
1 
 

 
 

 



2 
 

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 5  

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 

 

 



KWARTAAL 1 
 

TAAK 1:  LUISTERBEGRIP (15)  - (ongeveer 30 – 40 minute) 
 
Opdrag: Luister na die teks wat jou onderwyser voorlees, maak aantekeninge terwyl jy  
luister en beantwoord dan die vrae wat die onderwysers stel, skriftelik.  Jy mag jou  
aantekeninge raadpleeg terwyl jy die vrae beantwoord. 

 
Rubriek: ’n Kleinood van sleutels vir kamers na hart 

 
1. Ek wantrou nie-lesers. 

 
2. As iemand se oë eers so glasig raak 

op die vraag “wat lees jy nou?” weet 
ek die gespreksonderwerp kan maar 
verander in argumentsonthalwe die 
nuutste modes in gehekelde doilies 
of die pieke en dale van die Blou 
Bulle. 
 

3. ’n Verveelde leser het ek nog nooit 
teëgekom nie. Daar is eenvoudig te 
veel boeke en te min tyd. ’n 
Vervelige leser ook nie, daarvoor is 
die magdom onderwerpe waaroor 
gelees is en gesels kan word 
onbeperk.  

 
4. So is daar ’n Portugeessprekende 

klant wat gereeld die boekwinkel 
kom besoek. Ons hou van dieselfde 
boeke, ons weet presies hoe elkeen 
geraak is deur Peter Moore se 
Swahili for the Broken-Hearted en A 
River Called Time uit die pen van 
Mia Couto. 
 

5. En dit is vir haar, en al die ander 
lesendes wat my lewe verryk, wat ek 
’n nuwe kleinood wil aandra. 
 

6. Daar is niks omtrent die boek wat 
onmiddellik die aandag trek nie. 
Buiten die sin op die agterflap: 
“What are you reading now?” 
 

7. Tussen al die topverkopers wat 
daardie dag uitgepak is, moes dié 
boek opgetel en deurgeblaai word. 
En ek was verlore in The End of 
Your Life Book Club. 

 
8. Dié memoire deur die New Yorker 

Will Schwalbe handel oor die reis 
wat hy saam met sy ma aflê nadat 
kanker by haar gediagnoseer is. 
 

9. Dit is hul gedeelde liefde vir lees en 
boeke wat sleutels bied na kamers 
van die hart wat andersins geslote 
sou bly, en ’n wêreld verruim wat 
beperk sou wees tot die chemo-
kliniek se vier mure. 
 

10. “Reading isn’t the opposite of doing; 
it’s the opposite of dying. I will never 
be able to read my mother’s favorite 
books without thinking of her – and 
when I pass them on, I’ll know that 
some of my mother will live on in 
those readers . . .” 
 

11. ’n Mens lees trapsuutjie-stadig aan 
die boek. Jy herken sekere van die 
titels waaroor ma en seun gesels; jy 
maak lysies van die boeke waarvan 
jy nog nooit gehoor het nie. Jy blaai 
terug en herlees.   

 

12. En vanselfsprekend gaan staan jy 
voor jou eie boekrak en maak plek 
vir nog. 
 

13. Jou kind stap nader, vra: “Wat lees 
Ma?” Jy sien jou lewe uitgespel in 
titels teen rugkante. “Die beste boek 
vir nou. Soos altyd.” 

 
 
[Uit: Beeld-deurloop, 28 Augustus 2013]  



 
Vrae: 
 
Luister vir spesifieke inligting 
 
1. Met watter vraag begin die rubriekskryfster gewoonlik ‘n gesprek?   (1) 
2. Waar werk die rubriekskryfster waarskynlik?      (1) 
3. Wat is die titel van die boek waaroor die rubriek handel?    (1) 
4.  In watter stad woon die skrywer van die boek?      (1) 
5. Aan watter siekte het die skrywer se ma gely?      (1) 
6. Kies die korrekte woord om die sin te voltooi: 
 
 Die woord “kleinood” verwys na ‘n  … 
 

A. Kosbare voorwerp 

B. Dierbare vriend 

C. Belangrike uitvinding 

D. Moderne ontikkeling         (1) 

 
7. Voltooi die sin:  Die Engelse gedeelte wat gelees is, is ‘n …      (1)  
8. Noem twee redes waarom die rubriekskryfster so stadig aan die boek  

gelees het.            (2) 
 

Luister vir kritiese ontleding en evaluering 
 
9. Noem een gespreksonderwerp waarin die rubriekskryfster nie belang 

stel nie.          (1)        
10. Waarom is lesers volgens die rubriekskryfster nie “verveeld” of  

“vervelig” nie?          (2) 
11. In watter gebou vind die gebeure waaroor die boek handel, af?   (1) 
12. Stem jy saam met die rubriekskryfster se houding teenoor mense wat  

nie lees nie? Verduidelik jou antwoord.       (2) 
  

                     [15] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Antwoorde: 
 
1. Wat lees jy nou?          (1) 

2. ‘n boekwinkel          (1) 

3. The End of Your Life Book Club       (1) 

4. New York           (1) 

5. kanker           (1) 

6. A/ kosbare voorwerp         (1) 

7. aanhaling uit die boek The End of Your Life Book Club     (1) 

8. Sy maak lysies van die boeke waarvan sy nog nooit gehoor het nie 

 en sy blaai terug en herlees.    (Een punt elk)    (2) 

9. Die hekel van doilies ; die Blou Bulle/ rugby (Enige een)   (1) 

10. Hulle is nie verveeld nie omdat hulle altyd kan lees en hulle is nie  

vervelig nie omdat hulle oor baie onderwerpe kan gesels.   (2) 

11. ‘n (chemo)-kliniek 

12. Leerder se eie respons met gepaste motivering     (2) 

 

 
 [15] 

  



 

TAAK 2:  OPSTEL (50) 
 

Nota aan onderwyser:   

 Die skryfstuk moet onder gekontroleerde omstandighede geskryf word. 

 Leerders moet hul beplanning in die klas doen. 

 Leerders moet ten minste die eerste gedeelte van die skryfstuk in die klas voltooi, die res kan tuis 
voltooi word.   

 
VRAAG 1 
 

• Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ’n OPSTEL van 400–450 woorde. 
• Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee. 
• Dui jou finale produk duidelik aan. 

 

1.1  As ek net vroeër geweet het ...        [50] 
 

1.2  Daar’s oomblikke in ons lewe wat uitstaan en ons lank bybly. 

Beskryf hierdie oomblikke en hoe jy daaroor gevoel het.    [50] 

 
1.3  Die dag toe ek moes groet ...         [50] 

 

1.4  “Vir jou wil ek blomme koop 
tot my geld opraak, 

vir jou wil ek kaalvoet loop ... 
Ag, dit maak nie saak.” 

