. Verloor julle, help die teleurstelling julle om ‘n sterkter span te vorm. 
Mededinging op skool leer jou hoe om sukses en mislukking te hanteer en help jou om vaardighede soos leierskap en 
konflikhantering te ontwikkel. As jy al op skool leer om druk te hanteer, sal dit jou in die toekoms help. 

 
Doen dit so: 

1. Maak seker waarom jy iets wil aanpak. 
2. Stel realistiese doelwitte vir jouself en beloon jouself as jy dit haal. 
3. Moenie sukses definieer in terme van wen en verloor nie. 
4. Wen beteken soms om binne jou vermoë klaar te maak deur jou beste te gee. 
5. Geniet dit as jy wen, maar probeer verstaan waarom jy verloor het. 
6. Om te verloor, help jou om te verbeter. Hoekom? Want dit laat jou dink oor wat jy volgende keer beter kan 

doen. 
7. Moenie obsessief op een aktiwiteit fokus omdat jy dink dit kan dalk ‘n loopbaan word nie. Wees oopkop oor 

alles.  
 
Deelname tel. Ons het by twee HIP2B2-ambassadeurs wenke oor gesonde mededinging gekry. 
 
Gemma-May Grotepas, ‘n gr. 11-leerder aan die Pretoria Girls High School, is die onderleier van die 
skool se debatspan, speel klavier én is gek oor gholf. Sy sê: 

1. Deelname leer jou waarvan jy hou. Dit kan jou studierigting beïnvloed. 
2. Jy leer nuwe goed. Debat het my algemene kennis verbeter. 

3. As jy glo jy is onbelangrik sónder die medalje, gaan jy onbelangrik voel as jy die medalje het ook. 
4. Motiveer jouself. Ek probeer net fokus op my eie prestasie. Dit help nie ek vergelyk my punte met almal s’n nie. 
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5. Onthou balans. Ek het verlede jaar siek geword omdat ek té veel probeer doen het, nou het ek afgeskaal en 
fokus ek op wat die belangrikste is. 

 
Jan-Cor Wolfaardt is in gr. 12 aan die Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch. Hy dien op die 
leerderraad, speel hokkie en is ‘n koshuisleier. Hy sê: “As jy nie by my skool deelneem aan iets nie, is dit 
net jy wat uitmis.” Daar is tot ‘n sesde en sewende span in sekere sportsoorte en die ouens geniet dit net 
soveel soos die eerste span om te toer en wedstryde vir die skool te speel. 
 
“As jy nie deelneem nie en op jou eie eiland bly, leer jy niks by niemand nie en gee jy ook niks van jouself 
nie. ‘n Oorwinning is altyd fantasties, maar ongelukkig kan ‘n mens nie altyd wen nie. Dan tel goed soos 
spanmaats, ‘n cool afrigter en jou vriende (die toeskouers) se ondersteuning. ‘n Humorsin is die beste 
medisyne vir verloor. Niemand sal my oortuig hulle gee glad nie om vir verloor nie. Wanneer Paul Roos 
teen Grey College wen, is dit mal! Wanneer ons teen hulle verloor, is dit nag! Maar dit motiveer ons om 
volgende keer beter te doen.” 
 
Die kenners 
Die wenke in dié artikel is saamgestel met behulp van dr. Elzette du Plessis, ‘n opvoedkundige 
sielkundige wat navorsing gedoen het oor watter impak dit op leerders het as hul skool net op wen fokus, 
en Johan van Lill, die amptelike opvoedkundige konsultant vir HIP2B2. 
 

Deur: Riëtte Grobler / Maandag 30 Januarie 2012 10:41 Verkort uit JIP 30 Januarie 2012 
 
Vrae: 
1.10.  Watter voorspelling ten opsigte van die inhoud van die teks kan jy hieruit maak?    (1) 
1.11.  Deelname aan buitemuurse aktiwiteite word nogal aangemoedig. Noem drie redes om die stelling te 

motiveer. Begin elke rede op ‘n nuwe reël.         (3) 
1.12. Watter voordeel hou dit vir ‘n mens in om te verloor?       (1) 
1.13.  Hoe word sukses gedefineer?          (1) 
1.14.  Lees weer Gemma-May Grotepas se onderhoud. Dink sy ‘n wen-situasie is noodsaaklik om jou 

selfbeeld te bevorder? Motiveer jou standpunt met ‘n aanhaling uit die teks.    (2) 
1.15.  Lees Jan-Cor Wolfaardt se onderhoud. Wat is volgens hom die beste teenvoeter vir ‘n 

verloorwedstryd?            (1) 
1.16.  Hoe voel jy oor verloor? Motiveer jou standpunt deeglik.       (1) 

[10] 
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Bestudeer die onderstaande spotprent uit By (Bylae by Die Burger) van 22 Maart 2008 en die uittreksel, 
“Onderwys”, wat in dieselfde uitgawe verskyn het. Beantwoord dan die vrae wat daarop volg: 

 

   
VOORUITGANG? 

 

Onderwys 
ONDERWYSVAKBONDE het voorsien dat meer as 100 onderwysers in die Wes-Kaap die beroep vaarwel sou toeroep toe die 
skole eergister vir die Paasvakansie gesluit het. Mnr. Jonovan Rustin, provinsiale sekretaris van die Suid-Afrikaanse 
Demokratiese Onderwysersunie, het gesê skole kan aan die begin van die nuwe kwartaal ‘n tekort aan onderwysers hê. “Hulle 
is ontnugter met hul werksomstandighede wat nie verbeter nie en beloftes oor beroepspesifieke salarisaanpassings wat nie 
intree nie.” 

 
 
1.17.  Hoe het die magsverhouding tussen opvoeders en leerders verander tussen 1980 en 2008 volgens die 

prent?              (2) 
1.18.  Watter verskil is daar in hoe die leerders in 1980 en 2008 uitgebeeld word? Verwys spesifiek na die 

gesigsuitdrukking en liggaamshouding.         (2) 
1.19.  Wat is die verskil in die “wettigheid” van die geweld van die twee jare wat uitgebeeld word?  (2) 
1.20.  Haal een woord uit die stuk “Onderwys” aan wat by die boodskap van die spotprent aansluit.   

Verduidelik hoekom jy so sê.           (2) 
1.21.  Dink jy die spotprenttekenaar wil sê dat hy dink opvoeders moet leerders weer slaan? 

Antwoord deur te verwys na die onderskrif “Vooruitgang??...” en die manier hoe die geweld uitgebeeld 
word.              (2) 

[10] 
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AFDELING B: OPSOMMING 
Vraag 2 
Lees die onderstaande leesstuk aandagtig deur en som die sewe situasies wat mense frusteer op in 80 – 90 
woorde. 
Let wel:   

1. Die opsomming moet puntsgewys aangebied word. 
2. Skryf volsinne en let op na jou taalgebruik en spelling. 
3. Dui die aantal woorde wat jy geskryf het, aan. 

 

SOSIALE WAARDES 
Word ons maniere eintlik diere-maniere? 

Word ons al selfsugtiger? 
 

1. As die gesprek oor onbeskoftheid gaan, dink mens graag aan “ander mense”. Was die “ander” vingerwysende 
motorfietsryer, supermark-terroris, rommelstrooier, parkeerpleksteler of lawaaimaker nie al ‘n slag jy, ‘n vriend 
of familielid nie? 

2. Voorbeelde van boelies en hul buffelagtige gedrag is ontelbaar. Hulle optrede kan enige geduldige, gemanierde 
persoon se siel laat uitrafel en vlakke van frustrasie die hoogte laat inskiet. 

3. In die teater kan niks so steurend wees as die mense wat kou, kraak of slurp nie. Van pure irritasie kan jy nie 
konsentreer op die gebeure of dialoog op die groot skerm nie. Jou fokus word ook afgelei deur die tiener wat 
teen die voorste sitplekke stamp of deur die onvermydelike selfoon wat lui. Later begin jy sien hoe jy alle beheer 
verloor en onder hulle invaar. 

