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Redaksie

RigJyne vir
byllfaes

:Jy word R100 per K/asgids-bladsy vir
jou bydrae betaal. Stuur dus asb. die
volgende inligting saam metjou artikel:
Jou naam
Jou skool
Jou telefoonnommer
Jou bankbesonderhede
2. Dui aan ofjy 'n Klasgids as deel van
jou vergoeding wil ontvang.
3. Enige foto's, illustrasies of visuele
materiaal wat saam met die artikel
gaan.
1.

*
*
*
*

Voorskrifte vir
artikels

1.

Ons verkies dat bydraes per e-pos gestuur word,
maar dis nie 'n vereiste nie.
2. Vervang boektaal met die taal watjy in die
klaskamer gebruik.
3. Sommige artikels oor moeilike onderwerpe is maklik
leesbaar en ander oor maklike onderwerpe nie.
Hoekom?
Die maklike leesbare artikels is gewoonlik vol
persoonlike voornaamwoorde, byvoorbeeld: "Ons
hoopjulie kan die wenke nuttig gebruik" in plaas van
"Daar word gehoop dat die wenke nuttig gebruik
kan word."
Probeer dus om die lydende vorm te vermy.
4. Ons is nie voorskriftelik nie, maar probeer die artikel
beperk tot die aantal bladsye waarvoor voorsiening
gemaak is by "lnhoud van Klasgids".
5. Probeer so ver moontlik vir ons vraestelle stuur wat
oorspronklik deurjou opgester is.

••••••••••••••••••••••••••••
Rec:lakteur: Marieta Nel
mnel@lapa.co.za
Uitgewer:
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renez@atkv.org.za
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Karen Janse van Rensburg
karenj@lapa.co.za
Taalversorging:
Karien Brits
karienb@atkv.org.za
Uitleg: Rina Eksteen

Fotograaf:
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Redaksionele adres:
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ATKV-Streekkantoor
Eenheid 2013
Data Voice House
Electronstraat 16
Tegnopark
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ATKV se vaandel deur LAPA Uitgewers.
Gedruk en gebind deur:
CTP Drukkers, Kaapstad
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AFRIKAANS
EERSTE
ADDISIONELE TAAL
TAAK 11.1:
VRAESTEL 1

Deur: Mia van Zyl, Hoër Meisieskool Herschel

NOVEMBER 2014
GRAAD 10

TOTAAL: 80
TYD: 2 UUR

ALGEMENE INSTRUKSIES EN INLIGTING
1. Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings, naamlik:
AFDELING A:

Leesbegrip

(30 punte)

AFDELING B:

Opsomming

(10 punte)

AFDELING C:

Taal

(40 punte)

2. Lees alle instruksies versigtig deur.
3.

Beantwoord al die vrae.

4.

Nommer antwoorde presies soos op die vraestel.

5.

Begin elke afdeling BOAAN ’n nuwe bladsy.

6.

Trek ’n streep na elke afdeling.

7.

Skryf jou Afrikaansonderwyser se naam boaan jou antwoordblad.

8.

Laat ’n reël oop na elke onderafdeling van ’n vraag.

9.

Goeie en netjiese versorging van antwoorde sal in jou guns tel.

10. Handig AL DRIE afdelings SAAM as EEN antwoordstel in.
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AFDELING A
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A
ARTIKEL
Lees die onderstaande leesstuk aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg.