- Pieter Smit -           [50] 
 

1.5  Hier teen die skerp skuinste beur die jagter en gids oor die ronde klippe, oë en ore 
gespits.  Die geweer is gereed ...        [50] 

 
 
 
1.6 

 

 



 
  [50] 

1.7 

 

 

  [50] 

1.8 

 

 

  [50] 

TAAK 2:  ASSESSERINGSRUBRIEK VIR OPSTEL  

 



 

TAAK 3:  TRANSAKSIONEEL (25) 

 

1. 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. [25] 
   
2. BRIEF AAN DIE PERS  
 Jou skool is in ŉ koerantberig gekritiseer oor ŉ voorval wat na bewering op die 

skoolterrein plaasgevind het.  
Skryf ŉ brief aan jul plaaslike koerant om aan die koerantlesers die ware toedrag van 
sake te verduidelik of om jou skool se kant van die saak aan die leserspubliek te stel. 

[25] 

   
3. TYDSKRIFARTIKEL  
 ’n Nuwe tydskrif vir jongmense, Vasbyt, het jou gevra om die volgende artikel 

vir hulle lesers te skryf: 

Ek en my ouers: dit kan werk!  

Skryf die ARTIKEL. 

[25] 

   
4. ONDERHOUD  

 Een van jou klasmaats is ŉ finalis vir “Matrikulant van die Jaar” vir JIP. 
Jy nader hom/haar vir ŉ onderhoud vir die skoolkoerant. 
Skryf die onderhoud neer. 

[25] 

   

  



 

5. AGENDA EN NOTULE  
 Die beheerliggaam van die skool hou ’n vergadering met die ouers, onderwysers en 

matriekleerlinge om die werkslading van die matrieks te bespreek en aanbevelings aan 
die hand te doen. 
 
Hier is die AGENDA wat vooraf aan die ouers gestuur is. 

 

  
Agenda van ’n vergadering van die Beheerliggaam en ouers wat op Maandag 24 April 2014 om 
10:00 in die Konferensiekamer gehou sal word. 
 
AGENDA 
 
1. Opening en verwelkoming 
 
2. Bywoning en verskonings 
 
3. Notule van die vorige vergadering 
 
4. Sake uit die notule 
4.1 Opgradering van hokkievelde 
4.2. Verbod op gebruik van selfone by skool 
 
5. Nuwe sake 
5.1. Onderwysers se verwagtinge m.b.t. assesseringstake en huiswerk 
5.2. Matrikulante en hul werkslading 
5.3. Ouers se ondersteuning 
 
6. Algemeen 
6.1 
6.2 
6.3 
 
7. Datum van volgende vergadering 
 
8. Afsluiting 

 
MA van Wyk         CR Beukes 

MA van Wyk          CR Beukes 
Voorsitter          Sekretaresse 

 

 

 Skryf die NOTULE van die oggend se vergadering [25] 
   

 
 

TAAK 3:  ASSESSERINGSRUBRIEK VIR TRANSAKSIONELE TEKSTE 



 

TAAK 4:  VOORBEREIDE TOESPRAAK (10)   -  TYD:  4 – 5 minute 
 
OPDRAG 
 
1. Doen navorsing oor EEN van die onderstaande temas en lewer ‘n toespraak van 2-3 

minute daaroor. 
2. Lees die temas deeglik, kies een en bepaal dan watter onderwerp jy daaroor gaan 

formuleer. . 
3. Jou finale keuse van ‘n onderwerp sal deur die onderwyser geverifieer word. 
4. Gebruik toepaslike hulpmiddels om die gehalte van jou aanbieding te verhoog. 
5. Lewer ‘n netjiese geskrewe of getikte weergawe van jou toespraak in. 
  

Onthou: 

 Jy moet nie net praat oor wat jy dink of weet nie; doen navorsing oor die 
tema/onderwerp. 

 Skryf of tik jou toespraak op sleutelkaartjies neer. 

 Praat direk met die gehoor;  

 Verwys na 'n wye verskeidenheid bronne wat geraadpleeg is insluitend  ‘n 
reeks feite en gee erkenning aan die geraadpleegde bronne;  

 Gebruik 'n effektiewe inleiding en maak ‘n gevolgtrekking, ontwikkel idees en 
argumente op ’n duidelike en logiese manier sodat die toespraak op die man 
af is en afwykings, onnodige herhaling en clichés vermy word;  

 Gebruik organisatoriese strukture soos chronologie, onderwerp, oorsaak-
gevolg, vergelyk-kontrasteer en probleemoplossing om in te lig en te oorreed;  

 Gebruik korrekte intonasie en frasering;  

 Bied 'n duidelike argument aan en hou dit vol deur verskillende gepaste 
bewyse te kies (bv. statistiek, getuigskrifte, spesifieke gevalle) wat 
geloofwaardig, geldig en relevant is;  

 Gebruik gepaste aanspreekvorme en herhalings  

 Gebruik gepaste woordkeuse, taalstrukture en -konvensies; en  

 Gebruik verbale en nieverbale tegnieke (bv. toon, stemprojeksie en -
modulasie, volume, tempo, frasering, oogkontak, gesigsuitdrukkings, gebare, 
liggaamstaal) in aanbiedings.  

 Indien jy visuele hulpmiddels (bv. ‘n plakkaat. ‘n diagram of ‘n powerpoint-
aanbieding) gebruik, moet jy onthou dat dit slegs ‘n hulpmiddel is.  Dit moet 
nie jou toespraak oorheers nie.  Moet dus nie alle inligting daarop plaas nie; 
gebruik slegs kernwoorde. 

 

 
Temas: 
 
1.  Hekke  
2. Jeug 
3. Trots 
4.  Hidrouliese breking  
 
 
Assessering:  
Jou toespraak sal aan die hand van die onderstaande rubriek geassesseer word. 



 

 

 

  



 

GRAAD 12:  AFRIKAANS HUISTAAL   -    TAAK 5:  TOETS 1          (Punte 35 = 70 ÷2)               TYD: 2 UUR 

 
AFDELING A: LEESBEGRIP 
 
VRAAG 1: REDAKTEURSBRIEF, GRAFIEK 
 
Lees en kyk na die tekste hieronder en beantwoord die vrae wat daarna volg. 
 
Wegrikaans: loslit of korrek? 
 
1. Een van die lekkerste dinge daarvan om by Weg te werk, is om elke dag saam met joernaliste en 
lesers op reis te gaan – al is dit net van hier voor my rekenaar af terwyl ek hulle stories Iees en foto's 
kyk. 
 