4. Teen vieruur die middag kom die eerste onheilspellende doef, doef, doef van die huis langsaan. Dit raak al hoe 
erger totdat jy die stadium bereik waar dit begin voel of jy tandpyn het. Dis geraasbesoedeling op sy ergste. Om 
oor te stap en vriendelik te versoek dat die musiek sagter gestel word, is dwaas. Jy sal gou as onmenslik uitgejou 
word, want dit is dan Gert se verjaarsdag of die einde van die eksamen... 

5. Saterdae in die supermark is deesdae ‘n slagveld. Ma’s wat hul kroos op ‘n uitstappie neem, aankondigings van 
winskopies en die malende, stampende massa veroorsaak vinnig frustrasie. Die stadige lopers vervies hulle vir 
die vinniges wat verby druk en die haastiges verwens die stadiges wat so op eiers loop. 

6. Mense wat in “rooklose” plekke en hysbakke rook is selfsugtig. Durf jy hulle wys op die ROOK VERBODE-teken, 
het jy nog ‘n geswore vyand gemaak. Dis hulle keuse om te rook, maar dis ek en jy wat ongelukkig dan nie kan 
kies om nie passiewe rokers te wees nie. 

7. Die winkelassistent of kelner wat deur jou staar asof jy nie bestaan nie, is ‘n probleem. Sommiges volg jou soos 
‘n skaduwee deur die winkel of is tydig en ontydig by jou tafel – die fooitjie is tog op die spel. Dring jy egter aan 
op goeie diens is jy dikwels in die pekel. 

8. Mense wat hul honde saamneem strand toe is goeie akteurs. Hulle maak asof hulle nie bewus is van wat hulle 
honde agterlaat nie. Sulke onbedagsame mense het ons nie nodig nie. 

9. Oor padgebruik en hul padmaniere kan boekdele geskryf word. Ry jy in ‘n skedonk, mor jy oor die manne met 
hulle duur Duitse motors wat ry asof die pad aan hulle behoort. Is jy haastig, swets jy oor die padgebruikers wat 
gaan veroorsaak dat jy laat kom. Is jy ontspanne, vererg jy jou gruwelik vir die jaagduiwels. Moenie eers praat 
van die taxi’s wat voor jou inry en nie stop nie. 

10. Waarom is ons deesdae so onbedagsaam en ongelukkig? Is dit die stadsgejaag waar allles vandag moet klaar 
kom of is dit dat een beskoftheid na ‘n ander lei? 

11. Hoe gemanierd en aanpasbaar is jy? 
 

 
TOTAAL AFDELING B: 10 
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AFDELING C: TAAL 
 
Vraag 3 
 
Lees die volgende tekste en beantwoord die daaropvolgende vrae. 
 

Vlermuise laat slimmes kopkrap 
 
1. Wetenskaplikes krap kop oor die oorsaak van die byna 1 000 Angolese losstert–vlermuise (Mops 
condylurus) wat onlangs in die Letaba-ruskamp in die Krugerwildtuin gevrek het. 
2. Prof. Bob Swanepoel, 'n kenner van virusse, het Dinsdag gesê wetenskaplikes is hard op soek na die oorsaak 
van die 'buitengewone gebeurtenis' toe sowat 1 000 vlermuise 'n week gelede dood is. 
3. Volgens hom het hy heel eerste na die moontlikheid gekyk of hulle nie dalk vergiftig is of weens die besondere 
koue omgekom het nie. 

4. Onstelde lesers het Beeld gebel en vertel van die gru-vonds waarop hulle in die ruskamp afgekom het. 
5. Mnr. Bertie Stavast van Pretoria het gesê: 'Ek was baie geskok en sal graag wil weet wat die vrekte 
veroorsaak het.' 
6. Amptenare het oral in die ruskamp karkasse opgetel. Meer as 500 is in die linnekamer gekry. 
7. Swanepoel en sy span se hulp is later ingeroep. Hulle het op skelette afgekom wat in die werkers se huise 
gehang het. 
8. Dit lyk nie na 'n bekende virus wat die vlermuise aangeval het nie. 
9. Waarvan Swanepoel wel byna seker is, is dat die virus wat die vlermuise aangeval het, nie skadelik vir 
mense of ander spesies is nie. 'Ons hou egter die situasie dop,' het hy gesê. 

[Verwerk uit: Beeld, 2 Augustus 2007] 

 

 
3.1.  Gee EEN woord vir “’n kenner van virusse” (paragraaf 2).       (1) 
3.2.  Tot watter woordsoort behoort “oorsaak” (paragraaf 2)?       (1) 
3.3.  Skryf die stam van “vergiftig” (paragraaf 3) neer.        (1) 
3.4.  Maak ‘n sin met die homofoon van “vonds” (paragraaf 4).       (2) 
3.5.  Skryf die woord wat in paragraaf 4 foutief gespel is, korrek neer.      (1) 
3.6.  Skryf mnr. Bertie Stavast se woorde in paragraaf 5 in die indirekte rede. 

Begin met: Mnr. Bertie Stavast ...          (2) 
3.7.  Skryf die trappe van vergelyking vir “graag” (paragraaf 5) neer.      (2) 
3.8.  Skryf die eerste sin in paragraaf 6 oor in die lydende vorm.       (2) 
3.9.  Vorm ‘n veelvoudige sin deur die twee sinne van paragraaf 6 saam te voeg.    (1) 
3.10.  Gee ‘n sinoniem vir “skelette” in paragraaf 7.        (1) 
3.11.  Brei die sin in paragraaf 8 uit deur ‘n bywoordelike bepaling. Skryf die sin neer en onderstreep die 

bywoordelike bepaling wat jy bygevoeg het.        (2) 
[16] 

Jy word yskoud. Jou hart klop in jou keel. Jy hou asem op. 
1. Dis groot pret op 'n tuimeltrein, maar beslis nie waar dit jou versekering aangaan nie. 
2. Dit is waarom jy Mutual & Federal nodig het – die versekeraar met 'n reputasie vir eerlike eisbetaling in 'n 

kits. 
3. Wanneer jy dus jou motor- en huishoudelike versekering reël, kies 'n gehaltepolis van Mutual & Federal en 

ervaar ons puik diens sodat jy die Lewe kan geniet. 
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3.12.  Gebruik die homoniem van “hart” (opskrif) figuurlik in jou eie sin sodat die betekenis duidelik is. (2) 
3.13.  Kies uit die volgende moontlikhede van woordeskatuitbreiding watter een werksaam was by die 

vorming van die woord “tuimeltrein” (par. 1). Skryf slegs die korrekte antwoord neer. 
A. Kontaminasie 
B. Toutologie 
C. Analogie 
D. Klinkerwisseling            (1) 

3.14.  Gee die intensiewe vorm vir “nodig” in par. 2.        (1) 
3.15.  Gee die korrekte meervoud van “motor” in die volgende sin: 

Al die (motor) van die vliegtuig is in ‘n werkende toestand.       (1) 
3.16.  Verander die werkwoord “ervaar” (par. 3) in ‘n selfstandige naamwoord en gebruik die woord 

in jou eie sin sodat die betekenis duidelik is.        (1) 
3.17.  Waarom word “Lewe” (par. 3) met ‘n hoofletter geskryf?       (1) 

[7] 

Verseker vir seker 
Absa Makelaars en die ATKV loop al 'n lang pad saam. 

 
Daarom is die ATKV-lede geregtig op Absa 
Makelaars se allerbeste diens en produkte. 

 
Vanjaar behels dit 'n dubbeldoor-aanbod: 

 
Prima premies vir korttermynversekering waarmee 
ATKV-lede hul huishoudelike besittings, voertuie en 
ander waardevolle artikels teen verlies en skade kan 

verskans. 
 

Finansiële voorsorg wat ATKV-lede gemoedsrus 
vir die jare vorentoe gee. 

 

Benut ons voorkeurgeriewe vir 
ATKV-lede. 

