Huistaal

Meneer Pete Andersen, die adjunkhoof, sal my plek volstaan wanneer ek nie hier is nie. Ek verwag dat
julle hom sal ondersteun in hierdie reusetaak.”
Private sakebelange. Ek wonder wat dit is? Dok Pienaar het verlede jaar ook iets hiervan gepraat.
Dalk is dit maar net sy manier om te sê hy is nou keelvol vir hierdie plek, hy gaan sy skoene uitskop, vir
homself ’n whiskey en soda gooi en begin infomercials kyk.
Deur die loop van die dag word admin-reëlings vir die res van die jaar getref, klasroosters bespreek
en ’n oorsig gegee van die leerplan.
Maar die ding wat my die meeste opval, is al die waarskuwings en bedekte dreigemente dat hierdie
jaar nie kinderspeletjies gaan wees nie. Dat ons moet vergeet van girls, computer games en ander
goed wat ons beperkte aandagspan kan aftrek van daardie groot einddoel: die matriekeindeksamen.
Ons onderwysers is meestal dieselfde klomp wat ons verlede jaar ook gehad het.
Net Niel Manson, Besigheidstudies, en Jennie Lombard, Afrikaans, is nuut. Hulle kry hulle byname
deur die loop van die dag. Niel Manson word eers Nil Man, en later Nelson Mandela. Jennie Lombard
kry sommer dadelik die naam Jennie Langbaard vanweë die effense wollerigheid op haar bolip en
ken.
Daardie middag dril die ingekontrakteerde atletiekafrigter van die Atletiek-Akademie ons vir die
komende atletiekseisoen, ek vergader vinnig met die verskillende huise se koshuis-VRL’e en toe,
uiteindelik, sak die son en kleur die blou berg om ons gloeiend oranje-geel, soos ’n reuse goudstaaf.

Vrae
1.

Wat is die skool en die skoolhoof se naam?

(2)

2.

Bewys dat die volgende stelling vals is, deur een woord uit die teks wat voorgelees is,
aan te haal.
Die hoof praat so sag dat die leerlinge hom nie duidelik kan hoor nie.

(1)

3.

Hoekom hoor die spreker net hier en daar ’n woord van die hoof se toespraak?

(1)

4.

Noem TWEE eienskappe van die skool soos uit die teks blyk.

(2)

5.

Watter nuus gee die skoolhoof vir die leerlinge en wat is sy rede hiervoor?

(2)

6.

Wat dink die spreker kan dalk verskuilde redes wees vir die hoof se aankondiging in Vraag 5?

(2)

7.

Wat val die verteller die meeste op tydens sy eerste skooldag in matriek?

(1)

8.

Wie is die graad 12’s se nuwe Afrikaanse onderwyseres?
Gee ook haar bynaam en verduidelik waarom sy die bynaam gekry het.

(3)

Noem EEN van die aktiwiteite waaraan die spreker op die eerste skooldag deelneem.

(1)

9.
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