
Wenwenke vir skryfwerk

Gr. 4-7       HT en EAT
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Troeteldiere

sjokolade brakkie hamster katteskou kanarie

budjies vriend kat kattekwaad muise

papegaai spanjoel X marmotte mossie

goudvisse koeldrank vyand Yorkshire-

terriër

brood

luislang worshond skaaphond Jack Russel konyne



Luislang, o luislang

Luislang, o luislang,

My liewe troeteldier,

Weet jy dalk waar’s Ouma?

Sy was nou nét (1) ….
Luislang, o luislang,

Waarom is jou pens so dik?

Luislang … het jy sowaar

Vir Ouma (2) …..?



3. Ou tante Viljoen

• Ou tante Viljoen

• sy woon in ’n (1) … 
• sy het so baie kinders, 

• sy weet nie meer wat om te (2) … 
• Sy gee hulle pap

• sonder suiker of melk

• en jaag hulle bed toe

• met ’n latjie vir (3) … 



Koen

• Koen, maak reg my skoen.

• Ja, juffrou, dit sal ek (1) … 
• Koen, maak jy hom sterk?

• Ja, juffrou, dit is my (2) … 
• Koen, is my skoen al klaar?

• Ja, juffrou, betaal my (3) … 
• Koen, ek het geen geld by my nie.

• Juffrou, dan kan jy jou skoen nie kry (4) ... 

• Dag, Koen!

• Dag, juffrou sonder (5) … 



DIT MOET BESTAAN UIT 4-8 
VERSREËLS EN PAARRYM EN
KRUISRYM BEVAT.

OPDRAG:  Skryf ’n 
gedig oor ’n troeteldier. 



Ons nuwe kanarie, 

Karnallie
• Karalie, karool,

• Karalie, karool,

• ons kat speel deesdae tweede viool,

• want ons het ’n nuwe kanarievoël.

• G’n kat kan daardie kanarie pla nie,

• al wil hy dit dolgraag doen,

• want Karnallie, ons nuwe kanarie,

• Is ’n karatekampioen.



3 . DIALOOG

Lees die inleidende paragrawe en voltooi dan die onderstaande
dialoog:

Zackie en Vincent bou ’n boomhuis. Dit gaan die beste boomhuis in 
Granaatstraat wees.

Maar Zackie se sussie, Jolanda, en haar beste vriendin, Tumi, wil ook

daarin speel. Zackie en Vincent maak ‘n bordjie: GEEN MEISIES!



• Tumi: Wat doen julle?

• Zackie: ………………………………………
• Jolanda: ……………………………………
• (Zackie-hulle bou verder. Gou is die 

boomhuis klaar.)

• Zackie (glimlag tevrede): …………………
• Vincent: Ja, dis mooi, maar dis heeltemal

leeg. Kom ons …



• Tumi: …………………………………………
• Jolanda: ……………………………………
• Zackie: Uit! Ons soek nie ’n pienk

boomhuis nie.

• Jolanda: ……………………………………
• Tumi: …………………………………………



5.3 Dialoog

 

OPDRAG:  

Gebruik ’n sprokie of ’n gedeelte van ’n sprokie en skryf dit oor in dialoogvorm. Jy mag jou 
verbeelding gebruik om die sprokie te verander.  Wees kreatief!  Gee vir elke karakter ten minste 
drie spreekbeurte.  (100 tot 120 woorde) 

WENKE vir die skryf van die dialoog: 

       ’n Gesprek tussen twee of meer mense.  Vir hierdie taak→nie meer as drie karakters nie 

       In Direkte rede geskryf met geen aanhalingstekens nie. 

       Spreker se naam teen die kantlyn en deur ’n dubbelpunt gevolg. 

       Ekstra reël oopgelaat na elke spreker sodat dit maklik is om dialoog te lees. 

       Bykomende inligting, soos ’n hoes of harde slag word tussen hakies geskryf. 

       Leestekens soos uitroepteken of vraagteken kan gebruik word om oortuigend te klink.  