 
3.18.  Gebruik “vir seker” (in die kop van die advertensie) in jou eie sin sodat die betekenis duidelik is. (1) 
3.19.  Waarvoor staan die afkorting ATKV?          (1) 
3.20.  Gee ‘n antoniem vir “waardevolle”.          (1) 
3.21.  Gee die verkleining van “besittings”.          (1) 
 

3.22 
 

Die HAT verwys: ver-skans' ww. (-) 1 Wegsteek agter skanse; skuil agter; versterk met skanse: Die vyand se leër is 
goed verskans. 'n Stelling, stad verskans. Ook fig.: Verskanste artikels van 'n grondwet, wat alleen deurspesiale 
maatreëls, bv. met 'n tweederdemeerderheid van die Parlement, gewysig kan word. 2 (fig.) Beskerming soek: Hy 
verskans hom agter sy leuens. Jou agter jou lessenaar verskans.  

                                                                                                                                                              [Uit: HAT, 2005] 

3.22.1. Watter woordeboekbetekenis van “verskans” in is in die advertensie van toepassing?   (1) 
3.22.2. Skryf die lettergreep neer wat by die uitspraak van die woord “verskans” beklemtoon word.  (1) 
3.22.3. Wat is die woordsoortlike funksie van die premorfeem “ver” in “verskans”.    (1)[7] 

TOTAAL: AFDELING C: 30  
GROOTTOTAAL: 70 
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        TAAK 5 - ASSESSERINGSRIGLYNE: TOETS 1 

 
 Spelfoute in een-woord-antwoorde word gepenaliseer. 

 Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie – die fokus is op begrip. 

 Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA / NEE / EK STEM SAAM / EK STEM NIE SAAM NIE.  Die rede / 
motivering word oorweeg.  Indien die kandidaat nie JA / NEE skryf nie, maar die motivering is korrek, word die 
punt toegeken. 

 Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/LUG JOU MENING-vrae, word die punte verdeel: 
o 1 punt vir WAAR / ONWAAR of FEIT / MENING en 
o 1 punt vir die rede / motivering / aanhaling.   

 As die leerder se WAAR / ONWAAR reg is, maar die motivering is verkeerd, verdien die leerder net EEN punt. 

 As die WAAR / ONWAAR verkeerd is, maar die motivering is reg, word GEEN punte toegeken nie. 

 Vals (Fals) kan aanvaar word.  (False is egter verkeerd, want dit is Engels.) 

 As ŉ antwoord ŉ aanhaling is, word die kandidaat nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens ontbreek nie.  
Die aanhaling moet volledig volgens die teks wees,maar die kandidaat word nie gepenaliseer vir spelfoute nie. 

 Waar een-woord-antwoorde gevra word en die kandidaat ŉ volsin gee, is dit korrek mits die korrekte woord 
onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word. 

 Wanneer twee of drie feite / punte vereis word en die kandidaat ŉ hele reeks gee, word slegs die eerste twee of 
drie feite/punte nagesien. 

 Indien die kandidaat woorde uit ŉ ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word die vreemde 
woorde geïgnoreer.  Indien die antwoord sonder die vreemde woorde sinvol is, word die kandidaat nie 
gepenaliseer nie.  Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, word dit aanvaar. 

 Aanvaar dialektiese variasies.  

 Aanvaar by meervoudigekeuse-vrae die letter ASOOK die korrekte antwoord wat ten volle uitgeskryf is. 
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AFDELING A:  LEESBEGRIP 
Vraag 1 
 

Nr. Antwoord Punte 
1.1 “geniet daagliks” / “sensoriese genot” 2 

1.2 Dit maak jou bewus van koffie as luuksheid en nie ‘n alledaagsheid nie. (volsin) 1 

1.3 Hulle het gedink dit het medisinale voordele / goed vir jou gesondheid. (volsin) 1 

1.4 Dis ‘n towermiddel wat die babelaas-gevoel kan regmaak. (volsin) 1 

1.5 Kafeïen 1 

1.6 toleransie en afhanklikheid (albei) 1 

1.7 Tydperk 1 

1.8 B – Informatief 1 

1.9 Mening “beweer” (albei vir 1 punt) 1 

  [10] 

 
 

1.10 Deelname gaan nie net oor wen of verloor nie. 1 

1.11 ‘n Gebalanseerde leefstyl. 
Skakel in by ouderdomsgroep. 
Nuwe vriende word gemaak. 

1 
1 
1 

1.12 Help jou om te dink hoe jy kan verbeter.  /  Motiveer jou om weer te probeer. 1 

1.13 Stel vir jouself doelwitte en beloon jouself as jy daarin slaag. 1 

1.14 Nee 
“As jy dink jy is onbelangrik sonder die medalje, gaan jy onbelangrik voel as jy die medalje 
ook het.” 

1 
1 

1.15 ‘n Humorsin. 1 

1.16 Eie siening.  Kyk na leerder se motivering. 1 

  [10] 

 
 

1.17 In 1980 het die opvoeders baie meer mag as die leerder gehad 
en in 2008 lyk dit of die leerders meer mag het as die opvoeders. 

1 
1 

1.18 In 1980 is die leerder se gesig hartseer / huilerig en staan hy bukkend in ‘n onderdanige 
houding. 
In 2008 is sy gesig aggressief / kwaad en sy liggaamshouding is regop en aanvallend. 

1 
 

1 

1.19 Die opvoeder het niks teen die wet gedoen toe hy lyfstraf in 1980 toegedien het nie. 
Die leerder se gedrag in 2008 is teen die wet, want wat hy doen word as aanranding beskou. 

1 
1 

1.20 “werksomstandighede” 
In die spotprent word uitgebeeld hoe sleg opvoeders se werksomstandighede in 2008 kan 
wees. 

1 
 

1 

1.21 Nee, hy stel bloot die vraag of daar werklik vooruitgang gemaak is in skole, 
want die geweld word in albei gevalle baie negatief uitgebeeld. 

1 
1 

  [10] 

 
TOTAAL AFDELING A:  30 
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AFDELING B:  OPSOMMING 
Vraag 2 

Nasien van die opsomming: 

 Daar word nie van die kandidate verwag om die leesteks van ‘n opskrif te voorsien nie. 

 Kandidate moet die opsomming in die vereiste formaat aanbied. 

 Indien kandidate puntsgewys geskryf het, word die opsomming nie geassesseer nie. 

 Slegs feite wat in volsinne in EEN paragraaf aangebied is, verdien punte. 

 Beplanning moet duidelik aangedui word.  Indien dit nie die geval is nie, word die eerste opsomming 

nagesien. 

 Kandidate moet die korrekte aantal woorde aandui. 

Punte word soos volg toegeken: 

Antwoord Punte 
1. In die teater raak mense vinnig geïrriteerd as mense vroetel met pakkies, selfone wat lui en 

tieners wat aan sitplekke stamp. 

1 

2. Bure wat hulle musiek oorverdowend speel bly ‘n probleem. 1 

3. Saterdae in die supermark word ‘n slagveld, met ma’s en kinders en ‘n malende massa mense. 1 

4. Rokers wat in “rooklose” plekke rook, neem nie die passiewe rokers in ag nie. 1 

5. Goeie diens bly ‘n probleem in winkels en restaurante. 1 

6. Mense wat hulle honde strand toe neem is onbedagsaam. 1 

7. Padgebruikers en padmaniere is dikwels ‘n frustrasie. 1 

 [7] 

 
Aantal woorde:  85 

7 punte vir 7 feite. 
3 punte vir taal.  [3] 
 
Penaliseer soos volg: 

1. Indien die opsomming te lank is, word daar slegs 5 ekstra woorde toegelaat. Die res van die opsomming word 
geïgnoreer. 

2. Indien die opsomming te kort is, maar dit bevat al die vereiste inligting, word die kandidaat nie gepenaliseer nie. 
3. Taalfoute word soos volg gepanliseer: 

0 – 4 foute:  geen penalisering nie 
5 – 10 foute: trek 1 punt af 
11 – 15 foute: trek 2 punte af 
16 foute: trek 3 punte af 

4. Vir direkte aanhalings van volledige sinne word daar soos volg gepanaliseer: 
1 – 3 volledige sinne aangehaal: geen penalisering. 
4 – 5 volledige sinne aangehaal: trek 1 punt af. 
6 – 7 volledige sinne aangehaal: trek 2 punte af. 