2. Maar die plekke waar hulle was, en dit wat hulle langs die pad gesien het, is net deel daarvan. 
 
3. Die eintlike lekker is om elke keer met verwondering te lees hoe hulle met woorde op eg 
Afrikaanse en Suid-Afrikaanse manier lewe gee aan 'n plek of ervaring. 
 
4. Selfs al is dit oor iets redelik alledaags soos die skemer: "Miskien is dit Namibië se hitte – die hitte 
en die helder, oop lug wat maak dat 'n mens so bewus is van die skemer daar. Dis amper asof skemer 
die dag se 
manier is om vir jou te sê, jou gerus te stel: Alles is nie net 'n stryd om oorlewing nie. Daar is darem 
genade ook." (Dana Snyman, Weg #42 se bylae) 
 
5. As ek woorde soos hierdie lees, besef ek opnuut hoekom ek so lief vir Afrikaans is. In watter ander 
taal kan die siel, die hart van wie ons is, so goed verwoord word? 
 
6. Dis alles goed en wel, maar... 
 
7. Weg is en was nog altyd trots Afrikaans, en ons roem ons op 'n ontspanne, idiomatiese en 
innoverende gebruik van die taal. 
 
8. Maar hoewel jy sekere goed net in Afrikaans kan sê, kos dit soms fyn trap om nie die grens tussen 
standaard-Afrikaans en braaivleisvuur-Afrikaans (te veel) oor te steek nie. 
 
9. Dit knor soms om die balans reg te kry, want die grens tussen "dis hoe mense praat" en plein slegte 
Afrikaans is 'n baie, baie fyn een. 
 
10. Is woorde soos pêlle, fênsie of ghrênd aanvaarbare Afrikaans of is dit krukke vir 'n lui skrywer? 
 
11. Veral sekere Engelse woorde en uitdrukkings is al só ingeburger in die Afrikaanse volksmond dat 
dit bra moeilik is om rondom dit te skryf. 
 
12. Dus, moet 'n mens skryf sodat die leser jou nie verkeerd verstaan nie of moet jy in "korrekte" 
Afrikaans skryf? In sulke gevalle help woordeboeke en spelreëls nie; jy is oorgelaat aan jou instink, of 
dit reg vóél. 
 
13. Veral motor- en rekenaarterme gee ons hier by Weg grys hare, Soms laat dit 'n mens dink aan die 
grappie van die seuntjie wat in die klaskamer vra: "Juffrou, wat is 'n tyre in Engels?" 
 



 

14. Daar is 'n legio sulke voorbeelde, maar uiteindelik kom dit neer op wat jy, die leser, verkies. 
 
15. Dink jy Weg gebruik té veel loslit-Afrikaans? Of dink jy dis koel? En terwyl iy nou aan die dink is, 
wat sou double clutch in goeie Afrikaans wees? 
 
16. Ek hoor graag van jou. Geniet intussen Weg #71! 
 
REDAKTEUR 

[Aangepas uit: Weg, September 2010] 
 
1.1  Waarna verwys die titel Wegrikaans?        (2) 
1.2  Verduidelik hoe die spreker elke dag op reis gaan.       (2) 
1.3  Herlees paragrawe 1 tot 3. Skryf nou neer wat volgens die skrywer die heel lekkerste van sy 

werk by Weg is.           (3) 
1.4  Verduidelik in jou eie woorde waarom die skrywer so lief vir Afrikaans is.    (2) 
1.5  Skryf ‘n woord of ‘n frase uit paragraaf 4 neer wat bewys dat Dana Snyman met bespiegeling 

besig is en nie feite oordra nie.         (1) 
1.6  Wat word deur die woorde (te veel) wat in paragraaf 8 tussen hakies staan, geïmpliseer? (2) 
1.7  Tussen watter twee sake probeer Weg volgens die skrywer ‘n balans handhaaf?   (2) 
1.8  Verduidelik wat die skrywer in paragraaf 10 bedoel met “krukke vir 'n lui skrywer”.  (2) 
1.9  Noem een hulpmiddel wat die joernaliste by Weg gewoonlik gebruik om te verseker dat hulle 

korrek skryf.            (1) 
1.10  Waarom, dink jy, het die skrywer die woord “korrekte‟‟ in paragraaf 12 tussen 

aanhalingstekens geplaas?          (2) 
1.11  Verduidelik die verband tussen die grappie waarna paragraaf 13 verwys en die inligting wat in 

paragraaf 11 verskaf word.          (2) 
1.12  Wat is die belangrikste versoek wat die skrywer in paragraaf 14 tot 16 tot die Weg-leser rig? 
             (2) 
1.13  Dink jy hierdie versoek aan die leser (die antwoord van 1.12) sal Weg se probleem oplos? 

Motiveer jou antwoord.          (2) 
EN 

 
Persentasie van die bevolking in ses provinsies wat ’n taal as eerste taal praat 
 

Taal Wes- 
Kaap 

Oos- 
Kaap 

Noord- 
Kaap 

Vrystaat 
 

Kwazulu- 
Natal 

Gauteng 
 

Afrikaans 49.7 10.8 53.8 12.7 1.6 12.4 

Engels 20.2 5.6 3.4 2.9 13.2 13.3 

isiNdebele 0.3 0.2 0.5 0.4 1.1 3.2 

isiXhosa 24.7 78.8 5.3 7.5 3.4 6.6 

isiZulu 0.4 0.5 0.8 4.4 77.8 19.8 

Sepedi 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 10.6 

Sesotho 1.1 2.5 1.3 64.2 0.8 11.6 

Setswana 0.4 0.2 33.1 5.2 0.5 9.1 

Gebaretaal 0.4 0.7 0.3 1.2 0.5 0.4 

SiSwati 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.1 

Tshivenda 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.3 

Xitsonga 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 6.6 

 

[Verwerk en vertaal uit: Census 2011 Census in brief ] 
 
  



 

1.14  Watter provinsie het die grootste persentasie mense wat Afrikaans as eerste taal praat?  
             (1) 
1.15  Watter provinsie het die mees eweredige verskeidenheid tale wat as eerste taal gepraat 

word? Motiveer jou antwoord.         (2) 
1.16  Watter aanname wat jy oor die gebruik van Afrikaans as eerste taal gehad het, word deur 

bostaande statistiek bevestig of weerlê? Verduidelik kortliks hoe jou aanname bevestig of 
weerlê word.            (2) 

 
TOTAAL AFDELING A: [30] 

AFDELING B: OPSOMMING 
VRAAG 2 
Lees die teks hieronder en maak ‘n opsomming van die SEWE vereistes wat Soli Philander aan ‘n 
goeie komediant stel. 
 