Tumi: Wat doen julle?
Zackie: Ons is besig om ‘n boomhuis te bou.
Jolanda: Lekker. Ek hoop ons kan ook daarin speel.
(Zackie-hulle bou verder. Gou is die boomhuis klaar.)
Zackie (glimlag tevrede): Pragtig! Dis die beste boomhuis in 
Granaatstaat.
Vincent: Ja, dis mooi, maar dis heeltemal leeg. Kom ons gaan
soek goed waarmee ons dit kan versier.
Tumi: Hiermee kan ek en Jolanda goed help. 
Jolanda: Ja, ek weet waar ons die mooiste kussings, matte en
prente kan kry. En dis alles pienk …
Zackie: Uit! Ons soek nie ’n pienk boomhuis nie.
Jolanda: Ag nee. Julle het geen smaak nie. Tumi, kom ons gaan
bou ons eie pienk boomhuis.
Tumi: Goeie idee. Dan hoef ons ook nie ons pienkmelk, pienk
malvalekkers en pienk koekies met hulle te deel nie. 



4. PARAGRAAFBOU
4.1 Die paragrawe in Kolom B is in die verkeerde

volgorde. Plaas die regte paragraaf langs die prentjie

wat ooreenstem.

 

Die stofstreep word ‘n stofwolk wat al hoe groter 
en groter word. 

 

Dit is niemand anders nie as Cowboy Koekemoer 

van die Klein-Karoo wat op sy getroue 

kameelperd, Shorty, daar aangery kom. 

 

 

 

 

 

Koekemoer se wakker oë glinster onder sy 

breëbandhoed. ‘n Lang sweep van buffelsleer hang 
opgerol om sy lyf. Niks ontglip sy waaksame blik 

nie. 

 

Doer ver op die horison kom ‘n stofstreep oor die 

vlakte nader.  

 



 

 



20 wenke vir goeie

skryfwerk



1. Bottom line: Het jy aparte

paragrawe en sinne?
• Aparte paragrawe.

• Sinne begin met hoofletters en eindig met 
punte.



2. Wissel jy die lengte

van jou sinne af?
“Navorsing, sê ek altyd vir die jong
privaatspeurders by die seminare, is die 
ruggraat van speurwerk. En voetwerk.”



3. Kort sinne is effektief.

Ek het twee hondjies wie se name Basjan
en Bisou is en wat baie stout is omdat hulle
my koerant in klein snippertjies verskeur.

My twee hondjies heet Beau en Bisou. Hulle
is baie stout. Hulle versnipper my koerant.

(Kort sinne kan help om spanning op te
bou.)



4. Begin jou sinne op 

verskillende maniere. 

• En onthou: ’n Sin kán begin met En.



5. Luister na die ritme

van jou sinne. 



6. Het jy kort paragrawe

geskryf? 

• Watter paragrawe kan jy verdeel in twee of 
dalk drie?

• (Liewer te veel kort paragrawe as ’n lang
skryfstuk bestaande uit twee of drie laaang
paragrawe.)



7. Gebruik soms die 

Direkte Rede.
• Opdrag 4 – Skryf in die Direkte Rede: 

Juf. Blom swaai haar wysvinger kwaai en
sê dat hulle die stoutste klas ooit is.

• Juf. Blom swaai haar wysvinger. “Julle is 
die stoutste klas ooit!” 



8. Sorg vir interessante

detail.
• Juf. Blom gluur my aan. Die spiertjie onder

haar oog bly spring.



9. Het jy ’n treffende

inleiding?
• Treffend wees.

• Kort: 15-25 woorde.

• Maak gebruik van gedigte, vrae, ellipse, uitroepe, 
ontkenning, aandagstrepe, dialoog.

• Moenie te veel sê nie.

Opdrag – skryf Inleiding meer interessant: Ek gaan nie
weer saam met ouma fliek nie.

• Ek weer saam met ouma fliek toe? Nooit nie!

• Weer saamgaan? Nee, ’n fliek sien my nie weer saam
met ouma nie.

• Fliek toe saam met ouma?  Nie ek nie!

• Nie weer nie!  Ek gaan nie wéér saam met ouma fliek
toe nie. 



10. Het jy ’n effektiewe

slot?
• Moet ’n blywende indruk op die leser laat.

• Óf samevatting óf verrassende
ontknoping.

• Kort en kragtig.

