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Waar moet ek soek?

• Internet

• Tydskrifte

• Koerante

• Letterkundetekste

• Handboek



Waarna moet ek oplet?

• Is dit teks interessant/relevant?

• Is dit temagebonde?

• Moeilikheidsgraad – moet ek aanpas en 
verander?

• Uitleg – sal ek moet oortik / kan ek die 
advertensie net so gebruik

• Geskik vir meer as 1 afdeling?



Wat moet ek toets?

• Begrip

• Taal

• Visuele geletterdheid

• Letterkunde

• Skryfwerk



Proses

• Stap 1: KABV-dokument se vereistes en riglyne

• Stap 2: Soek jou tekste...en verander indien nodig

• Stap 3: Denkvlakke / hoeveel vrae per denkvlak

• Stap 4: Vraagbank vir elke denkvlak 

• Stap 5: Finaliseer vrae (sommer antwoorde ook)



My proses

• Soek lekker tema

• Kyk op internet wat ek alles kan kry: tekste, 

videogrepe, prente

• Kyk watter soort tekste kan saam werk

• Tema: Hamburgers







“hamburger”
• artikel (begrip en taal)

• gedig (letterkunde)

...ekstras...

• mondeling (potgooi/dialoog/onderhoud 
met mense in restaurant)

• skryfwerk (instruksies/dialoog)









Maar wat is ‘n Big Mac?  Die Big Mac is ‘n 
hamburger wat deur die internasionale 

kitskos kettingrestaurantgroep McDonalds 

verkoop word.  Die hamburger bestaan uit ‘n 
sesamsaad hamburger broodjie van 82 gram, 

twee maalvleisfrikadelle wat 90,8 gram 

weeg, ‘n kaasskyf van 14g asook ‘n slaaiblaar, 
suurkomkommers, uie en ‘n spesiale sous. In 
Suid-Afrika kos hierdie hamburger R29,50 

terwyl dit in die VSA $5,30 kos.

[Bron: Aangepas en verwerk vanaf https://gemeenskap.kragdag.co.za/daardie-

romeine-moet-gek-wees-n-romeinse-big-mac-burger/]



Vraagbank is klaar...soek nou uit

• Maak seker jy het iets van alles:
– Ja of Nee

– Waar of Onwaar

– Haal aan

– Feit of mening

– Leerder se opinie

• Oppas vir te veel van een soort vraag.

• Kontroleer: het jy gevra wat jy gesê het jy gaan 
vra?

• Maak seker van die persentasie denkvlakke.

• Skryf sommer dadelik jou antwoord ook neer!













Waarom, dink jy, werk die geel agtergrond goed?

Hoe word die woord VYF beklemtoon?

Wat doen die kopieskrywer om seker te maak dat die 

uitgewershuis se embleem beklemtoon  word?

Waar kan jy nog inligting oor die boeke kry?Wat moet jy doen as jy vir ’n maand deur Europa 
gaan reis en jy het nie plek vir al die boeke nie?

Hoe kry die uitlegkunstenaar dit reg dat 

die pikkewyne as eenheid optree?



Spotprente met dieselfde tema

(Bron: Beeld)



Voorbeeldvrae
• Waar speel die spotprent af? Dink jy dit is belangrik dat dit daar afspeel? 

• Wie stel die belastingbetaler voor?

• Hoe weet ons die tandarts is verbaas?

• Wat is die boodskap wat met die prent oorgedra word?

• Hoe weet jy dat die kat weghardloop?

• Wie lê op die bed? Wie staan by hom? Hoe weet jy wie dit is?

• Verduidelik waarom daar soveel bloedsakke langs die bed staan. 

Afleiding?

• Die man op die bed, noem ons ‘n __________ .
• Hy sê hy kan nie meer nie. Hoe weet ons dat hy die waarheid praat?

• Hoekom is die petrolpomp so groot en die motortjie so klein?

• Hoekom glimlag die man by die petrolpomp so breed?

• Hoe weet jy dat die man in die motortjie benoud is? Noem 2 redes.

• Die kat stoot ‘n draadkar. Wat probeer hy daarmee sê?







Letterkunde 

Oefening gebaseer op EMEX se gedig:

Aardverwarming

Bron: 

http://www.woes.co.za/bydrae/druk/gedig/aar

dverwarming



Gebruik die kortverhale wat jy in die klas 

doen as basis vir taaloefeninge. Jy brei so 

woordeskat uit en help sommer ook met 

ekstra vaslegging van die storie. 

Ideaal vir EAT.  

Oefen INTENSIEWE VORME:

Nadat Tiaan Coke geskink het, draai hy die 

bottel ( toe). Riami is (ernstig) toe sy vir 

Tiaan vra of hy kan swem. 

Oefen WOORDSTRUKTURE:

Doen elke keer wat in hakies vir jou gevra word.