Jou opsomming moet in jou eie sinne (in volsinne) in paragraafvorm aangebied word en mag nie meer as 90 woorde 
beslaan nie. Dit is nie nodig om vir die opsomming ‘n titel te gee nie. Dui die getal woorde wat jy vir die opsomming 
gebruik het, aan. 

 
Grappe maak is harde werk 
Dít is die somtotaal van Philander se raad vir deelnemers aan SBA Kaapse Son Jokes, wat as deel van 
die Suidoosterfees aangebied word. 
 
Dié kompetisie vir aspirant-komediante het op Vrydag 1 Februarie 2008 met uitdunne begin en 
Philander het daarna die taak gehad om die bestes te kies. 
 
“Dis harde werk om mense te laat lag, want jy moet die grap met jou hele wese vertel: met jou 
stemtoon, jou liggaamstaal . . . 
 
“Dis ‘n vaardigheid. En dis verskriklik as hulle nie lag nie en jy van jouself ‟’n krater maak.” 
 
Philander was meer bekend as aanbieder van veral Liriekeraai. Maar hy is nie sommer enige aanbieder 
nie, want sy sonderlinge aanbiedingstyl neig soms na skerpskertsery. 
 
“Ja, as jy ‟n program aanbied, moet jy maklik kan skuif tussen ernstig wees en grappe maak. 
 
“Ek gebruik humor om die spanning te verlig. Dinge kan maklik lelik raak, maar met goeie humor 
ontlont jy gou-gou die situasie,” vertel hy. 
 
Philander meen as jy ‘n grap goed kan vertel, sal mense telkens daarvoor lag, al het hulle dit al hoeveel 
keer gehoor. 
 
“Ek sê altyd ‘n goeie grap is soos ‟n goeie liedjie. ‟n Mens kan oor en oor na ‘n goeie liedjie luister en 
dieselfde geld vir ‟n goeie grap,” deel hy ‟n paar wyse woorde. 
 
Hy glo ‘n komediant moet krities wees en kommentaar lewer op dié dinge wat ons almal in gemeen 
het, “maar nooit afbrekend nie”. 
 
Boonop moet die komediant altyd onthou dat hy in diens van die grap en sy gehoor staan. 
 
En soos hy sê, as jy ‟n goeie komediant wil wees, “moet jy onbeskaamd jou ego laat gaan”. 
 
[Aangepas uit: Die Burger, 18 Januarie 2008    TOTAAL AFDELING B: [10] 



 

AFDELING C: TAAL IN KONTEKS 
 
VRAAG 3 
Lees die tekste hieronder en beantwoord die daaropvolgende vrae. 
 
McIlroy word miljardêr 
 
1. ABOE DHABI. – Die gholf-superster Rory McIlroy het pas ‘n yslike borgskap van Nike losgeslaan, 
wat glo meer as R2 miljard in sy sak kan beteken. 
2. Dié ooreenkoms met die Noord-Ierse speler, wat glo vir 10 jaar van krag sal wees, sal van McIlroy 
een van die rykste sportmanne tot nog toe maak. 
3. McIlroy sal sy Nike-gholfstokke en -uitrusting die eerste keer aan die wêreldgehoor wys wanneer 
hy van môre af hier aan die Aboe Dhabikampioenskapstoernooi deelneem. 
4. Hy het die verbeelding aangegryp met die wyse waarop hy die laaste jare (3.4... ) nommer een op 
die wêreldranglys geklim het. 
5. En verskeie beroepspelers glo hy gaan nog die Amerikaner Tiger Woods se 14 oorwinnings in 
major-toernooie en Jack Nicklaus se rekord van 18 majors oortref. 
6. McIlroy het voorheen Titleist-toerusting gebruik. Woods word ook deur Nike geborg. 
7. Dié sterre wedywer deesdae al hoe meer teen mekaar, maar is hulle al bereid om dit ‘n tweestryd 
te noem? 
8. Hulle beantwoord hierdie vraag versigtig. Daar bestaan duidelik wedersydse respek vir mekaar se 
vermoë. 

[Aangepas uit: Die Burger, 16 Januarie 2013] 
 
3.1  Gee ‘n neutrale woord vir yslike (paragraaf. 1)       (1) 
 
3.2  Skryf ‘n voorbeeld van ‘n determineerder uit paragraaf 2 neer.     (1) 
 
3.3  “wat vir 10 jaar van krag sal wees” (paragraaf 2). 

Gee een woord vir ‘n periode van 10 jaar.        (1) 
 
3.4  Skryf die voorsetsel wat in paragraaf 4 ontbreek, neer.      (1) 
 
3.5  Gebruik die homoniem van wyse (paragraaf 4) in ‟n verklarende sin.    (1) 
 
3.6  As watter soort werkwoord word die woord glo in paragraaf 5 gebruik?    (1) 
 
3.7  Gee die teenoorgestelde van beroepspelers (paragraaf 5).      (1) 
 
3.8  Skryf in die lydende vorm (passief): 

McIlroy het voorheen Titleist-toerusting gebruik.       (1) 
 
3.9  Skryf in die ontkennende vorm: 

Is hulle al bereid om dit ‘n tweestryd te noem?       (1) 
 
3.10  Gee die meervoud van vermoë (paragraaf 8).       (1) 
 

EN 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11  Deel A verwys. 

Die bruid het op Twitter geskryf: “Toe ek vanmiddag in die kerk instap , het ek geweet trou is 
vir altyd.” 
 
Skryf bostaande sin in die indirekte rede.        (1) 

 
DRAKENSVILLE GOUDINI SPA KLEIN-KARIBA 

 
  

A 
“Toe ek vanmiddag 
in die kerk instap, 
het ek geweet trou 
is vir al tyd. ” 
#watsjoustorie 

 

B 
Elke bruid verdien ‘n spog sprokiestroue 
met ‘n tikkie ekstra panache. Begin jou 
nuwe lewe as pasgetroude op ‘n hoë noot, 
by een van ons drie spogoorde vol 
natuurskoon, gasvryheid en bekostigbare, 
goed toegeruste troufasiliteite. Of jy nou 
droom van ‘n troue in die berge, Bosveld of 
Boland, ons sal verseker dat jou huwelik 
wonderlike herinneringe oplewer. 