• Verkieslik by Inleiding aansluit.



15. Lees jou eerste poging

hardop deur en verander dit. 



9. Is jou leestekens

korrek? 



10. Het jy funky 

punktuasie gebruik?
Kommapunt (;): Ek was vanoggend laat vir
skool; ek het verslaap.

Aandagstreep ( - ): Ons moes die heeldag
op die plaas werk – die lande skoffel, water 
lei, koeie melk, om nie eens te praat van van
die vrugte wat gepluk moes word nie. 

Elllips ( …): “Ek het groter probleme gehad
as wat ek gedink het …”



11. Moenie afkortings

gebruik nie.



10. Redigering (editing)

• Gaan met potlood of ander kleur pen deur
jou werk.

• Let op na kommas voor voegwoorde soos
“want” en “maar”.

• Komma tussen twee gesegdes.

• Samestellings altyd een woord: 
grootmenswêreld

• Nie sms-taal nie, bv. da sta



16. Onthou: Minder is 

beter. Lees deur en krap

dood. 



17. In Afr. hoef ’n mens nie, soos in 

Eng. die heeltyd in die verlede tyd te

skryf nie.

• Luister bv. hoe mense grappe in Afrikaans 
vertel. 



18. Jy kan net goed skryf

as jy baie lees.



19. En nog lees.



20. En nog meer lees.



Wen met jou pen!

• Skitter-stories van gr. 7’s (HT- en EAT) 

van Metro-Noord-Onderwysdistrik. 

• Idiomatiese uitdrukkings wat baie van die 
leerders sinvol gebruik het, 

• die groot verbetering in die paragrafering, 

• en ook die korrekte gebruik van die direkte
rede. Al meer leerders laat die karakters in 
hulle stories praat! 

• (Met dank aan Colleen Isaacs en Adinda Vermaak.)



Kontrolelys voor jy jou

opstel ingee: 

• My opstel het ’n kort, treffende inleiding

(alleen in ’n paragraaf). 

• Die storie is in paragrawe geskryf. 

• Elke persoon wat praat se woorde is in ’n 
afsonderlike paragraaf. 

• Die slot rond die storie mooi af. OF Die 
slot laat die leser nadink of wonder ... 



Eerste Addisionele Taal  
Die blouste blou Maandag ooit!  
 

Liewe Dagboek  

 

Jy sal nie glo wat alles vandag gebeur het nie!  

 

Laat ek dit neerskryf sodat ek dit altyd kan onthou.  

 

Ons was in die Wiskundeklas, besig met ’n Wiskundetoets, toe ’n 

donker skaduwee oor ons beweeg.  
 

’n Groot ruimtetuig het op ons skoolveld geland!  
 

Drie spesies het uit die ruimtetuig geklim. Hulle was groen en het drie 

oë gehad.  



Die leerders het uit die klaskamers gestorm na die veld.  

 

Die spesies het na een van ons onderwysers gegaan. Hulle het met 

mnr. Pickles gepraat, maar hy het nie ’n idee gehad wat hulle gesê het 

nie.  
 

Hulle het in ’n ander taal gepraat.  

 

Skielik het ek my naam gehoor.  

 

“Hannah, Hannah! Wakker word!” sê juffrou Kellerman.  
 

Ek het deur my Wiskundetoets geslaap.  
 

Ek sal hierdie dag nooit vergeet nie!  

 

Hannah Preüss Panorama EAT 



Skryfproses

• Gebruik beplanning wat vir jou werk.

• Lees jou eerste poging hardop

(fluisterlees). Klink dit soos jy dit beplan
het? 

• Lees jou finale poging óók hardop deur. 
Luister na die betekenis en die inhoud. 

• Onthou: Jy mag of MOET veranderinge
maak aan jou finale poging. 





Redigeer en proeflees

• Niemand hou van redigering en oorskryf nie.

• Niemand hou van ’n skryfstuk vol rooi merke
van nie.  

• Positiewe kommentaar die belangrikste.

• Die leerders moet die verskil verstaan tussen
redigering (inhoud), en proeflees (spel-, 

taal- en lees-tekenfoute). 

• Leerders moet self hul eie skryfstukke
proeflees – nie jy as onderwyser nie. 