As jy die heel (1. goed – oortreffende trap) atleet 

wil wees, moet jy onder andere ’n (2. gesond –
gee die korrekte vorm van die woord)                   

(3. diet/dieet/diëet – kies die korrekte spelling) 

volg. 

SWEEF en ander verhale

LAPA Uitgewers

https://lapa.co.za/kinder-en-tienerboeke

Oefen SINSKONSTRUKSIES:

Skryf die volgende sinne oor soos aangedui.

Die afrigter verduidelik mooi. Alvin wil nie luister 

nie.

Die afrigter verduidelik mooi,  alhoewel ...

Alvin wil nie luister nie, alhoewel ...

Adrian sê: “Ek het gedink jy het lankal opgehou!”
Adrian sê dat ...



Gedigte en kortverhale 

kan dien as konteks vir 

skryfwerk



Die opdrag  is gebaseer op 

Peter Snyders se gedig:

Die gesteelde TV



Opdrag gebaseer op die gedig

Stedelinge
Geskryf deur Henk Havenga



Transaksionele skryfwerk

Gee vir leerders ’n verskeidenheid elemente 
of afdelings waaruit hulle sou kon kies.

Bied skryfwerk meer kreatief aan, al is dit  

net een opdrag per jaar wat effens anders 

lyk. Dit neem ook die sug uit stelwerk ... Vir 

jou en vir hulle ☺





Kan tekste soek maklik(er) raak?

• Jy, jou internet en 20 minute!

• Skep lêers op rekenaar (boksie op die tafel) en 

bêre dít wat lekker lyk.

• Skep ´n dropbox vir vakspan/graadgroep

– Sorteer in graadgroepe/tekssoorte 

– Merk duidelik vir watter grade tekste al gebruik is.





Barrets: Letterlik en Herorganisasie 

40%
Vrae wat handel oor inligting wat direk/eksplisiet in die teks staan.

• Noem die dinge/mense/plekke/elemente...

• Noem die feite/redes/aspekte/idees...

• Identifiseer die redes/persone/oorsake...

• Maak ’n lys van die aspekte/feite/name/redes...
• Beskryf die plek/persoon/karakter...

• Vertel van die insident/episode/ervaring...

• Vrae wat analise, sintese of herorganisasie van inligting vereis wat 
direk/eksplisiet in die teks staan.

• Maak ’n opsomming van die kerngedagtes/voordele/nadele...
• Gee die verskille/ooreenkomste...

• Gee ’n oorsig van...



Barrets: Afleiding 40%

• Vrae wat vereis dat ’n leerder inligting wat eksplisiet in die teks 
staan, interpreteer na aanleiding van sy of haar persoonlike 
ervaring.

• Verduidelik die hoofgedagte …
• Vergelyk die idees/houdings/aksies...

• Wat is die skrywer (of karakter) se

bedoeling/houding/motivering/rede...

• Verduidelik die oorsaak/gevolg van …
• Wat verklap ’n optrede/opmerking/houding oor die 

verteller/skrywer/karakter...

• Hoe beïnvloed die metafoor/vergelyking/beeld jou begrip van...

• Wat dink jy sal gebeur indien...



Barrets: Evaluaring en Waardering 

20%
• Dink jy dat dit wat gebeur het geloofwaardig/realisties/moontlik is?

• Is die skrywer se argument geldig/logies/oortuigend?

• Bespreek krities/lewer kritiese kommentaar op die 
optrede/bedoeling/motief/houding/voorstel/implikasie...

• Stem jy saam met die siening/standpunt/waarneming/vertolking...

• Is die skrywer/verteller/karakter na jou mening, geregverdig as hy 
of sy voorstel dat... (Motiveer jou antwoord/Gee redes vir jou 
antwoord.)

• Is die karakter se houding/optrede na jou mening regverdigbaar of 
aanvaarbaar? Gee ’n rede vir jou antwoord.

• Wat sê ’n karakter se optrede/houding oor hom in die konteks van 
universele waardes?

• Bespreek die waarde-oordele wat in die teks gemaak word.



Barrets: Evaluaring en Waardering 

20%  

Die doel van hierdie vrae is om die impak van die teks op die leerder te 
assesseer. Die vrae fokus op die leerder se emosionele respons op die 
inhoud, identifisering met karakters en reaksies op die skrywer se 
taalgebruik (woordkeuse en beelde).

• Bespreek jou reaksie op die teks/insident/situasie/konflik/dilemma.

• Simpatiseer jy met die karakter? Wat sou jy doen/besluit indien jy in 
dieselfde situasie was?

• Bespreek/Lewer kommentaar op die skrywer se taalgebruik.

• Bespreek die doeltreffendheid van die skrywer se 
styl/inleiding/gevolgtrekking/beelde/stylfigure/literêre middels.


