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Soorte skryfstukke 

  Opstelle 
(Afdeling A) Beskrywend 
  Verhalend 

Lang stukke Resensie 

 (Afdeling B) Verslag 
  Vriendskaplike briewe 
  Sakebrief 
  Dialoog 
  Toespraak 

Kort stukke Instruksies 

 (Afdeling C) 
Rigtingaanwysings 

Reëls 
  Dagboekinskrywing 
  Uitnodiging en antwoord 
  Invul van vorms 
  Strooibiljet/pamflet 
  Advertensie 
  e-pos 

 

 

Lengte van skryfstukke 

Tekste Graad Woorde 

Opstelle 10 150-180 

  11 180-200 

  12 200-250 

Lang transaksionele tekste Graad Woorde 

Formele/informele briewe ; verslag;  10 80-100 
resensie van film of kortverhaal; 
toespraak 11   

dialoog 12   

Kort transaksionle teks Graad Woorde 
Advertensie; dagboekinskrywing; 
poskaart; 10 50-70 

uitnodigingskaartjie; vorms; instruksies; 11   
aanwysings; plakkaat; strooibiljet; e-
pos 12   
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Afdeling A: Opstelle 
Beplanning 

 Besluit op die doel, teikengroep en konteks. 
 Hou ŉ dinkskrum oor die onderwerp. 
 Bespreek die kriteria vir evaluering. 
 Kies toepaslike inligting vir die onderwerp. 
 Identifiseer die hoofgedagtes. 
 Rangskik die idees in logiese volgorde. 
 Skryf van konsep 
 Konsentreer veral op selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde se gebruik. 
 Gee aandag aan waar die werkwoord in die sin is. 
 Onthou: STOMPI 
 Gebruik beskrywende woorde 

Skryf van ŉ konsep 

 Skryf ŉ eerste poging en hou die doel, teikengroep, onderwerp en tekssoort in gedagte. 
 Kies gepaste woorde en frases vir ŉ beskrywende opstel. 
 Organiseer idees in ŉ logiese volgorde. 
 Skep ŉ persoonlike styl. 
 Lees eerste konsep krities en kry terugvoer van onderwyser en klasmaats. 

 

1. Verhalende opstelle 
Doel: 

 Om te vermaak 

     Teksstruktuur: 

 Inleiding wat karakters en agtergrond bekendstel 
 Die inleiding moet die leser boei. 
 Gebeure wat spanningslyn skep. 
 Afloop of die samevatting (slotparagraaf) moet verrassend wees. 

                  Taalkenmerke 

 Skryf in die eerste of derde persoon. 
 Dit gaan oor iets wat gebeur het en vertel word. 
 Dit word opreg en met entoesiasme geskryf. 
 Gebruik meestal verlede tyd. 
 Beskryf opeenvolgende gebeure. 
 Gebruik woorde wat gebeure in tyd aandui, bv. Vroeg, laat, gister môre, later, 

ens. 
 Dialoog kan gebruik word. 
 Gebruik bywoorde, byvoeglike naamwoorde, beelde, idiome, intensiewe vorms, 

ens.  wat die leser boei. 
 Die storielyn moet logies ontwikkel. 
 Kan ŉ eie ervaring wees of fiksie. 
 Karakterisering moet oortuig en die agtergrond moet geslaagd wees. 
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2. Beskrywende opstelle 
Doel: 

 Om iets lewend te beskryf 

Teksstruktuur: 

 Inleiding wat ŉ algemene oorsig van die onderwerp gee 
  Beskryf daarna kenmerke/karaktertrekke van die onderwerp. 
 Afloop of die samevatting (slotparagraaf) 

 

Taalkenmerke:   

 Gebruik verlede of teenwoordige tyd. 
 Skep ŉ prent in woorde 
 Gebruik bywoorde en byvoeglike naamwoorde 
 Gebruik beeldspraak soos vergelykings, metafore, personifikasie en stylmiddels soos 

herhaling, kontras, klanknabootsing. 
 Die skrywer beskryf iets/iemand soos hy/sy dit ervaar en stel die leser in staat om 

die onderwerp wat beskryf word, net so lewendig soos hy/sy te beleef. 
 Waarneming met al 5 sintuie en ŉ goeie woordeskat word vereis. 
 Insig, begrip, eie belewing en sinvolheid geniet aandag. 
 Tekste kan varieer van realisties na ŉ verdieping in die aanbieding. 
 Eie gevoelens oor die beskrywing kan gegee word. 
 Plekke, gebeure en karakters word presies en akkuraat beskryf. 
 Karakters moet lewensgetrou wees; uiterlik en innerlik. 
 Beeldspraak, idiome en spreekwoorde word op ŉ oorspronklike wyse aangewend. 
 Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 

 

Onthou die volgende: 
Die formaat van die opstel 

Inleiding: Dit is gewoonlik een paragraaf waarin die onderwerp bekendgestel word. Dit behoort 
treffend te wees. 

Liggaam: Dit het verskeie paragrawe waarin een sin per paragraaf dan gewoonlik die 
hoofgedagte bevat. Die ander sinne in die paragraaf is ter ondersteuning van die 
hoofgedagtes van/of die mening van die skrywer. 