 

C 
Sentrale besprekingskantoor: 011 919 9092                www.atkvoorde.co.za 
 

 

DRAKENSVILLE GOUDINI SPA              
[Verwerk uit: 
Lig, Augustus 

2013] 

http://www.atkvoorde.co.za/


 

3.12  Deel B verwys. 
Elke bruid verdien ‘n sprokiestroue met ‘n tikkie ekstra panache.     (1) 
 

 
3.12.1  Herskryf bostaande sin as ‘n vraagsin deur slegs die huidige woorde in die sin te gebruik. 
             (1) 
3.12.2  Verduidelik waarom die woorde Elke bruid … in hierdie sin as manipulerende taalgebruik 

beskou kan word.           (1) 
3.12.3  Brei die bepaling met ‘n tikkie ekstra panache uit tot ‘n byvoeglike bysin.    (1) 
 
3.13  In die woordeboek word die volgende inligting oor panache gegee: 
  

pa•nach′e (uitspr. pa nasj′) (< F.) Swier, flambojante wyse van optrede: 
Sy doen alles met soveel panache, asof niks haar kan keer nie. 
 
[Uit: HAT, 1994, bl. 780] 

 
3.13.1  Skryf neer die lettergreep waarop die klem behoort te val wanneer panache uitgespreek 

word.            (1) 
3.13.2  Aan watter taal is die woord panache ontleen?      (1) 
 
3.14  Gee die intensiewe vorm van vol in deel B.        (1) 
3.15  Gee die verkleiningsvorm van herinneringe.        (1) 
 
3.16  Deel C verwys. 

Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die letter (A, B, C of D) langs die vraagnommer neer. 
 
Die woord besprekingskantoor is gevorm deur middel van … 
A. samestelling 
B. afleiding 
C. samestellende afleiding 
D. metamorfeem           (1) 

 
3.17  Waarvoor staan die afkorting ATKV?         (1) 
 

EN 
 
  



 

STROKIESPRENTE 
 
MEESTER EN NEELSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Aangepas uit: http://daniecronje.co.za/tuis/meester ] 
 

3.18        Daar is „n spelfout in raam 1.  Stel vas watter woord verkeerd gespel is en skryf 

 dit korrek neer. (1) 

 

3.19 
 

Watter konnotasie het die uitdrukking  is vol probleme (raam 1) gewoonlik? 
 

(1) 

 

3.20 
 

Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter (A, B, C of D) langs 
die vraagnommer neer. 

 

 
 

Beide sinne in raam 2 staan in die ... wyse  

 

A.  Toevoegende 
B.  Vraende 
C.  Aantonende 
D.  Gebiedende                                                                                                      (1) 

 

3.21 Skryf die gesegde van die sin in raam 3 neer. (1) 

 

3.22 
 

Watter implisiete boodskap dra Neelsie in hierdie strokiesprent oor die vak 
wiskunde oor? 

 
 

(1) 
 

EN

Raam 3 
 

Raam 1 
 

Raam 2 
 

My wiskundehandboek het 
per ongeluk daarin geval! 

Weet Meneer wat? Ons 
akwaarium by die huis is 
vol probleme! 

 

O so, nè? Nou hoekom sê jy 
so? 

http://daniecronje.co.za/tuis/meester


 

 

R 

LOUIS DIE LAEVELDLEEU 
 
 

Raam 1                                     Raam 2                                     Raam 3 
 

 

My seun steel ‘n trapfiets en 
jaag met dit oor ‘n stop- 
straat in ‘n ander ou vas. 

 
Maar kon hy dan nie sien 
daar is ‘n stopteken nie? 

 

Ja maar dit 
was in 
Engels. 

 

Ag, báie 
snaaks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Aangepas uit: Die Burger, 24 Augustus 2013] 
 
 

3.23 Die sin in raam 1 bevat „n taalfout.  Herskryf die sin en korrigeer die taalfout. (1) 

 

3.24 
 

Verbind die onderstaande twee sinne deur die voegwoord gevolglik te gebruik. 
 

 
 

Sinne:  Die seun het nie die stopteken verstaan nie.  Hy het dit 
verontagsaam. 

 
 

(1) 

 

3.25 
 

Voltooi die sin deur slegs die ontbrekende woord neer te skryf:  

 
 

Volgens raam 3 was die seun nie Engels … nie. 
 

(1) 

 

3.26 
 

‘n Leesteken ontbreek in die onderstaande sin.  Skryf die sin oor en voeg die 
leesteken op die korrekte plek in. 

 

 
 

Ja maar dit was in Engels. 
 

(1) 

 

3.27 
 

Gee die oortreffende trap van snaaks (raam 3). 
 

(1) 
 

TOTAAL AFDELING C: [30]
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AFRIKAANS HT – MEMORANDUM 

 

AFDELING A: LEESBEGRIP 
 

TEKS 1: Wegrikaans: loslit of korrek? 
 

1.1 Dit verwys na die manier √ waarop die tydskrif Weg Afrikaans gebruik. √ 2 
1.2 Hy lees joernaliste en lesers se stories √ en kyk na hul foto‟s. √ 2 

1.3 Die heel lekkerste van sy werk by Weg is om te lees hoe joernaliste en lesers √ met woorde 
√ 

 

 op eg Afrikaanse en Suid-Afrikaanse manier lewe gee aan ‘n plek of ervaring. √ 3 
1.4 In Afrikaans kan die siel van wie Afrikaanssprekendes is √ die beste verwoord word.  √ 2 
1.5 “miskien” / “Dis amper asof …” √ (Enige een) 1 

1.6 Weg steek alreeds die grens tussen standaard-Afrikaans en braaivleisvuur-Afrikaans oor.  √√  

1.7 tussen standaard-Afrikaans en braaivleisvuur-Afrikaans √√ OF 2 

 tussen informele/ loslit-Afrikaans en standaard-Afrikaans √√ 2 

1.8 Dit is woorde wat sommige skrywers gebruik omdat hulle te lui is om die regte, standaard-
Afrikaanse woord op te soek 

2 

1.9  
 

Woordeboeke / spelreëls/ die AWS √  (Enige een) 
 

1 

1.10  
 

Hy is nie seker wat korrekte Afrikaans is nie/ Hy is nie seker wat die Die Engelse woord tyre 
is een van die woorde wat so ingeburger by Afrikaanssprekendes geword het dat dit al as ‘n 
Afrikaanse woord beskou word. √√ 
term “korrekte Afrikaans” beteken nie. √√ 
 

2 

1.11   

1.12 Die Weg-leser moet laat weet wat sy/ haar mening oor die tydskrif se taalgebruik is / of hy/sy 
tevrede met die tydskrif se loslit-Afrikaans is. √√ 

1 
 

1.13 Kandidaat se eie mening. Die motivering bepaal die punt. √√  
 

2 
 

  TEKS 1: Tabel 
 

 

2 

1.14 die Noord-Kaap √ 
 

1 

1.15 Gauteng. √ Nie een van die tale oorheers die ander nie √ 
 

2 

1.16 Kandidaat se eie mening. √√ 
Die kandidaat moet die volgende duidelik stel: 
sy/ haar aanname oor die gebruik van Afrikaans as eerste taal 
hoe die statistiek hierdie aanname bevestig of weerlê het 

 
 
 
2 
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AFDELING B: OPSOMMING 
VRAAG 2 
Nasien van die opsomming: 
 
SEWE vereistes wat Soli Philander aan ‘n goeie komediant stel 
Opskrif/titel:  

 Daar word nie van kandidate verwag om die opsomming van ‘n opskrif/titel te voorsien nie. 