5. Trek 1 punt af indien die kandidaat nalaat om die getal woorde aan te dui of die verkeerde getal woorde 
aangedui het. 

6. Kandidate mag nie afkortings in hul opsomming gebruik nie.  Indien dit voorkom, word elke afkorting getel 
volgens die getal woorde wat dit voorstel. 

 
TOTAAL AFDELING B:  10 
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AFDELING C:  TAAL 
Vraag 3 
 

Nr. Antwoord Punte 
3.1 Viroloog 1 

3.2 selfstandige naamwoord 1 

3.3 Gif 1 

3.4 Ek gee R10 ter stawing van die fonds wat weeskinders ondersteun. 2 

3.5 Ontstelde 1 

3.6 Mnr. Bertie Stavast het gesê hy was baie geskok en sal (sou) graag wil (wou) weet 
wat die vrekte veroorsaak het.  

of 
Mnr. Bertie Stavast het gesê dat hy baie geskok was en graag sal (sou) wil (wou) 
weet wat die vrekte veroorsaak het. 

2 

3.7 eerder/liewer, graagste 2 

3.8 Karkasse is oral in die ruskamp (deur amptenare) opgetel. /  
Oral in die ruskamp is karkasse (deur amptenare) opgetel. 

2 

3.9 Amptenare het oral in die ruskamp karkasse opgetel en meer as 500 is in die 
linnekamer gekry. 

1 

3.10 Geraamtes / gebeendere (meervoud) 1 

3.11 Dit lyk in hierdie stadium/gelukkig/darem/tot dusver/tans nie na ‘n bekende virus 
wat die vlermuise gisteraand/ verlede week/onlangs/so wreed aangeval het nie.  

2 

  [16] 

 
 

Nr. Antwoord Punte 
3.12 ‘hart’ figuurlik in ‘n sin gebruik  

Voorbeelde: HAT: 2005. bl. 374 
‘n Mens moet hart hê om dit te kan doen. / Sy hart het hom begewe. / My hart is gebroke na 
‘n liefdesteleurstelling. / In die hart van die somer swem ons graag. / Tot die hart van die 
saak deurdring. / Hy is die hart van ons vereniging./ Hoe lyk dit met ‘n koppie koffie, my 
hart? / Iemand iets op die hart bind of druk./ Sy hart sit in sy broek of keel of skoene. / 
Iemand op die hart dra./ Dit gaan van my hart af. / ‘n Groot hart vir... hê. / My hart hang aan 
iets. / ‘n Klein hart hê. / Jou hart lug. / Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. / Met 
hart en mond belowe. / Van jou hart ‘n moordkuil maak. / Jou hart op jou mou dra. / Iets lê 
jou na aan die hart. / In hart en niere gee ek alles .../ Jou hart aan iets ophaal. / Sy hart sit op 
die regte plek. / ‘n riem onder die hart. / Met hart en siel/ Iemand se hart steel. / Elke hart 
het sy smart. /Jou hart uitpraat. / Iemand se hart is verdeel. / Iets in jou hart voel. / Een 
warm hart steek die ander aan die brand. 

2 

3.13 C – Analogie 1 

3.14 Broodnodig 1 

3.15 Motore 1 

3.16 ‘ervaring’ in ‘n sin gebruik bv. Ons ervaring van Mutual & Federal is positief. 1 

3.17 Beklemtoning 1 

  [7] 
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Nr. Antwoord Punte 
3.18 ‘vir seker’ in ‘n sin √ (sonder twyfel/beslis) Ek sal vir seker kom./ Dit is vir seker die 

waarheid. 

1 

3.19 Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging 1 

3.20 Waardelose 1 

3.21 besittinkies (spelling en meervoud) 1 

3.22.1 beskerming soek 1 

3.22.2 Skans 1 

3.22.3 Vorm ‘n werkwoord (van die selfstandige naamwoord) / werkwoordvormer/ 
verbaliseerder  

1 

  [7] 

 
TOTAAL AFDELING C:  30 

GROOTTOTAAL: 70 
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KWARTAAL 2 

 

TAAK 6:  LETTERKUNDE (Kontekstueel – 10 punte;  Literêre opstel (25 punte) 

 
VRAAG 1 
Lees die onderstaande gedig en beantwoord dan die vrae wat volg. 
 

 Die huis luister – Daniel Hugo 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

my kamers is hol soos ’n binne-oor 
ek hoor hoe die bewoners roesemoes 
liefde maak, verwyt, mekaar vertroos, skoor 
soek met die goor hede, nooit tevrede 
aanhou kibbel oor kon en sou en moes 
luister, ek bewaar julle verlede 
my fondamente kraak onder die las 
my plafonne raak voos van die eggo’s 
te veel vloeke laat my pleisterwerk bars 
jare se trane laat my rame roes 
so word ons saam verweer deur dit wat was 
my dakplate en julle gebede 
fluister en knal al hoe harder om hulp 
ongehoord in elke nag se oorskulp 
                                                                                                                                         [Uit: Dooiemansdeur, 1991] 
 

 
1.1  Haal enige woord of frase uit strofe 1 aan wat daarop dui dat dinge in die huishouding nie altyd 

vreedsaam verloop nie.          (1) 
1.2  Tot watter mate betaal die huis vir die inwoners se skeltaal?      (1) 
1.3  Hoe weet die leser dat die inwoners in strofe 2 direk aangespreek word?     (1) 
 
1.4  Kies die KORREKTE antwoord uit die keuses hieronder. Skryf slegs die vraagnommer en die letter (A–D) 

neer. 
Die gevolgtrekking waartoe die skrywer in reël 11 kom, is dat ... 
A die huis gewoond is aan negatiewe reaksies tussen gesinslede. 
B die goor hede uiteindelik tot die aftakeling van die mens in die algemeen lei. 
C ouers en kinders saam verantwoordelik is vir dit wat in die verlede gebeur het. 
D die gesin die huis nie in stand hou nie.         (1) 

 
1.5  Op watter wyse ondersteun alliterasie die klanke wat deur die huis weerklink?    (1) 
1.6  Alhoewel die gedig uit 14 versreëls bestaan, voldoen dit uiterlik nie aan die eienskappe van ’n sonnet 

nie. 
Skryf TWEE bewyse vir hierdie stelling neer.         (2) 

 
EN 
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VRAAG 2 
 
DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE – Eleanor Baker 
 
In hierdie roman tree Iris as een van die belangrikste karakters op. 
 
BESPREEK hierdie stelling in ’n opstel van 400–450 woorde deur aandag aan die volgende aspekte te skenk: 

• Die redes waarom Iris die belangrikste karakter is (TWEE feite) 
• Enige vier karaktereienskappe van Iris (VIER gemotiveerde feite) 
• Hoe Iris se karaktereienskappe met dié van Elsa kontrasteer 
• (DRIE gemotiveerde kontraste) 
• Jou gemotiveerde mening of Iris deur die loop van die roman as karakter ontwikkel (DRIE 

gemotiveerde feite)            [25]  
 

OF 

VRAAG 3 

KRISMIS VAN MAP JACOBS – Adam Small 
 
In hierdie drama tree Map/Johnnie as een van die belangrikste karakters op. 
 
Bespreek hierdie stelling in ’n opstel van 400–450 woorde deur aandag aan die volgende aspekte te skenk: 

• Die redes waarom Map/Johnnie die belangrikste karakter is (TWEE feite) 
• Enige vier karaktereienskappe van Map/Johnnie (VIER gemotiveerde feite) 
• Hoe Map/Johnnie se karaktereienskappe met dié van Cavernelis kontrasteer (DRIE gemotiveerde 

kontraste) 
• Jou gemotiveerde mening of Map/Johnnie deur die loop van die drama as karakter ontwikkel (DRIE 

gemotiveerde feite)            [25] 
 

OF 
 
VRAAG 4 
 
MIS – Reza de Wet 
 
In hierdie drama tree Meisie as een van die belangrikste karakters op. 
 