Slot: Die laaste paragraaf van die opstel wat die gebeure in die opstel saamvat. 
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Wat is jou doel?   Vir wie skryf jy?  

 

Wat is gepaste  woorde  vir jou opstel? 

   

Is jou sinne in logiese volgorde? 

Skryf kort sinne. 

Lees weer en maak foute reg    
Gebruik: 

# idiome # beskrywings #vraagsinne  #uitroepe  

#uitdrukkings  # intensiewe vorme 
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Afdeling B:  

Lang transaksionele tekste 

1. Resensies 
 
ŉ Resensie is ŉ verslag van ŉ produksies soos ŉ film, drama, kortverhaal, video of ŉ 
boek. 

Doel:  

 Om op te som, te ontleed en daarop te reageer 

Teksstruktuur:  

 Konteks: agtergrondinligting oor, bv. Die skrywer, illustreerder. 
 Teksbeskrywing: beskryf elemente van die teks of produksie soos hoofkarakters, belangrike 

gebeure en stilistiese kenmerke. 
 Beoordeling: evalueer die werk en gee ŉ eie opinie. 

 

Taalkenmerke:  

 Gebruik die teenwoordige tyd/ verlede tyd. 
 ŉ Resensie word geskryf as ŉ boek of film beoordeel word. 
 Gebruik woorde wat op waardering en evaluering dui soos snaaks, genot, opwindend, vermaaklik, 

belangrik, uitstaande. 
 Evalueer die werk en gee eie opinie of beoordeling. 
 Die boek of film moet bespreek word. 
 Daar word kommentaar op gelewer. 
 Dit word in die derde persoon geskryf vir objektiwiteit. 
 Die inhoud moet voldoende feite bevat om die leser te oorreed en standpunt in te neem. 
 In die eerste paragraaf word die boek/film/restourant se naam gegee en gesê of dit goed of sleg is. 

As oor ŉ boek geskryf word moet die naam en skrywer genoem word. As dit ŉ film is word die 
regisseur en karakters (akteurs) genoem. 

 Die tweede paragraaf gee ŉ algemene indruk oor die boek of film. 
 Die derde paragraaf vertel iets van die inhoud van die boek of film. 
 Die vierde paragraaf vertel meer oor die oor die taal van die boek of die 

fotografie/klankbaan/regie/spel van die film. 
 Die slotparagraaf gee die resensent se laaste indrukke/gevolgtrekking/samevatting en aanbeveling. 
 Die ontknoping (einde) van die boek of film word nie gegee nie. 

 

Formaat en styl 

 Die boodskap moet baie duidelik, kort en bondig wees.  

 Die inligting moet opsom en evalueer/beoordeel, ten einde die leser aan te moedig om ook 
daarna te kyk/ te lees, of nie. 

 Foto’s, prente, simbole en tekens kan gebruik word. 
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 Die taal en styl moet positief en oorredend wees. 

 Die styl behoort formeel of minder formeel te wees na gelang van die opdrag. 
 
 

VOORBEELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                       

 

2. Informele of formele verslag 
Doel: 

 Om gebeure te beskryf. 
 Die bevindings van versamelde inligting/projek/gebeurtenis. 
 Die dokument rapporteer oor die vordering of gebeure wat plaasgevind het. 

Teksstruktuur:  

 Beskrywing van gebeure  
 Mag ook visuele teks gebruik. 
  

Taalkenmerke: 

 Word in die verlede tyd geskryf 
 Die taal en styl moet pas by inhoud van die verslag, nl. objektief, kort en bondig.  
 Paragrawe moet volgens die logiese verloop van die gebeure wees.   
 Adjektiewe kan gebruik word om die verslag interessant te maak en om te beskryf.   
 Skryf ’n bondige, interessante inleiding wat die doel van die verslag weergee.   

Titel van die boek 

 (Reël oop)  

Resensent: Thabo Mahlangu 

Paragraaf 1: Die verhaal word aanbeveel vir almal wat van die liefde hou. Die 
aangrypende verhaal deur die skrywer Chris Barnard...... met die 
hoofkarakters........ 

 (Reël oop)  

Paragraaf 2: Die algemene indruk van die resensent 

(Reël oop) 

 Paragraaf 3 Oorsig oor die inhoud van die verhaal. 

(Reël oop)  

Paragraaf 4: Die taalgebruik is gepas vir hoërskoolleerling want......  

 (Reël oop)  

Paragraaf 5: Slot en aanbeveling  
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 Verskaf kortliks inligting oor die vrae: Wie?, Wat?, Waar? en Wanneer?  
 Die vrae kan subopskrifte wees.   
 Brei dan uit op die vrae.   
 Skryf ’n treffende slot wat alles saamvat.   
 Die skrywer van die verslag moet sy/haar naam bo- of onderaan skryf.  

  

 STYL:   
 Die verslag moet kort en bondig wees.   
 Die taal en styl moet pas by die konteks van die verslag, nl. ŉ objektiewe weergawe van die 

gebeure.  
 