 Kandidate moet die opsomming in hul eie sinne, in enige volgorde, skryf. 

 Slegs feite wat in volsinne aangebied word, verdien punte. 

 Rofwerk/ beplanning moet duidelik aangedui word. indien dit nie die geval is nie, word die eerste 
opsomming nagesien. 

 Kandidate moet die korrekte getal woorde aandui. 
 
Punte word soos volg toegeken: 
7 punte vir 7 feite 
3 punte vir taal 
Puntetotaal: 10 
 
Verspreiding van punte vir taal: 
1–3 feite korrek: ken 1 punt toe 
4–5 feite korrek: ken 2 punte toe 
6–7 feite korrek: ken 3 punte toe 
 
TEL VAN WOORDE: 

 Nasieners moet die hoeveelheid woorde wat gebruik is, tel. 

 Geen punte word afgetrek as die kandidate nie die getal woorde aangedui het nie of 

 as die getal woorde wat gebruik is, verkeerd aangedui is. 

 Indien ‘n kandidaat die vereiste getal woorde oorskry het, word ‘n oorskryding van 5 

 woorde toegelaat en die res van die opsomming word geïgnoreer. 

 Korter opsommings wat die vereiste feite bevat, mag nie gepenaliseer word nie. 
 
PUNTSGEWYS:  SEWE vereistes wat Soli Philander aan ‘n goeie komediant stel. 

1. Jy moet die grap met jou hele wese vertel. 
2. Jy moet maklik tussen ernstig wees en grappe maak, kan skuif. 
3. Jy moet humor gebruik om gespanne situasies te ontlont. 
4. Plaas jou ego op die agtergrond. 
5. Onthou dat jy in diens van die grap en jou gehoor staan. 
6. Wees krities en lewer kommentaar op dié dinge wat ons almal in gemeen het. 
7. Moet nooit afbrekend wees nie.       [66 woorde] 

 
Moontlike paragraaftipe antwoord 
Jy moet die grap met jou hele wese vertel. Jy moet maklik tussen ernstig wees en grappe maak, kan skuif. Jy 
moet humor gebruik om gespanne situasies te ontlont. Plaas jou ego op die agtergrond. Onthou dat jy in diens 
van die grap en jou gehoor staan. Wees krities en lewer kommentaar op dié dinge wat ons almal in gemeen 
het. Moet nooit afbrekend wees nie. 
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TOTAAL AFDELING B: [10] 
AFDELING C: TAAL IN KONTEKS 
 
VRAAG 3 
 
Nasien van hierdie afdeling: 
Spelling: 

 Een-woord-antwoorde word verkeerd gemerk as die spelling verkeerd is. 

 In volsin-antwoorde word die verkeerde spelling net gepenaliseer indien die fout in die taalstruktuur 
getoets word. 

 Waar ‟n afkorting getoets word, behoort die punte op die regte plek te wees. 

 Sinskonstruksies moet taalkundig korrek wees en in volsinne aangebied word soos in die instruksie 
aangedui. 

 Waar direkte en indirekte rede en punktuasie getoets word, mag ½-punte toegeken word. 

 Vir meervoudige-keusevrae word BEIDE die letter wat ooreenstem met die korrekte antwoord EN die 
antwoord wat uitgeskryf word, aanvaar 

 
TEKS 1: KOERANTBERIG 
3.1  (baie) groot √             1 
3.2  dié √             1 
3.3  dekade√            1 
3.4  tot √             1 
3.5  bv. Die wyse vrou het ons raad gegee√        1 
3.6  Selfstandige werkwoord √          1  
3.7  amateur(spelers) √           1 
3.8  Titleist-toerusting is voorheen deur McIlroy gebruik. √      1 
3.9  Is hulle nog nie bereid om dit ‘n tweestryd te noem nie? √      1 
3.10  vermoëns √            1 
 
TEKS 2: ADVERTENSIE 
3.11 Die bruid het op Twitter geskryf toe sy daardie middag in die kerk instap, het sy geweet trou is vir 

altyd. √            1 
3.12 
3.12.1  Verdien elke bruid ‘n sprokiestroue met ‘n ekstra tikkie panache? √    1 
3.12.2 bv. Dit kan ‘n bruid wat die advertensie lees oorreed om ook soos die ander bruide haar troue by ‘n 

ATKV-oord te hou, anders gaan dit nie ‘n sprokiestroue wees nie √     1 
3.12.3  bv. wat ‘n tikkie ekstra panache bevat. √        1 
 
3.13 
3.13.1  - nach - √            1 
3.13.2  Frans √            1 
3.14  propvol √            1 
3.15  herinnerinkies √           1 
3.16 C / samestellende afleiding √ (Enige een)        1 
3.17  Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging √        1 
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TEKS 3: STROKIESPRENT (MEESTER EN NEELSIE) 
 
3.18  akwarium √            1 
3.19  is buite werking/ funksioneer nie reg nie. √        1 
3.20 B / Vraende √ (Enige een)          1 
3.21  het geval √            1 
3.22 Wiskunde is ‘n moeilike vak/ ‘n vak vol probleme / ‘n problematiese vak √ (Enige een)  1 
 
TEKS 4: STROKIESPRENT (LOUIS DIE LAEVELDLEEU) 
 
3.23 My seun steel ‘n trapfiets en jaag daarmee oor ‘n stopstraat in ‘n ander ou vas. √   1 
3.24 Die seun het nie die stopteken verstaan nie; gevolglik het hy dit verontagsaam. √   1 
3.25  magtig √            1 
3.26  Ja, maar dit was in Engels. √          1 
3.27  snaaksste √            1 
 

TOTAAL AFDELING C 30 
GROOTTOTAAL: 70 
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KWARTAAL 2 

 

TAAK 6:  LETTERKUNDE (Kontekstueel – 10 punte;  Literêre opstel (25 punte) 
 
DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE ) Eleanor Baker 

Skryf ŉ goed gestruktureerde opstel van 400 - 450 woorde waarin jy Iris as buite- 
standerfiguur beskryf wat dikwels anders as die gemiddelde jong meisie optree. 
Probeer die verwantskap aantoon tussen Iris se andersheid en haar ma s’n. Hoe 
het die Engel deel van Iris se lewe geword en watter konflik bestaan daar dikwels 
tussen haar en die Engel? Toon aan wat dr. Anders en Peter se pa van die Engel 
dink en motiveer ten slotte of jy dink Iris en die Engel se verhouding is geloofwaar- 
dig. 