BESPREEK hierdie stelling in ’n opstel van 400–450 woorde deur aandag aan die volgende aspekte te skenk: 

• Die redes waarom Meisie ’n belangrike karakter is (TWEE feite) 
• Enige vier karaktereienskappe van Meisie (VIER gemotiveerde feite) 
• Hoe Meisie se karaktereienskappe met dié van Miem vergelyk (DRIE gemotiveerde vergelykings) 
• Jou gemotiveerde mening of Meisie deur die loop van die drama as karakter ontwikkel (DRIE 

gemotiveerde feite)            [25]  
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TAAK 6:  NASIENRIGLYNE 

 
VRAAG 1: KONTEKSTUELE VRAAG  - Die huis luister – Daniel Hugo 
 

1.1  "verwyt"/"skoor (soek)"/"goor (hede"/"nooit tevrede"/ "(aanhou) kibbel"/"roesemoes"   1 
1.2  Die huis se fondamente kraak/pleisterwerk bars./ rame roes./ 

Die plafonne raak voos/verval/val uit mekaar.   
Aanvaar ’n verduideliking wat op verval dui.        1 

1.3  Die woord "julle"/"luister" dui op die direkte aanspreek van die huisbewoners.     1 
1.4  A/die huis gewoond is aan negatiewe reaksies tussen gesinslede./ 

B/die goor hede uiteindelik tot die aftakeling van die mens in die algemeen lei./ 
C/ouers en kinders saam verantwoordelik is vir dit wat in die verlede gebeur het./ 

D/die gesin die huis nie in stand hou nie.    
Een punt word aan elke kandidaat toegeken.       1 

1.5  Die herhaling van die klanke dui daarop dat die rusies voortdurend plaasvind/hef die verweer en 
agteruitgang uit. 
Die harde klanke/r-klanke/h-alliterasie/kr-alliterasie/r-alliterasie/v-alliterasie ondersteun/hef die 

rusies/konflik/onmin uit.            1 
1.6  Hierdie gedig het nie ’n vaste rymskema nie (abacb cdbcbdcee)./Dit het nie ’n rymende eindkoeplet 

nie./ 
Die strofebou (oktaaf en sestet) voldoen nie aan die vereistes nie./bestaan nie uit drie kwatryne en 

rymende koeplet nie.     
’n Omskrywing kan aanvaar word.         2 

1.7  Personifikasie             1 
1.8  Kandidate gee hier hulle eie mening of hulle saamstem al dan nie. 

Die kandidaat mag ook Nee as antwoord aanbied indien diemotivering geldig is. 
Ja 
Gesinne word uitmekaar geskeur deur die mense wat die gesin moet bymekaar hou/nie meer veilig 
binne gesinsverband gekoester en waardeer word nie./ 
Gesinslede luister nie na mekaar nie/hoor nie mekaar se geskree om hulp nie/se negatiewe woorde 
het dikwels ’n slegte invloed op gesinsverhoudinge. 

 
OF 

 
Nee. 

In my huisgesin behandel ons mekaar met respek .     
Die punte, 2, word slegs vir die een motivering toegeken.      2 

               [10] 
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VRAAG 2: OPSTELVRAAG   -    DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE – Eleanor Baker 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR DIE 
ROMAN EN DRAMA geassesseer. Naas die inhoud (15 punte) moet die aanbieding (taal en styl) ook volgens die 
rubriek geassesseer word (10 punte). 
 
LET WEL: 

• Dis ŉ breë raamwerk van feite. 
• Al die feite hoef nie genoem te word nie. 
• Geen opskrifte in die opstel nie. Indien wel, penaliseer met een kategorie by taal en styl. 

 
Inleidingsparagraaf 
Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste inleidingsparagraaf, bv. 

• In hierdie roman speel Iris ’n belangrike rol. 
 
Redes waarom Iris die belangrikste karakter is (2 feite) 

• Hierdie roman fokus pertinent op Iris se gevoels- en verbeeldingswêreld. 
• Die titel van die verhaal het betrekking op Iris wat op haar een blomtyd wag. 
• Iris vertel haar eie verhaal vanuit haar eie gesigspunt. 
• Die roman handel oor Iris se lewe, die mense in haar lewe en die keuses wat sy uitgeoefen het. 
• Die leser leer Iris die beste ken. 
• Die karakter/Iris verander as gevolg van innerlike konflik. 

 
Vier karaktereienskappe van Iris (4 gemotiveerde feite) Elke eienskap moet bespreek en nie net genoem 
word nie. 

• Iris kom soms besluiteloos voor aangesien sy op daardie een spesiale blomtyd in haar lewe wag. 
• Sy sien haarself as ’n alleenloper wat nes Polder op oorskietkos (oorskiet-aandag/-liefde) aangewese is. 
• Sy is ontevrede met haar uiterlike voorkoms alhoewel sy oorsee as ’n model aangesien word. 
• Iris sien haarself as iemand wat ander moet dien, moontlik ’n martelaar, ’n Aspoestertjie of ’n dienares 

van 
• hoëre gode. 
• Iris beskou haarself as skerpsinning aangesien die iris tog deel van die oog is. 
• Aangesien Iris se susters se name nie in die woordeboek voorkom nie, het Iris meerderwaardig gevoel. 
• Iris is die buitestaander in die familie wat vanaf geboorte as "anders" deur haar ma beskou is. 
• Iris is verbeeldingryk aangesien sy vir haar ’n fantasiewêreld skep om van die alledaagse lewe te 

ontsnap. 
• Iris is aanvanklik baie naïef oor seks en verhoudings en word deur Elsa gewaarsku om van haar 

"romantiese 
• drogbeelde" ontslae te raak. 

 
Hoe Iris se karaktereienskappe met dié van Elsa kontrasteer (3 gemotiveerde kontraste) Die kandidaat 
moet minstens drie kontraste by elkeen van hierdie karakters noem. 

• Elsa is ’n nugter, praktiese mens wat meer in haar bankbalans as in die Richards van die wêreld 
belangstel. -> Iris verkies om in ’n droomwêreld te leef. 

• Elsa het die huweliksonthaal prakties benader en het uitgewerk hoe lank die onthaal moes duur 
aangesien die planne met die hotelbesprekings nie moes skeefloop nie. -> Iris was ’n romantikus wat 
gevoel het dat ’n bruid haar mond moes hou en verlief moes lyk. 
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• Vir Elsa was die lewe ’n goed gemerkte padkaart met roetes wat sy deeglik beheer het. -> Iris het 
eerder die lewe ingetuimel terwyl sy op daardie een volmaakte blomoomblik gewag het./Iris se lewe 
was ietwat onvoorspelbaar. 

• Elsa was krities teenoor Klara wat met ’n Fransman ’n verhouding gehad het. -> Iris het dit as baie 
romanties beskou aangesien liefde geen taal ken nie. 

• Elsa was van mening dat ‘n mens nie agter ‘n man aanloop nie. -> Iris het impulsief besluit om vir Peter 
in Amerika te gaan kuier alhoewel hulle nie gereeld kontak gehad het nie (vae poskaarte). 

• Elsa beplan saaklik en deeglik. -> Iris is meer impulsief en tree volgens haar emosies op. 
 
Jou gemotiveerde mening of Iris deur die loop van die roman as karakter ontwikkel (3 gemotiveerde feite) 

• Iris groei van iemand wat ’n fantasiewêreld as baie belangrik beskou na ’n karakter wat die werklikheid 
aanvaar. 

• Iris groei tot die insig dat ’n naam net ’n naam is en dat haar toekoms en geluk nie van naamgewing 
afhanklik is nie. 

• Verder kom Iris tot die insig dat daar nie slegs een blomtyd in haar lewe is nie, maar dat die lewe uit 
onsamehangende flardes/baie hoogtepunte bestaan. 

• Iris ervaar die lewe met geduldige tevredenheid en kom tot die insig dat daar baie maniere is om te 
blom. 

• Iris ondergaan ontwikkeling wanneer haar fantasiewêreld voor die werklikheid van Peter se 
teenwoordigheid vervaag. 

• Iris se innerlike konflik word opgelos en sy groei/verander. 
 
Slot 
Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste slotparagraaf, bv. 