                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

3. Vriendskaplike brief 
Doel: 

 Om in te lig en vriendskap te onderhou. 

Teksstruktuur: 

 Skrywer se adres en datum. 
 Die aanhef van die brief hang af van die doel van die brief. 
 Teksstruktuur moet saamhang met die doel van die brief. 
 Afsluiting en slot (naam van skrywer) 

Taalkenmerke: 

 Gewoonlik ŉ informele styl tensy meegevoel uitgespreek word. 
 Gebruik Liewe ma/pa/vriend/vriendin ens. 
 Taalkenmerke sal afhang van die doel. 

VOORBEELD:  
 ŉ Verslag oor die sokkerspeler wat die rooi kaart gekry het.  
  

Hiermee lewer ek verslag oor een van ons sokkerspelers wat ŉ rooi  kaart 

gekry het en moes ophou speel het.   

  

Paragraaf 1: Waar, wanneer en teen wie die wedstryd plaasgevind het.  

                     …  

Paragraaf 2: Die speler wat die rooi kaart gekry het.  

                     …  

Paragraaf 3: Waarom die speler die rooi kaart gekry het.  

                     …  

Paragraaf 4: Wat gebeur het nadat die speler die rooi kaart gekry het.  

                     …  

(Samevatting)  bv: Hierdie verslag is my eerlike weergawe van wat gebeur                           

het.  

Naam van die skrywer van hierdie verslag (OF dit kan bo geskryf word)  
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 Die vriendskaplike brief is persoonlik, openhartig en vriendelik.   
 Die doel hiervan is om met ŉ vriend/familielid te kommunikeer.  
 Die vriendskaplike brief spreek die ontvanger direk aan.  
 Die toon en register moet pas by die vriendskaplike verhouding tussen die kandidaat en die maat 

(ontvanger van die brief).   

 FORMAAT:      
 

 Die kort inleidingsparagraaf stel die rede vir die brief duidelik. 
 Die liggaam van die brief brei uit oor die rede vir die brief. 
 Die slotparagraaf moet die brief saamvat en dalk ook ŉ rede gee hoekom die persoon moet 

terugskryf.  
 Die formaat van die brief moet korrek wees: adres, datum, aanhef, paragrawe en afsluiting.  
 Geen leestekens word in die adres gebruik nie.  
 Daar word nie ŉ reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Omdat sekere handboeke wel 

die reël ooplaat, moet ons hier ŉ toegewing maak en kandidate nie penaliseer nie.  
 Die datum word voluit geskryf: 15 November 2014.  
            Adres:  

 Posbus 88  Huis 342  Kerkstraat 1  Sesde Laan/laan 10  
 Pleknaam  Pleknaam  Pleknaam  Pleknaam  
 Kode  Kode  Kode  Kode  

 Aanhef: “Beste” of “Liewe” of enige aanvaarbare aanspreekvorm word gebruik en dit word teen die 
linkerkantlyn geskryf.  

 ŉ Reël word tussen paragrawe oopgelaat.  
 Groete/Liefdegroete/Mooi wense, ens. is die laaste paragraaf van die brief en daarom is daar ŉ punt 

aan die einde.  
 Daar word nie ŉ reël in die afsluiting van die brief oopgelaat nie.  
 Die omskrywing “Jou vriend/vriendin/maat” is opsioneel.  

  
 STYL:     

 Dit word in ŉ meer informele styl as ŉ opstel geskryf.  
 Dit moet lewendig en interessant wees.  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

VOORBEELD:  
                                                                      Adres van die afsender                                                                                                   
                                                                      Poskode  
                                                                      Datum 
xxx 
Liewe ...  
 
xxx  
Jy sal nie glo wat nou die dag met my gebeur het nie! Ek het ...  
...  
xxx  
Ek was die Saterdagoggend op pad ...  
...  
xxx  
Liefdegroete./Mooi wense.   
xxx  
Jou vriend/vriendin (Opsioneel)  
Skrywer se naam  
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4. Sake/formele brief 
  

Doel:  
 Verskeie redes, bv. Om vir werk aansoek te doen/beurs aansoek te doen/ om te kla/ om iets te 

versoek, ens 
 
  

Teksstruktuur:  

 Skrywer se adres en datum, ontvanger se adres, en die aanhef. 
 Kan ŉ opskrif hê. 
 Teksstruktuur is formeel. 
 Afsluiting en die handtekening. 

Taalkenmerke:  

 Gewoonlik ŉ formele styl en saaklik. 
 Bondig en op die man af  
 Die brief spreek die teikenpersoon (voorsitter) formeel aan, bv. Meneer/Geagte Heer/Geagte mnr. 

Maredi.  
 Die toon en register moet pas by die verhouding tussen die kandidaat en die voorsitter van die 

Goeie Hoop Gemeenskapsorganisasie (ontvanger). 