[25] 

 

VRAAG 6 

DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE ) Eleanor Baker 

Die voorgeskrewe nasienrubriek word gebruik. Dit wat hier gegee word, is slegs buitelyne van wat in 
die antwoord kan voorkom. Nasieners behoort ruimte te laat vir alternatiewe antwoorde. Maak van die 
PVI-metode in die assessering gebruik. 
 

Die kandidaat bied ŉ gepaste inleidingsparagraaf en slotparagraaf aan. 

 

PUNT VERDUIDELIKING ILLUSTRASIE 
IRS AS BUITESTANDER 
Iris voel van haar geboorte af 
onbelangrik en nie deel van 
die gebeure nie. 

want sy is die jongste van drie 
dogters. 

Die dokter kon nie by haar geval 
vertoef nie, want daar was baie vroue 
in kraam. Haar pa was nie tydens die 
geboorte teenwoordig nie. Haar 
susters het hospitaal toe gekom om 
hulle leeslesse vir hulle ma te lees. 
 

Iris voel sy leef in haar susters 
se skaduwee. 

want sy is die jongste. Sy sê vir Billy: “Mense luister nooit 
regtig na my nie. Veral nie my familie 
nie.” Sy erken self dat elke keer wat 
sy deur ŉ bepaalde stadium gegaan 
het, was haar suster haar voor, 
omdat hulle reeds daardeur is. 
 

Sy skep vir haar ŉ eie 
fantasiewêreld. 

want daardeur kry sy ontvlugting 
van haar saai bestaan. 

Sy “skryf” haar eie verhaal met Greta 
as haar alter ego. Sy verbeel haar 
Riekie is Richard en hy is die 
aantreklikste man wat nog bestaan 
het. 
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Na universiteitsopleiding is sy 
doodtevrede om ŉ 
stoelassistent by die tandarts, 
dr. Anders te word. 
 

want dit stel haar in staat om met 
haar fantasieë te kan voortgaan. 

Haar pa was baie omgekrap 
daardeur omdat hy vir haar studies 
betaal het en hy het groter 
verwagtinge van haar gekoester. 

Iris raak baie gou bewus van 
haar naam en die betekenis 
daarvan en beskou haar 
hieroor belangriker as haar 
susters. 
 

want sy moes die begrip “ipso 
facto” in die woordeboek gaan 
opsoek. 

Sy besef dat nie een van haar susters 
se name in die woordeboek staan 
nie. 

As gevolg van haar naam en 
die betekenisse daaraan 
verbonde, begin dit haar lewe 
oorheers. 

want sy ontwikkel ŉ obsessie om 
die een of ander tyd te blom. 

Vir Billy sê sy: “Ek glo al sedert my 
skooldae dat ek, soos my botaniese 
naamgenoot, die een of ander tyd 
moet blom en dat ek dus te alle tye 
gereed moet wees en nooit ŉ nuwe 
aanbod van die hand moet wys of ŉ 
potensieel opwindende situasie 
onbenut mag laat nie.” 
 

PUNT VERUIDELIKING ILLUSTRASIE 
Iris praat dikwels met Polder.  
 

 
 

want sy het ŉ ryk verbeelding. Sy lees dikwels vir hom uit haar 
Nederlandse voorgeskrewe werk 
voor. 

 
 
 
 
 
 

 Op die lughawe in New York koop sy 
ŉ poskaart vir Polder met ŉ windmeul 
op. Sy pos dit met die hoop dat haar 
ma dit vir hom sal lees. 

VERWANTSKAP TUSSEN IRIS EN HAAR MA 
Iris en haar ma, Els(a), toon 
baie ooreenkoms met mekaar 
omdat hulle baie dieselfde 
geaardheid het. 
 

  

Els is baie verstrooid (dit 
skakel met Iris se fantasieë). 

want sy vergeet om die oond aan 
te skakel nadat sy die skaapboud 
daarin gesit het. 

Dit het gebeur terwyl Iris haar van die 
betekenis van haar naam vertel het. 
Sy het half geluister én vergeet om 
die oond aan te sit. 
 

Sy het eksentrieke opvattings. want sy glo alle toebehore is 
lewendig. 

Toe Iris die “geheim” met haar deel 
n.a.v. feite wat sy op universiteit oor 
die foton geleer het, was Els in 
ekstase daaroor. 
 

Sy beweeg al fladderend voort 
en het nooit daarin geslaag om 
die lewe in haar hand vas te 
hou nie. 

want sy was ŉ onpraktiese mens. Sy het op ŉ ligte drafstappie 
voortbeweeg en Iris vergelyk haar 
met iemand wat ŉ bus verpas het en 
aanhoudend hardloop om dit in te 
haal. 
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Sy word maklik van stryk 
gebring. 
 
 

want sy funksioneer nie goed in ŉ 
gemaal nie. 

Sy het laat in haar lewe eers haar 
bestuurderslisensie gekry en sy het 
woelige roetes vermy. 

IRIS EN DIE ENGEL ASOOK KONFLIK MET DIE ENGEL 
Die Engel is manlik. want daar word na hom as hy/hom 

verwys. 
Toe Iris vir haar ouma sê dat sy 
engele as vroulik beleef, het haar 
ouma dit baie duidelik gemaak dat 
háár Engel ŉ man was. 
 

Iris se ouma se Engel wat sy 
ontmoet het toe sy siek in die 
hospitaal was, was ŉ groot 
geheim. 
 

want hulle het nie in geeste geglo 
nie. 

Haar ouma vertel self dat hulle 
Gereformeerd was. 

Iris het haar ouma se Engel 
deel van haar lewe gemaak. 

want sy fantaseer baie graag en dit 
pas by haar persoonlikheid. 

Die Engel het haar beslis nie 
opgesoek nie, want hy sê self vir haar 
hy is deel van (háár) Iris se fantasie. 
 

   

 
PUNT 

 
VERDUIDELIKING 

 
ILLUSTRASIE 

Iris het baie geheg (afhanklik) 
aan die Engel geraak. 

want hy het dikwels vir haar raad 
gegee. 

Toe Iris Joe Pryor in die koffiewinkel 
ontmoet en hy aanbied om haar te 
help geld trek en stewels te koop, het 
die Engel gesê sy moenie alle mense 
wantrou nie. 
 
Toe Iris vir Joe jok oor haar kastige 
agent, het die Engel vir haar “Sies”, 
gesê. 