• Iris het dus in hierdie roman ’n belangrike invloed op die ander karakters rondom haar. 
 

OF 
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VRAAG 3: OPSTELVRAAG  -  DIE KRISMIS VAN MAP JACOBS – Adam Small 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE ASSESSERING VAN DIE 
OPSTELVRAAG VIR DIE ROMAN EN DRAMA geassesseer. 
 
LET WEL: 

• Dis ŉ breë raamwerk van feite. 
• Al die feite hoef nie genoem te word nie. 
• Geen opskrifte in die opstel nie. Indien wel, penaliseer met een kategorie by taal en styl. 

 
Inleidingsparagraaf 
Die kandidaat voorsien die opstel van ŉ gepaste inleiding, bv. 

• In hierdie drama speel Map/Johhnie ŉ belangrike rol. 
 
Redes waarom Map/Johnnie die belangrikste karakter in die drama is (2 gemotiveerde feite) 

• Die titel van die drama suggereer dit. 
• Al die ander karakters praat oor Map/Johnnie, selfs al is hy nie op die verhoog nie. 
• Hy is die belangrikste karakter/hoofkararakter in die drama. 
• Die dramagebeure/intrige draai om hom. 
• Die leser leer hom die volledigste ken. 
• Hy is die karakter wat die duidelikste verandering/groei as gevolg van innerlike konflik openbaar. 

 
Bespreek enige VIER karaktereienskappe van Map/Johnnie. (4 gemotiveerde feite) Elke keuse moet 
bespreek word en nie net genoem word nie. 

• Hy is idealisties. Hy streef na beter werk/dinge in die lewe as om ’n bode te wees. 
• Map is tot ’n groot mate snobisties. Hy wil nie die werk as bode aanvaar nie. 
• Hy openbaar sterk leiereienskappe. Hy word leier van drie bendes./Hy aanvaar sy leiersrol in die 

gemeenskap./Die saksofoon wat opklink suggereer dat hy sy rol en plek in die gemeenskap inneem. 
• As leier en mens is hy beїnvloedbaar. Hy gee toe aan druk om toestemming te gee vir verkragting/ hy 

laat toe dat Apostel George hom ten goede beїnvloed. 
• Hy openbaar ’n hardheid/hardvogtigheid/wreedheid. Hy word ’n gevreesde bendeleier en Cyril en 

Richie noem hom ’n "vark". 
• Hy is verantwoordelik/aanvaar sy verantwoordelikheid. Hy gee hom oor aan die polisie na die moord 

van sy sussie en die verkragting van sy ma. 
• As kind is hy ’n gelukkige/liefdevolle/onskuldige kind wat mense na hom aantrek. Sy ma is lief vir hom 

en Blanchie voel aangetrokke tot hom. 
• In die tronk openbaar hy ’n inskiklikheid/gehoorsaamheid/gedissiplineerdheid. Dit lei daartoe dat hy vir 

vroeë parool in aanmerking kom. 
• Sy geloof (later) is vir hom ’n saak van erns. Sy bekering lei tot ’n nederige aanvaarding van sy skuld. 
• Sy geloof is ’n ernstige saak. Hy tree nie gewelddadig op nie en vergeld nie kwaad met kwaad nie. 
• Hy is liefdevol en versorgend. Hy tree beskermend en versorgend teenoor sy ma op/teenoor Blanchie 

op wanneer haar pa sterf. 
 
 
Hoe Map/Johnnie se karaktereienskappe met dié van Cavernelis kontrasteer (3 gemotiveerde 
kontraste) Die kandidaat moet minstens drie kontraste by elkeen van hierdie karakters noem. 
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• Map/Johnnie is snobisties, omdat hy nie tevrede is met werk as bode nie ->Cavernelis doen twee 
soorte werk gelyk, hoewel hy vir albei min betaal word. 

• Map/Johnnie se sterk leierseienskappe veroorsaak dat hy by drie bendes betrokke raak. -> Cavernelis 
tree nooit as leier op nie. 

• Map/Johnnie soek na sy eie identiteit en ’n plek in die samelewing. -> Cavernelis is tevrede met wie hy 
is, maar wil op ’n ander/beter plek gaan woon. 

• Map/Johnnie aanvaar verantwoordelikheid vir sy bendedade en dien tronkstraf uit. -> Cavernelis se 
skuldgevoel dryf hom tot selfmoord./Hy hardloop weg van sy verantwoordelikheid. 

• Map se liefdevolle, sagte geaardheid blyk uit die manier waarop hy met sy ma en Blanchie praat/vir 
Blanchie probeer beskerm. -> Cavernelis laat toe dat Blanchie misbruik word om sy eie selfsugtige 
behoeftes te bevredig. 

 
Jou gemotiveerde mening of Johnnie, as karakter, deur die loop van die drama ontwikkel 
(3 gemotiveerde feite) Die kandidaat moet wys op die lelike/verkeerde verlede, die nuwe Johnnie en 
’n bewys/voorbeeld gee. 

• Ja, Johnnie het ontwikkel. Hy verskil teen die einde van die drama opvallend van die Map wat ons aan 
die begin van die drama leer ken het. Hy het die lelike goed afgelê en is op ’n positiewe wyse besig om 
sy leiersrol in die samelewing in te neem. 

• Map/Johnnie het intense innerlike konflik/skuldgevoel en berou openbaar oor sy verkeerde 
dade/moord op sy sussie en verkragting van sy ma wat lei tot sy ommekeer/veranderde 
lewenswyse/bekering. Cyril en Richie het voorsien dat hy gaan maak en breek as hy uit die tronk kom, 
maar hy vergewe, word nie kwaad nie, vergeld nie kwaad met kwaad nie. 

• Map/Johnnie se worsteling met sy skuldgevoel veroorsaak kommer of God hom genoegsaam kan 
verander om ’n ander/nuwe mens te word. Wanneer hy vrygelaat word, openbaar hy ’n nuwe 
gesindheid, sonder aggressie/geweld/wraak wat daarop dui dat hy wél genoegsaam verander het om 
sy leiersrol in die samelewing in te neem. 

• Wanneer hy vrygelaat word, keer hy nie terug na sy wrede/aggressiewe/verkeerde 
bendebedrywighede van vroeër nie, maar leef sy nuwe Christenskap uit deur Blanchie te vergewe, haar 
te ondersteun en sy leiersrol in die samelewing in te neem.  

 
Slot 
Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste slot, bv. 

• Johnnie ontwikkel dus deur die loop van die drama.       [25] 
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VRAAG 4: OPSTELVRAAG  -  MIS – Reza de Wet 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE ASSESSERING VAN DIE 
OPSTELVRAAG VIR DIE ROMAN EN DRAMA geassesseer. 
 
LET WEL: 

• Dis ŉ breë raamwerk van feite. 
• Al die feite hoef nie genoem te word nie. 
• Geen opskrifte in die opstel nie. Indien wel, penaliseer met een kategorie by taal en styl. 

 
Inleidingsparagraaf 
Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste inleiding, bv. 

• In hierdie drama speel Meisie ’n belangrike rol. 
 
Redes waarom Meisie ’n belangrike karakter is (2 gemotiveerde feite) 

• Meisie kom in feitlik al die tonele voor . 
• Die dramagebeure/intrige draai om haar/haar veiligheid/haar ma se kommer oor haar. 
• Die leser leer haar baie volledig ken. 
• Sy is die karakter wat die duidelikste verandering/groei as gevolg van innerlike konflik openbaar. 

 
Bespreek enige VIER karaktereienskappe van Meisie. (4 gemotiveerde feite) Elke keuse moet bespreek 
word en nie net genoem word nie. 