 FORMAAT:   
 Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van afsender, datum, adres van ontvanger, 

aanhef, opskrif/doel, paragrawe en afsluiting.   
 Die adres van die afsender kom regs boaan in blokvorm.   
 Daar word nie ŉ reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Omdat sekere handboeke wel 

die reël ooplaat, moet ons hier ŉ toegewing maak en leerders nie penaliseer nie.  
 Die datum word voluit geskryf: 15 November 2014.   
 Die adres van die ontvanger van die brief is links in blokvorm.  
 Geen leestekens word in die adresse gebruik nie.   
 Hierdie formele brief word aan die voorsitter van die Goeie Hoop Gemeenskapsorganisasie gerig.  
 ŉ Reël word tussen die adres van die afsender en die adres van die  ontvanger oopgelaat.   
 ŉ Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat.  
 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.  
 Redes vir die skryf van die brief word gegee. 
 Geen leestekens word na “Die uwe” gebruik nie.  
 Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken.  
 Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee.  
 Die korrespondent se voorletters en van kan onder die handtekening  uitgeskryf word, indien dit 

onleesbaar is.  
  

 STYL:   
 Die brief moet kort en bondig wees.   
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 Die taal en styl is formeel.  
 Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie.  
 
     

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

5. Dialoog 
Doel: 

 Die doel van ŉ dialoog is om verslag te gee van spreekbeurte tussen twee of meer mense in 
die orde waarin die gesprek gevoer word en vanuit ŉ spreker se perspektief. 

Teksstruktuur: 

 Die name van die sprekers word aan die linkerkant van die bladsy geskryf. 

 Gebruik ŉ dubbelpunt na die naam van elke spreker. 

 Begin elke nuwe spreekbeurt op die volgende reël. 

 Inligting vir sprekers/karakters oor hoe om te praat of om die handeling uit te beeld, moet 
tussen hakies, direk voor die spreker se woorde, geskryf word. 

 Skets ŉ scenario voordat die dialoog geskryf word. 

Taalkenmerke: 

 Indien die dialoog tussen familie of nabye vriende plaasvind, word ŉ gemaklike, informele 
styl gebruik. Bekende taalvorme word vir versoeke, vrae, opdragte, voorstelle en erkenning gebruik. 

VOORBEELD:                                                                         Adres van die afsender  
                                                                                                 Poskode    
                                                                                                 Datum  
XXX  
Die Voorsitter  
Goeie Hoop Gemeenskapsorganisasie  
Posbus 9538  
Johannesburg  
2000 XXX  
Voorsitter/Meneer/Mevrou/Mejuffrou/Geagte ...  
XXX  
BEDANKING: KOS VIR DIE JEUGKOOR SE KOMPETISIE (Kleinletters en 
onderstreep of hoofletters)  
XXX  
Hiermee wil ons die groep mense bedank wat  ... XXX  
Die kos was ...  
XXX  
Dit wat hierdie mense gedoen het, was baie spesiaal, want ... XXX  
Dit is belangrik dat ons mekaar moet help ...  
XXX  
Die uwe (Geen leestekens nie)  
Noemnaam en van/voorletters en van/handtekening  
Hoedanigheid van die afsender (Opsioneel)                                                                       
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 Wanneer die gesprek vreemdelinge insluit, is die praatstyl meer beleefd in terme van 
versoeke, vrae, opdragte, voorstelle en erkenning. 

 Die toon en register moet pas by die verhouding tussen die twee persone. 
 

   FORMAAT:   

 Die sprekers se name staan teen die linkerkantse kantlyn.   

 Daar is ’n dubbelpunt na die naam.  

 Daar word geen aanhalingstekens gebruik nie.   

 ŉ Reël word na elke spreker (spreekbeurt) oopgelaat.  

  Ekstra inligting word tussen hakies geskryf.  

 Leestekens word gebruik om emosie aan te dui of om sekere dinge te beklemtoon.  
  

 STYL:   

 Die taal en styl moet pas by die situasie. 

 Die styl behoort informeel te wees om by die situasie te pas.  
 
  

                  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6. Toesprake 
Doel: 

 Om in te lig, op te voed en te vermaak. 

Teksstruktuur: 

 Besluit oor die styl wat gebruik gaan word: wanneer, waar, hoekom  (doel) wie (gehoor en 
wat) 

VOORBEELD:  
  

Themba:    Ek dink nie dat leerders skooldrag moet dra nie!  
(Reël oop)  

Lulu:           Wel, ek dink leerders móét skooldrag dra.  
(Reël oop)  

Themba:    ... (bv. noem ŉ rede waarom hy dink leerders hoef nie skooldrag te dra nie) 

(Reël oop)  

Lulu:           … (bv. verskil van Themba)  
(Reël oop)  

Themba:    … (bv. reageer op wat Lulu sê)      
(Reël oop)  

Lulu:           … (bv. reageer op wat Themba sê)      

(Reël oop)  

Themba:    … (sluit die argument af) (Reël 

oop)  
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 Die inleiding moet belangstelling van die hoorder wek. 

 Ontwikkel weldeurdagte idees en vermy clichés. 

 Hanteer kritiek deur billike alternatiewe te gee. 

 Die slot moet die gehoor tot nadenke stem en is nie ŉ samvatting van die toespraak nie. 

 

Taalkenmerke: 

 Gebruik kort sinne met eenvoudige idees en bekende voorbeelde. 

 Die inligting moet korrek wees.  