Die Engel het Iris ook gehelp tot insig 
in die rol van ŉ naam en haar 
blomoomblik 

 
Die Engel het Iris op Kersnag 
kom wakker maak omdat 
Bettie siek was nadat sy “gif” 
gedrink het. Iris het hom 
verwyt. 
 

want hy kon Bettie gekeer het om 
die gif te drink. 

“Die Engel het swyend in die gang 
gestaan en ek was lus en klap na 
hom. Waar was hy toe sy met die gif 
gefoeter het?” 

Peter het amper sy sig verloor 
na ŉ ongeluk met sy oë en Iris 
was weer op die oorlogspad. 

 
want sy verwyt die Engel dat hy 
Peter nie beskerm het nie. 

 
“Waar was jy toe jy ŉ oog oor die man 
moes hou?” 

 
DR. ANDERS EN PETER SE PA SE HOUDING TEENOOR DIE ENGEL 

Dr. Anders het nie veel van Iris 
se Engel gedink nie. 

want toe sy dit vir hom vertel Het hy dit as “stront” afgemaak en 
gesê Iris se ma het gefaal m.b.t. die 
feite van die lewe. 

Die Engel word ŉ bron van 
agterdog vir Peter se pa 

Want hy het gedink sy skeer gek 
toe sy dit vir hom vertel het. 

Hy boer met posduiwe en is bang dat 
Iris geeste sal saamsleep duiwehok 



 

Page 27 of 30 
 

toe omdat die wyfies besig was om te 
broei. 

EIE MENING 
Ek dink Iris se Engel is 
geloofwaardig.  
Ek dink Iris se Engel is 
ongeloofwaardig.  

want. . .  
 
want. . .  

Motivering. 
 
Motivering 

                                                      [25] 
   

 

 

 

 

 

TAAK 6:  NASIENRIGLYNE - RUBRIEK 
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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 EEN VAN DIE VOLGENDE ONDERWERPE UIT ‘N HOED.   

 
1. Ek is gelukkig as .............. 
2. Dit maak my bang as ................ 
3. Elke mens het ‘n droom.  Myne is ............... 
4. Die hoogtepunt van my lewe tot dusver is ............... 
5. Die beste raad wat ek tot dusver gekry het ............. 
6. Die mooiste of beste boek wat ek al gelees het ............. 
7. Ek hou baie van ............... 
8. Ek hou niks van ............... 
9. Ek is bekommerd oor .............. 
10. Ek voel hartseer wanneer ............... 
11. Ek raak regtig woedend as ... want .............. 
12. Dit irriteer my baie as ... want ............... 
13. My vriende beteken vir my baie, omdat .............. 
14. Die belangrikste persoon / persone in my lewe is ........... ,want .... 
15. My gunstelingsportsoort(e) is ....... 
16. Ander buitemuurse bedrywighede waaraan ek deelneem, is ........ 
17. My gunstelingvak is .............. ,want .... 
18. Die vak waarvan ek die minste hou, is ............ ,omdat ... 
19. In my vrye tyd .... 
20. My rolmodel is .............. ,want 

 
• Leerder kry 1 minuut om gedagtes te orden. 
• Leerder bied die praatjie aan. 
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TAAK 8:  JUNIE-EKSAMEN (250 PUNTE) 

 
 

TAAK 9:  VOORBEREIDE TOESPRAAK (10) – TYD: 4-5 MINUTE 

 
OPDRAG 
 

1. Doen navorsing oor EEN van die onderstaande temas en lewer ‘n toespraak van 2-3 minute daaroor. 
2. Lees die temas deeglik, kies een en bepaal dan watter onderwerp jy daaroor gaan formuleer. . 
3. Jou finale keuse van ‘n onderwerp sal deur die onderwyser geverifieer word. 
4. Gebruik toepaslike hulpmiddels om die gehalte van jou aanbieding te verhoog. 
5. Lewer ‘n netjiese geskrewe of getikte weergawe van jou toespraak in. 

 
Onthou: 
 

 Praat direk met die gehoor. 

 Verwys na 'n wye verskeidenheid bronne wat geraadpleeg is insluitend ‟n reeks feite en gee erkenning 
aan die geraadpleegde bronne. 

 Gebruik 'n effektiewe inleiding en maak ‘n gevolgtrekking, ontwikkel idees en argumente op ’n duidelike 
en logiese manier sodat die toespraak op die man af is en afwykings, onnodige herhaling en clichés 
vermy word. 

 Gebruik organisatoriese strukture soos chronologie, onderwerp, oorsaak-gevolg, vergelyk-kontrasteer en 
probleemoplossing om in te lig en te oorreed. 

 Gebruik korrekte intonasie en frasering. 

 Bied 'n duidelike argument aan en hou dit vol deur verskillende gepaste bewyse te kies (bv. statistiek, 
getuigskrifte, spesifieke gevalle) wat geloofwaardig, geldig en relevant is.  

 Gebruik gepaste aanspreekvorme en herhalings.  

 Gebruik gepaste woordkeuse, taalstrukture en –konvensies.   

 Gebruik verbale en nieverbale tegnieke (bv. toon, stemprojeksie en -modulasie, volume, tempo, 
frasering, oogkontak, gesigsuitdrukkings, gebare, liggaamstaal) in aanbiedings.  

 
Enkele voorbeelde van onderwerpe: 
 

1. ‘n Mens se skryfvermoë verklap iets van jou as mens. 
2. Armoede leer ‘n mens om harde bene te kou. 
3. Bygelowe is steeds in 2016 vir baie mense ‘n realiteit. 
4. Daar word graffiti geskryf op mens-mure. 
5. Dade praat harder as woorde. 
6. Die alledaagse frustrasies dryf ‘n mens teen die dak uit. 
7. Suid-Afrika beskik nie oor die vermoë om aan sy mense werk te verskaf nie. 
8. Die beste speler is gewoonlik ‘n toeskouer op die kantlyn. 
9. Die jeug van vandag is nie gemaksugtig nie. 
10. Die lekkerste plek op aarde is ‘n kind se ouerhuis. 
11. Drome gee ‘n mens vlerke. 
12. Jou eie honde byt die seerste. 
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13. As die geld-skoen druk, moet jy leer om kaalvoet te loop.   
14. Hoe jongmense se koppe werk  
15. ‘n Uitsonderlike Suid-Afrikaner 
16. ’n Ware man/ vrou 
17. Mense en hul rare troeteldiere 
18. Sleutels 
 
 

Assessering: 
 

Jou toespraak sal aan die hand van die amptelike rubriek geassesseer word. 
 
 

 

TAAK 10:  SEPTEMBER EKSAMEN (250 PUNTE) 

 

KWARTAAL 3 

 
 

 