• Meisie is ’n onderdanige/gehoorsame/gedienstige dogter. Sy voer haar ma se opdragte gedweë uit. 
• Meisie is hardwerkend/vlytig/gewillig. Sy werk elke dag saam met haar ma om die mis in sakke verpak 

te kry./Sy werk daagliks aan die voorbereiding van die sakke met die oog op die misverkope. 
• Sy is hardwerkend/vlytig/gewillig. Sy was en stryk daagliks hul klere omdat dit na beesmis ruik./Sy 

maak daagliks die vensters skoon./Sy gooi haar pa se slopemmer uit. 
• Meisie is bygelowig. Sy het ’n onnatuurlike vrees vir uile op die dak. 
• Meisie is maklik beїnvloedbaar. Haar ma se siekte/onnatuurlike bewustheid van die bose/onheil maak 

van Meisie ’n onseker mens./Sy laat haar deur Konstabel beїnvloed om saam met hom weg te loop. 
• Sy smag na vryheid. Haar ma domineer haar en gun haar geen keuses en/of vryheid/jongmenslewe nie. 
• Sy is bangerig. Sy is bang vir haar eie pa wat reeds sewe jaar in die dak sit. Sy maak melding van die wit 

hand en wil nie opkyk nie. 
• Sy is opstandig. Haar omstandighede veroorsaak dat niemand by haar kom kuier nie as gevolg van die 

misreuk en vlieë/brommers./Hul armoede maak haar skaam. 
• Sy het ’n vrye gees. Sy smag na ’n normale jongmenslewe/vriende/sosialisering/vryheid. Haar huislike 

omstandighede/haar ma se dominering en inperking ontneem haar van enige vryheid/ jongmenslewe. 
/Sy het een keer weggeloop sirkus toe tot haar ma se grootste ontsteltenis. 

• Sy is avontuurlustig. Sy smag na die avontuurlike/eksotiese/nuwe/vreemde. Die sirkusmusiek en –
liggies bekoor haar./Sy het een keer van die huis weggeloop en die sirkus gaan besoek. 

 
Vergelyk Meisie se karaktereienskappe met dié van Miem. (3 gemotiveerde vergelykings) Die kandidaat 
moet minstens DRIE vergelykings by elkeen van hierdie karakters noem. 

• Meisie is onderdanig/gehoorsaam/gedienstig. � Miem is uiters dominerend/manipulerend en gun 
Meisie nie ’n eie lewe nie. 

• Meisie is hardwerkend en vlytig. � Miem is ook bereid om baie hard te werk om ’n inkomste te 
genereer. 
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• Meisie is maklik beїnvloedbaar. � Miem is altyd seker van haar saak, glo in haar eie vermoë en staan 

by 
• haar oortuigings. 
• Meisie smag na die lewe buite die huis. � Miem is tevrede met haar bestaan en sien die 
• onheil/bose/gevaar in alles buite die huis. 

• Meisie smag na ’n normale jongmensbestaan en sosiale lewe buite die huis. � Hoewel Miem se man 
in die dak sit, is sy tevrede met haar huis en omstandighede. 

• Meisie smag na vriende. � Miem smag daarna dat haar man uit die dak moet kom omdat sy hom mis. 
• Meisie is ongemaklik met die aandag van die Konstabel omdat sy dit nie ken nie. � Miem is gemaklik 

met die vreemde man in die huis en vertrou hom dadelik./Miem wil graag haar dogter getroud sien 
(ter wille van haar eie behoefte dat Gabriël uit die dak kom). 

• Meisie vertrou Konstabel en is bereid om saam met hom weg te loop. � Miem wantrou eers die man 
en jaag hom uit die huis./Miem vertrou die vreemdeling in die huis. 

 
Jou gemotiveerde mening of Meisie, as karakter, deur die loop van die drama ontwikkel 
(3 gemotiveerde feite) Die kandidaat moet wys op die ou Meisie, die nuwe Meisie en ’n 
bewys/voorbeeld gee. 
Ja 

• Meisie verskil teen die einde van die drama opvallend van die Meisie wat ons aan die begin van die 
• drama leer ken het. Sy het gegroei van die onderdanigheid en gedienstigheid waarmee sy in haar ma se 
• huis gewerk/geleef het, tot ’n dansende, bevryde jongmens wat ontsnap. 
• Meisie het innerlike konflik/skuldgevoel ervaar nadat sy ongehoorsaam was en so bygedra tot haar ma 

se siektetoestand. Desnieteenstaande kies sy om saam met Konstabel weg te loop en bewys so dat sy 
gegroei het tot iemand wat haar eie besluite neem. 

 
Nee 

• Meisie het innerlike konflik oor haar behoeftes en verlangens en haar ma se uitdruklike opdragte. Sy 
word wel bevry deur saam met Konstabel weg te loop, maar dis nie duidelik of dit haar keuse is nie, 
want Konstabel hipnotiseer haar. Dit lyk of sy nie haarself is wanneer sy op onnatuurlike wyse teen die 
einde van die drama die huis verlaat nie. 

• Meisie het wel innerlike konflik ervaar oor die stryd tussen haar behoeftes en haar ma se opdragte, 
maar sy kies nie om ongehoorsaam te wees nie. Sy word deur Konstabel gehipnotiseer/gemanipuleer 
om saam met hom weg te loop. Dis nie ’n keuse en ’n duidelike groei/verandering nie. 

 
Slot 
Die kandidaat voorsien die opstel van ‘n gepaste slot, bv. 

• � Meisie speel ’n belangrike rol in die drama. 
[25] 
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GRAAD 12  HT - RUBRIEK VIR DIE ASSESSERING VAN LITERÊRE OPSTEL – 25 PUNTE 
 

Let op die verskil in punte wat toegeken word aan inhoud teenoor struktuur en taal. 
 

KODES EN 

PUNTETOEKENNING 

INHOUD  [15] 

Interpretasie van die onderwerp. Grondige argumente, 

verantwoording en begrip van die voorgeskrewe werk. 

  STRUKTUUR EN TAAL   [10] 

Struktuur, logiese vloei en aanbieding. Gebruik van 

taal, toon en styl in opstel. 
     

Kode 7 

A 

80 - 100% 

Uitmuntend 

12 tot 15 

punte 

In diepte interpretasie van onderwerp, alle aspekte van die onderwerp is ten 

volle nagevors. 

Uitstekende reaksie. (90+, uitmuntende reaksie)  

Reeks pakkende argumente, uitgebreid; ondersteun uit die teks. 

Uitstekende begrip van genre en voorgeskrewe teks. 

Uitmuntend 

08 - 10 punte 

Samehangende en gestruktureerde opstel. 

Uitstekende inleiding en afsluiting. 

Argumente si goed gestruktureerd en duidelik ontwikkel. 

Taal, toon en styl is gevorderd, treffend en korrek.  

Kode 6 

B 

70 -  79% 

Verdienstelik 

11 

 punte 

Bo-gemiddelde interpretasie van onderwerp. Alle aspekte van die onderwerp 

is geskik nagevors. 

Gedetailleerde reaksie. 

Reeks grondige argumente is gegee, goed ondersteun uit teks. 

Baie goeie begrip van genre en teks. 

Verdienstelik 

07  

punte 

Opstel is goed gestruktureerd 

Goeie inleiding en afsluiting. 

Argumente en gedagtelyn is maklik om te volg. 

Taal, toon en stylis  korrek en gepas vir die doel. 

Goeie aanbieding. 

Kode 5 

C 

60 – 69% 

Beduidend 

09 of 10 

punte 

Toon begrip en het onderwerp goed geïnterpreteer.  

Taamlik gedetailleerde reaksie op die onderwerp. 

Sommige grondige argumente is gegee, maar nie almal is baie goed 

gemotiveer nie. 

Begrip van genre en teks duidelik. 

Beduidend 

06  

punte 

Duidelike struktuur en logiese vloei van argumente.  

Inleiding, afsluiting en ander paragrawe is  samehangend 

georganiseer. (koherensie) 

Vloei van argumente kan gevolg word.  

Taal, toon en styl is grootliks korrek.  

Kode 4 

D 

50 – 59% 

Voldoende 

08 

 punte 

Taamlike interpretasie van die onderwerp; nie alle aspekte is in detail 

nagevors nie. 

Sommige goeie punte ter ondersteuning van die onderwerp. 

Meeste argumente is ondersteunend, maar bewyse is nie altyd oortuigend 

nie. 

Basiese begrip van genre en teks.   

Voldoende 

05 

 punte 

Geringe bewyse van struktuur.   