  

 FORMAAT:   

 Die inleiding moet interessant wees en dadelik die gehoor se aandag trek.  

 Feite moet korrek wees.  

 Elke paragraaf moet oor ŉ nuwe feit handel.  

 Die inhoud moet daarin slaag om die mense te motiveer om nie gemors rond te gooi nie.   

 Die inhoud moet logies en georden wees, met ŉ duidelike spanningslyn of ŉ stygende lyn 
van belangrikheid.  

 Koherensie (samehang) is belangrik.  

 Gepaste voorbeelde, staaltjies, grappies en aanhalings maak die toespraak interessant.  

 Skryf ’n treffende slot wat alles saamvat en die gehoor prikkel en oortuig.   

  

STYL:   

 Die taal en styl moet formeel of minder formeel wees om by die gehoor (mense in die 
gemeenskap) en die onderwerp te pas.  

 Daar moet van meer in/formele spreektaal gebruik gemaak word.  

 Kort en kragtige sinne moet gebruik word vir meer trefkrag.  
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Afdeling C: 

Kort transaksionele tekste 

1. Instruksies/aanwysings/reëls 
 

Doel: 

 Om deur middel van ŉ reeks opeenvolgende stappe te beskryf of opdragte te gee 
oor hoe dinge gedoen moet word. 

 

Teksstruktuur: 

 Doelstelling: ŉ mededeling oor iets wat bereik moet word, bv. Wat bereik moet 
word, bv. Hoe om ŉ omslag vir ŉ lêer te maak. 

 Benodighede word in die korrekte volgorde gelys, bv. ŉ groot vel kunspapier, 
verf, ens. 

 Opeenvolgende stappe om doel te bereik. 
 Visuele tekste kan gebruik word. 

Taalkenmerke: 

 Begin sinne altyd met ŉ bevelsin of werkwoord. 
 Skryf in chronologiese volgorde. 
 Gebruik persoonlike voornaamwoorde in plaas van eiename. 

VOORBEELD:  

  

Toespraak om die mense van my gemeenskap te motiveer om nie gemors rond 

te gooi nie.  

  

Paragraaf 1: (Inleiding) Bv. Wie dink julle moet elke dag die gemors wat                    

in die omgewing rondlê, optel?                        …  

Paragraaf 2: Watter gemors deur die mense rondgegooi word.  

                       …  

Paragraaf 3: Wat gebeur wanneer hierdie gemors so rondgegooi word.   

                      …  

Paragraaf 4: Hoe elke mens kan help om die omgewing skoon te                        

hou.  

                      …  

Paragraaf 5: (Slot: Samevatting wat die gehoor prikkel en oortuig om saam te                            

werk.)   

                      Hoekom dit belangrik is om die omgewing skoon te hou.  
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 Gebruik oorsaak en gevolg. 

FORMAAT:   
 Die reëls moet puntsgewys neergeskryf word.  

  

  STYL:  
 Die taal en styl moet by die teks pas.  

 
   

    

  
  

 

 RIGTINGAANWYSINGS  

             

FORMAAT: 

 Straatname, bakens en rigtingaanwysers (links/ regs/ linkerkant/regterkant/ry reguit/draai/ry 
verby/noord/oos/suid/wes) moet gebruik word.   

 Die rigtingaanwysings moet puntsgewys neergeskryf word.   
 Gebruik bevelsinne. 
 Gebruik kort en duidelike sinne. 
 Gebruik chronologiese volgorde. 
 Verskaf inligting oor bakens langs die pad. 
 Verwys na spesifieke rigting.  
 Dui die beraamde afstand aan. 

 

  

  STYL:  

 Die taal en styl moet kort en bondig wees om by die rigtingaanwysings te pas.  

 
  

VOORBEELD VAN  REËLS 

  

TIEN REËLS VIR GOEIE DISSIPLINE:  
  

1. Julle mag nie harde musiek speel nie.  

2. Julle moet betyds by die skool wees. (kandidate kan ŉ spesifieke tyd noem, bv. 07:30) 
3.         Na pouse moet julle dadelik teruggaan klas toe.   
4.   
5.   
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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2. Dagboekinskrywings 
Doel: 

  Om persoonlike ervarings weer te gee en daaroor te dink. 

Teksstruktuur: 

  Skryf gewoonlik in ŉ dagboek of  ŉ joernaal. 
 Skryf inskrywings is  gereeld (daagliks of weekliks) 
 Voorsien inskrywings van datums. 

 
 
 
 
 

Taalkenmerke: 

 Skryf gewoonlik in die verlede tyd. 
 Gebruik informele styl. 
 Skryf vir hom- of haarself. 

 Die dagboekinskrywing moet die kandidaat se vertelling wees van iets wat op die bepaalde dag 
gebeur het.  

  Daar hoef nie met “Liewe Dagboek” begin te word nie.   
 Skryf in die eerste persoon. 
  Verwys na “vandag”.  
 Gebruik adjektiewe, leestekens en hoofletters om oortuigend te skryf.  
 Noem familie en vriende op die naam.   

 

 FORMAAT:  
  Die dag en datum word boaan geskryf.  
  Die inhoud word soos ’n opstel in paragrawe geskryf.    

  

VOORBEELD:   

  

1. Stap in Buffelstraat af tot by die T-aansluiting.  

2. Draai links in Leeustraat tot waar die straat doodloop.  

3. Draai regs in Krokodilstraat; die polisiestasie is dan aan jou regterkant.  

4. Stap oor Koedoestraat tot by die T-aansluiting.  

5. Die treinstasie is oorkant Renosterstraat.  

6. Draai links in Renosterstraat.  

7. Stap tot by Luiperdstraat.  

8. Draai links in Luiperdstraat.  

9. Stap in Luiperdstraat af, verby die parkie aan jou linkerkant.  

10. Stap oor Seekoeistraat, dan is die bushalte aan jou regterkant.  
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 STYL:   
  Die taal en styl moet by die dagboekinskrywing pas.  

 

    
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uitnodigingskaartjie en antwoord 
  

Doel:  

 Om aan iemand na ŉ gebeurtenis uit te nooi of om op te tree by ŉ gebeurtenis (aanvaar 
uitnodiging of wys dit van die hand). 

 

Teksstruktuur: 

 Kan in formaat van ŉ formele brief of kaartjie wees. 
 Die antwoord mag in die vorm van nota of brief wees. 
 Sluit die volgende in: 

VOORBEELD:  

  

Vrydag, 05 Desember 2014  
  

Daar het vandag iets goeds met my gebeur. Ek het vanoggend vroeg  
opgestaan, vinnig ’n ligte ontbyt geniet en toe … (inleidingsparagrafie)  
  

………….. (vertel van die goeie ding wat gebeur het, bv. dat jy geld in ’n kompetisie gewen het)  
  

Ek gaan hierdie geld gebruik om vir Pa en Ma ’n heerlike Kersete voor te berei om 
dankie te sê vir alles wat hulle vanjaar vir my gedoen het. (slotparagrafie)  
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 Aard van gebeurtenis 

 Waar dit plaasvind 

 Datum en tyd 

 Mag kleredragreëls insluit 

 Naam van uitgenooide 

 Mag RSVP insluit 

 Mag visuele elemente insluit 

 Die vrae: wie? wat?, waar?, wanneer? so stel dat dit 
beantwoord kan word.  

 Die volgende inligting verskaf:   

- Wie uitgenooi word.  

- Vir watter geleentheid die gaste uitgenooi word.  

- Wanneer, waar en hoe laat die geleentheid plaasvind.  

- Wat die kleredrag is.  

- Wie die kontakpersoon is en watter kontaknommer gebruik kan word.   

- Hoe/teen watter datum die uitnodiging beantwoord moet word.  

 

Taalkenmerke: 

 Moet in formele styl wees. 
 Bondig en op die man af. 
 Gebruik konvensionele uitnodigings soos: “ontvang hiermee die uitnodiging na”. 
 Antwoord getuig van beleefdheid, bv. Baie dankie vir die uitnodiging na die partytjie, ek 

sal dit graag aanneem/bywoon. 
 Wees kort en saaklik.   
 Antwoord:  

• die antwoord op die uitnodiging moet as ŉ kort nota aanbied word.  

• in die antwoord aandui of hulle die uitnodiging aanvaar of nie.  

• aandui wie almal saamkom (indien die uitnodiging aanvaar word).   
  
  
  
 

 FORMAAT:  

 Uitleg vir die uitnodiging en antwoord is belangrik.    

  

 STYL:   

 Formele taal en styl gebruik.  
 Hoflike en duidelike taal en styl gebruik.  
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VOORBEELD:  
  

Die skoolhoof en personeel van … (buurskool se naam)  
word uitgenooi na ons skoolhoof se afskeidsfunksie.  
  

Die geleentheid word by … (plek) gehou.  
Datum: … (gee volledige datum; nie Engels nie)  

Tyd: … (nie Engels nie)  
  

U moet asseblief voor … (gee volledige datum; nie Engels nie)   
laat weet of u die funksie gaan bywoon.  
  

U kan u antwoord op die uitnodiging in ŉ kort nota aan  
… (naam van persoon) stuur.     

  

Kleredrag is … (bv. formeel of informeel, of dalk volgens ŉ tema)  
  

  

  
Wie?  
Waarvoor?  
  

Waar?  
Wanneer? Hoe 
laat?  
  

  
Hoe en wanneer jy 
moet antwoord?  
  
 
 
 
Ekstra inligting  

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Strooibiljet/pamflet/plakkaat 
Doel:  

 Om iemand te oorreed om iets te koop/gebruik of by te woon. 

Teksstruktuur: 

 Klein grootte, bv A5-papier. 
 Opskrif moet aandag trek, leuse of logo. 
 Kortlikse beskrywing van produk. 
 Lys van voordele en aanbiedinge. 
 Kontakbesonderhede. 
 Visuele inligting mag gebruik word. 

  

Antwoord op uitnodiging:  

  

Baie dankie vir die uitnodiging na u skoolhoof se 
afskeidsfunksie.   
Die hoof en personeel van ... (naam van buurskool) neem graag die 
uitnodiging aan.  
  