Goed gestruktureerde en logiese vloei en samehang ontbreek. 

Min taalfoute; toon en styl is meestal gepas. 

Paragrawe is meestal korrek. 

Kode 3 

E 

40 – 49% 

Matige 

06 of 07 

punte 

Baie gewone en gemiddelde poging om die vraag te beantwoord. 

Baie min diepte en begrip in reaksie op die onderwerp. 

Argumente nie oortuigend nie en baie min verantwoording uit die teks.   

Leerder het nie houvas en volle begrip van genre en teks nie. 

Matige 

04 

punte 

Beplanning van die struktuur is gebrekkig. 

Argumente nie logies gerangskik nie. 

Paragrawe is foutief. 

Opvallende taalfoute. Toon en styl nie gepas vir die doel nie. 

Kode 2 

F 

30 – 39% 

Basiese 

05 

punte 

Houvas op die onderwerp is swak. 

Reageer herhalend en soms van die punt af. 

Geen diepte in argumentering; verkeerde interpretasie / Argumente word nie 

verantwoord uit die teks nie. 

Baie swak houvas op genre en teks. 

Basiese 

03  

punte 

Swak aanbieding en gebrek aan beplanning beïnvloed die 

vloei van die argumente. 

Taalfoute en foutiewe styl maak opstel onsuksesvol. 

Kode 1 

F tot H 

0 – 29% 

 

Ontoereikend 

0 tot 4  

punte 
 

Reaksie soms in verhouding met die onderwerp, maar dis moeilik om 

ontoepaslike argumente te volg. 

Swak poging om vraag te beantwoord. 

Min toepaslike punte met geen verantwoording uit die teks. 

Baie swak houvas op genre en teks. 

 

Ontoereikend  

00 - 02 punte 

Moeilik om te bepaal of die onderwerp aangespreek word. 

Geen bewyse van logiese beplanning nie. 

Geen paragrawe en koherensie nie. 

Swak taalgebruik.  Verkeerde styl en toon. 
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TAAK 7:  ONVOORBEREIDE TOESPRAAK (15) 

 
• Leerders moet vooraf ingelig word oor die kriteria vir die bepunting van die onvoorbereide toespraak.  Bespreek 

die rubriek volledig. 
• Leerder trek ‘n onderwerp uit ‘n hoed.  Die onderwerpe kan bestaan uit ‘n enkele woord, bv.:  Taal,                                   

Netwerke, Toeskouers, Vlieg, Lig, Doolhof 
• Onderwerpe kan ook bloot ‘n prentjie of skets of selfs ‘n voorwerp wees. 
• ‘n Kort sinnetjie kan ook as onderwerp dien, bv.: 
• Alles met ‘n te aan gooi jou van balans af 

Die wipplank van die lewe ry op en af, en ons geniet die speletjie net as daar BALANS is. Te veel TV maak jou lui 

en anti-sosiaal. Te veel sms en rondklets in die kuberruimte beïnvloed jou skoolwerk en bring jou in aanraking 

met ongure karakters. 

• Boelies 

Boelies is meestal meer bek as binnegoed, maar hulle gebruik ook verskillende wapens om jou mee seer te 

maak. Die gevolge van die kat-en-muis-speletjie is dikwels traumaties. Slagoffers trek of terug en ly in stilte, of 

raak rebels en word self 'n boelie. 

•  Die Paparazzi ken geen genade nie 

Dames en here – die Papparatzi het net een doel voor oë: Om te beswadder en mense van hul menswaardigheid 

te stroop. Hulle is genadelose nuushonde wat op die uitkyk is vir sensasionele snert. Hulle lê geduldig en wag vir 

hul prooi en ... 

• Leerder kry 1 minuut om gedagtes te orden. 
• Leerder bied die praatjie aan. 
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Kollig ... redenaars 

Onvoorbereide toespraak 

Christien Neser 

Om uit die vuis te praat is 'n kuns. Om kort en kragtig, logies en spitsvondig 'n kort toespraak 

te lewer, is selfs 'n groter kuns. Daar is egter 'n paar vaardighede wat mens kan aanleer: 

1. As die onderwerp 'n gebeurtenis is (bv my eerste skooldag/ slegste dag/ beste vakansie, 
ens) is dit goed om jou toespraak te lei met vrae: 

 Wanneer? Waar? Wat? Wie was daar, Wat het gebeur, Waarom voel jy so? Wat het jy 
daaruit geleer? ( 'n lessie uit 'n gebeurtenis is altyd 'n goeie idée) 

2. As die onderwerp 'n redenasie behels (vir of teen 'n saak) is dit goed om die volgende 
akroniem te onthou: PREP 

 P = Punt: maak jou punt, herfraseer die tema wat vir jou gegee is. Sê dadelik of jy vir 

of teen die idée is 

 R = Rede; gee jou rede(s) vir bogenoemde saak 

 E= Entoesiasme: al praat jy die grootste gemors, doen dit met entoesiasme en 

oortuiging! 

 P= Punt: vat saam en eindig weer met jou eerste punt. 

3. As die onderwerp 'n voorwerp is, bv Praat oor 'n Haas; of dit is 'n voorwerp wat fisies in 
jou hand gestop word (bv 'n liniaal), dan kan die volgende punte help: TEPDAK 

 T = Tema/Titel van jou praatjie (bv "Die ongelooflike liniaal"/ "die siel van die haas", 

ens) 

 E = Entoesiasme = wees uiters entoesiasties oor die tema!!! Dramatiseer 

 P = Punt/opinie - jou gevoel teenoor die tema/voorwerp 

 D = Demonstreer - gebruik die voorwerp/ vertoon dit op oorspronklike manier 

 A = Ah ha! Humor! Sorg vir oorspronklikheid en 'n humoristiese hoek 
 K = Kort en kragtig! 

Die onvoorbereide spreker se woordeskat is van onskatbare waarde. 

Bogenoemde punte kan in die klaskamer geoefen word. Wanneer daar 'n paar minute van 'n 

lestyd oor is, doen onvoorbereide toesprake. Dit kan dan soos hierbo in 3 afdelings geoefen 
word: voorbeelde van temas daarnaas - 

1. Gebeurtenisse - beste vakansie/slegste vakansie/ troue/ naweek/ kermis….. 

2. Redenasies - sakgeld/ troeteldiere/ maniere / ouers / skoolreëls/ TVprogramme/ 

tegnologie/ selfone by die skool….. 

3. Voorwerpe: sit 'n voorwerp of prent voor die kind neer: letterlik enige iets in die klas, bv 

pleister/uitveer/ asblik/ skoolskoen/ besem/ kramdrukker/ rapport/ … 

Bron:  www.storiewerf.co.za 



41 
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TAAK 8:  JUNIE-EKSAMEN (250 PUNTE) 

 

TAAK 10:  SEPTEMBER EKSAMEN (250 PUNTE) 
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KWARTAAL 3 

 
TAAK 9:  VOORBEREIDE TOESPRAAK (10) 

 
Tydsduur: 1½ - 2 Minute  
 
Instruksies 

• Kies een van die onderwerpe hieronder 
• Skryf ‘n toespraak oor die onderwerp. Jy moet die volgende belangrike aspekte onthou: 

o Jy moet bewyse van BEPLANNING inhandig. 
o Jy moet bewyse van NAVORSING oor die onderwerp inhandig. 
o Jy moet jou toespraak met behulp van flitskaarte aanbied. 
 

1. Die gemeenskap het ‘n obsessie met bekendes 
soos die Kardashians, Lady Gaga en ander. Is jy ‘n 
aanhanger (‘fan’), of nie? 
 
• Is dit goed of sleg? 
• Watter effek het dit op jou en jou vriende? 
• Waarom dink jy is die samelewing so behep 

met bekendes? 
 

 
  

2. Skool berei jou voor op die res van jou lewe. Die 
sosiale vaardighede wat jy nou leer, sal jy altyd 
gebruik. 

 
• Stem jy saam met die stelling? 
• Hoekom stem jy saam / nie? 
• Watter waarde het jou skoolervaring vir jou? 

 

 
 

 
 

 
 