OF  
  

Baie dankie vir die uitnodiging na u skoolhoof se 
afskeidsfunksie.   
Die hoof en personeel van ... (naam van buurskool) kan egter 
ongelukkig nie die uitnodiging aanvaar nie.  

  
  
  
  
  
  

Antwoord (nota)  
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Taalkenmerke: 

 Spreek leser direk aan. 
 Bondige taalgebruik. 
 Gebruik taal wat impak op leser maak, bv. Byvoeglike naamwoorde, figuurlike taal soos 

metafore, vergelykings. 
 Dit moet die leser se aandag trek. 
 Die wat? waar? Wanneer? Hoe laat? Waarom en vir wie? Moet beantwoord word. 

 

 FORMAAT:  
 Lettergroottes, lettertipes en uitleg (plasing van die woorde) is baie belangrik.   
 Dit moet al die inligting oor die kliniek se praatjie gee.   
 Die biljet/pamflet berus op die sogenaamde ABBA-beginsel. Dit moet ŉ mens se aandag trek en 

belangstelling wek. Dit moet die leser se behoefte / begeerte aanspreek. As dit suksesvol is sal 
die leser tot aksie oorgaan.  

 STYL:   
 Die taal en styl moet pas.  

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

5. Poskaart 

VOORBEELD:   
  

DIE SUSTER BY DIE PHELANGKLINIEK  KOM 

ONS TOESPREEK!  
                                   

WAAR:          Die gemeenskapsaal  

             

WANNEER:  Woensdag, 5 November 2014  

  

TYD:             12:00  

  

WAAROM:    Om ons meer van die belangrikheid van SKOON   

                      DRINKWATER te vertel  

  

VIR WIE:      Almal wat elke dag water drink        

Baie mense word siek van vuil drinkwater. Dit raak almal in die 

gemeenskap. Die suster by die kliniek wil ons inlig omtrent die 

belangrikheid van skoon drinkwater.  
  

Almal wat kom, sal ’n GRATIS waterbottel, suiweringstablette 

en ’n inligtingspamflet ontvang.   

  
  
Wat?   
 
 
 
Waar?   
  
Wanneer?   
Hoe laat?  

  
Waarom?   
  
  
 
Wie?  
  
  

 

 

Ekstra 
inligting  
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Doel:  

 Om aan iemand ŉ kort boodskap te stuur. 
 

Teksstruktuur: 

 Skryf in ŉ poskaart formaat. 
 Skryf kort en kragtig. 
 Voorsien ontvanger van inligting. 
 Skryf gewoonlik in die verlede tyd of teenwoordige tyd. 
 Gebruik informele styl. 
 Onthou die datum en adres. 
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Taalkenmerke: 
 Net die interessantste inligting word gegee.    

 Gewoonlik informele styl. 
 Taalkenmerke volgens die doel van die poskaart. 

 FORMAAT:  

 Die datum moet gegee word en dit word regs boaan in die skryfgedeelte van die poskaart geskryf.  
 Dit is NIE nodig om die skrywer se adres te gee nie.  
 Die ontvanger se adres moet volledig aan die regterkant van die poskaart geskryf word.  
 Daar moet ŉ aanhef wees, bv. Liewe Pa en Ma.  
 Reëls hoef nie tussen paragrawe oopgelaat te word nie.  
 Die afsender se naam moet onder aan die poskaart geskryf word.  
 Die poskaart word in die verlede tyd geskryf.  
 Die slotsin vorm die afronding van die poskaart.  

  

 STYL:     

 Die taal en styl is gemaklik/gemoedelik en in ŉ informele geselstrant.  
 Omdat daar min plek is, moet die kandidaat kort sinne gebruik. 
 Telegramstyl word nie aanvaar nie.   

 
 VOORBEELD:     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  

                            17 Maart 2015 (datum)  

 Liewe Ouers / Pa en Ma (aanhef)  

Dit was die ondervinding van my lewe!    

Ek kan nie glo ek het na Bafana Bafana  

se  wedstryd gekyk nie ...  

................................... 

................................... 

.................................. 

Liefde 

Busi 

 

Adres van ontvanger 

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
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7. Advertensie 
Doel:  

 Om iemand te oorreed om iets te koop of te gebruik. 

Teksstruktuur: 

 Neem verskeidenheid formate aan. 
 Gebruik leuses en logo’s. 
 Het gewoonlik visuele ontwerpelemente. 
 Gebruik advertensietegnieke. 
 Ontwerp moet aandag trek sodat die leser die advertensie onthou. 

Taalkenmerke: 

 Gebruik figuurlike taal en poëtiese stylmiddels om impak te maak om taal te onthou, bv. 
Metafore, vergelykings, rym, alliterasie en ritme. 

FORMAAT: 

 Die advertensie moet die publiek oortuig om ŉ produk te koop. 
 Dit word geskep vir ŉ spesifieke groep mense. 
 Die leser moet oortuig word om die produk te koop of van die diens gebruik te maak. 

 Die krag van die advertensie lê in sy eenvoud. 
 Dit moet onmiddellik die leser se aandag trek. 
 Moenie te veel woorde gebruik nie. 
 Die leser moet die advertensie maklik verstaan. 
 Lettergroottes en lettertipes is baie belangrik. 
 Dit moet al die inligting oor die produk gee. 
 ŉ Advertensie berus op die ABBA beginsel. Dit moet jou aandag trek en belangstelling 

wek. Dit moet die leser se begeerte aanspreek. As dit suksesvol is sal die leser tot aksie 
oorgaan. 

 Die vrae wat? waar? Wat alles? En vir wie? Moet beantwoord word. 

STYL:   
 Die taal en styl moet pas.  

 
VOORBEELD 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

     

Die beste jeans ooit!!!  Wat? 

 

           HIP-HOP-JEANS 

Mandelastraat, Siyabuswa   Waar? 

 

Nou pype, uitklok pype, wye pype!     Wat alles? 

      Ligblou, donkerblou. Uitgewas! 

              Met of sonder gate 

                 Geskeur of heel 

Iets vir elke Hip-Hop- tiener!          Vir wie? 
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ALGEMENE REGSTELLINGS VIR FOUTE IN OPSTELLE 

  Infinitief 

As jy “om” gebruik onthou die  “ te” by te voeg. 

Ek is by die skool om my werk te leer. 

Ek   is by die   skool om  te   leer. 

  Hoërskool is een woord. 

• Alle begrippe in Afrikaans is een woord. 

  Briewe se aanhef 

• Liewe Vriend 

• Liewe Pa/ Ma 

• Liewe Ouma/Oupa 

Briewe se Slot: 

• Jou vriend/seun/dogter 

• Piet 

Begin jou brief altyd so: 

• Ek skryf die brief aan jou om jou te vertel van my vakansie…. 

• Ek skryf die brief aan jou om jou te bedank vir…. 

 

  Want 

• Engels  = I WANT  a car 

• Ek wil ŉ kar hê. 

 

  Lyk = to look like 

• Ek hou van roomys/ Ek hou van Piet 

 

 

 

 

 

• Lyk = ‘n dooie person 
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  DANKIE 

Ek wil dankie sê  (thank you)  

 MAAR    

Ek is dankbaar vir wat ma vir my doen. (thankful) 

Ek bedank jou vir die hulp. 

 

 Soek-seek 

Soek= as iets weg is/ it is lost  

 

  Die hele dag (whole day) 

 

 Subjects=vakke 

  Lief/liefde    

Ek is lief vir eet. 

Ek is lief vir jou.  

Ek is lief vir my ma.  

Met liefde, jou vriend Piet. 
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*Daar is nie so uitdrukking: Dit is pap en vleis nie!!!! 

 

 Die regte voornaamwoorde!!!!!!!!!! 

Gee vir MY. Dit is MY toekoms. 

Ek leer my werk. Jy doen jou werk.  Ma doen haar werk. Pa doen sy werk. 

 

  Goed  beter  beste 
 Dit is ŉ goeie jaar.   Ek is ŉ goeie kind. 

Ek doen goeie werk.   Ek het goeie punte. 

Ek is hoog. Hy is hoër as ek. Sy is die hoogste. 

 

  Pass= GESLAAG/ EK WIL MATRIEK SLAAG.  

 

Education  

Edukasie=DAAR IS NIE SO WOORD IN AFRIKAANS 
NIE!!!!!!!!  

My skoolopleiding 

My universiteitsopleiding 

As ek klaar is met skool, wil ek verder gaan leer vir ‘n dokter. 

Ek wil gaan studeer vir ‘n dokter. 
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 WERKWOORD 
 

Onthou om die werkwoord te skuif!!!!! 

Ek sal universiteit toe gaan 

 

  Die dubbelle NIE 

Ek gaan NIE skool toe NIE.  

 

  Nodig vs Benodig 

Dit is nodig (necessary) om te leer 

  MAAR 

Ek benodig (need) geld vir die skool. 

 

 Trappe van vergelyking 

Dit is die mooiste dag 

Die dag is mooier as die ander. . . 
  Respek 

Ek het respek vir my ouers. 

Ek respekteer my ouers. 

 

  As jy KAN /WIL/ SAL /MOET/ HET gebruik                   Skuif die 
werkwoord!!!!!!!! 
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  WIT?    Dis ŉ kleur =  white  

 Met   Ek praat met jou. Ek is saam met my vriende in die klas. 

 

 !!!!!!!!!!   Begin jou sinne met ŉ HOOFLETTER!!!!!!!!! 

 

   WEET vs  KEN 

 Weet = to know 

 Ken= to have knowledge of SOMETHING 

Ek ken my werk. 

Ek weet ek sal gelukkig weet. 

 

  TYD vs KEER 

Dit is die eerste keer dat dit gebeur. 

Daar is nie meer genoeg tyd om te studeer nie. 

 

  ANDER vs ANDERS 

 ANDER=OTHER  

ANDERS=DIFFERENT 

Ander mense ken die verhaal. 

Ek voel anders oor die saak. 

 

Lees = ek lees (read) ŉ boek      MAAR 
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Leer = ek leer (learn) my werk. 

 