Hoekom so self(ie)behep?
Deur: Lydia van der Merwe
1.	Geen selfies terwyl jy stem nie, anders beland jy dalk in die tronk! Dit was die waarskuwing van
die Onafhanklike Verkiesingskommissie toe Suid-Afrikaners op 7 Mei vanjaar stembus toe is.
2.	Want enigiets – of jy nou eet, stem of net chill – word mos deesdae langarm met jou slimfoonkamera geneem. Jyself natuurlik prominent voor op die foto. En dan word dit op Facebook,
Instagram of ’n ander sosiale netwerk gelaai om aan die wêreld en sy maat te wys: Kyk, ek eet!
Kyk, ek stem! Kyk, ek neem ’n selfie! Daarom ís ek!
3.	Almal weet teen dié tyd van Ellen DeGeneres se selfie saam met Hollywood-sterre by vanjaar
se Oscars, wat die Twitter-boodskap geword het wat die meeste hertwiet is: 2,8 miljoen keer
binne 24 uur!
4.	Selfies word in die ruimte en onder water geneem.
Geen wonder die nuustydskrif Time het dit einde
2012 as een van die tien top-gonswoorde van die
jaar aangewys nie.
5.	Volgens Samsung, die bekende selfoon- en
kameravervaardiger, is tot 30% van die foto’s wat
jongmense (tussen 18 en 34) neem, selfies. En 91%
van tieners doen dit elke dag, volgens ’n opname
van die Amerikaanse Pew Navorsingsentrum.
6.	Van waar ons fassinasie? Selfies is nie ’n moderne
verskynsel nie en dateer verder terug as wat ons dink,
sê dr. Rosa Bredenkamp, voorligtingsielkundige van
Durbanville en Stellenbosch. Kyk maar na die
verskillende selfportrette van Vincent van Gogh.
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7.	Met selfies deel jy ’n verbygaande ervaring met ander, sê Jacques Labuschagne, ’n kliniese
sielkundige van Pretoria. “Dit is byna soos graffiti in die jare tagtig, of hartjies met voorletters wat
mense jare gelede op bome of klippe uitgekerf het. Dit is ’n manier om te wys dat jy op dié
oomblik op dié plek was, ’n soort openbare dokumentering van ’n ervaring.
8.	Volgens Dion Chang, hoof van Flux Trends, het sosiale media die manier verander hoe ons na
die wêreld kyk, net soos fotografie voor dit. Dit leer ons om na alles te kyk deur die lens van hoe
dit op die internet sal lyk. (Dit word die Facebook-oog-effek genoem.)
9.	Jou hele werklikheid kry dus ’n “mooi” raampie om en jy wys net die blink kant. Dít terwyl ’n
onlangse studie wys dat Facebook jou ’n bietjie depressief kan maak, want jou “perfekte lewe” is
eintlik nie so wonderlik nie, al lyk dit asof almal om jou s’n is.
10.	Chang beweer ook dat ons in ’n hipervisuele wêreld leef, en ons sien dit duidelik op sosiale
platforms. Hy voorspel dus enorme groei in sosiale netwerke soos Instagram en Snapchat, waar
jy jou foto’s kan redigeer en deel. Instagram het al gegroei tot sowat 200 miljoen aktiewe
maandelikse gebruikers. Sowat 16 miljard foto’s en video’s is tot dusver daarop gelaai, waarvan
25 miljoen selfies is. Daar is geen teken dat Instagram stoom gaan verloor nie.
11.	Maar miskien moet ons nie na dieper redes agter die selfie-verskynsel soek nie. Soos dr.
Bredenkamp sê: “Dalk is selfies sommer net deel van menslike pret. Dit verskaf ’n bietjie
plesier en help ons om van die lewe se ernstige kant weg te kom. Dus skep dit so effens balans.”
[Verkort en aangepas uit: Sarie, Augustus 2014]
1.1

Wat het Suid-Afrikaners op die 7de Mei gedoen? 

(1)

1.2

Wat sou, volgens paragraaf 1, met jou gebeur as jy ’n selfie in die stemhokkie neem? 

(1)

1.3.1

Is die volgende sin ’n feit of ’n mening?
Want enige iets word mos deesdae langarm met jou slimfoonkamera geneem.

(1)

1.3.2

Motiveer jou antwoord in 1.3.1. 

(1)

1.4

Wat impliseer die skrywer met die woord “natuurlik” in paragraaf 2? 

(1)

1.5.1

Word die volgende uitdrukking letterlik of figuurlik bedoel?
“die wêreld en sy maat” (paragraaf 2).

(1)

1.5.2

Verduidelik in jou eie woorde wat hierdie uitdrukking beteken. 

(1)

1.6

 aarom, dink jy, stel Samsung belang in die statistiek van wie selfies neem?
W
(paragraaf 5) 

(1)

1.7

Haal ’n woord uit paragraaf 6 aan wat dieselfde beteken as “hedendaagse”. 

(1)

1.8

Noem TWEE dinge waarmee selfies in paragraaf 7 vergelyk word? 

(2)
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1.9

Waarom dink Jacques Labuschagne neem mense selfies? (paragraaf 7)

(1)

1.10

Verduidelik, in jou eie woorde, wat die Facebook-effek (paragraaf 8) is.

(1)

1.11

Verduidelik wat die uitdrukking “blink kant” in paragraaf 9 beteken. 

(1)

1.12

Watter negatiewe effek kan sosiale media volgens paragraaf 9 op ons hê? 

(1)

1.13

 ink jy dit is ’n goeie ding dat mense net die “blink kant” van hulle lewens op sosiale
D
media deel? Verduidelik jou antwoord.

(1)

1.14

Watter bewyse is daar in paragraaf 10 dat selfies baie gewild is?

(1)

1.15

 aal ’n sin in paragraaf 10 aan wat bewys dat Instagram in die toekoms steeds populêr
H
behoort te bly.

(1)

1.16

Noem EEN rede, volgens dr. Bredenkamp, waarom selfies onskadelik is.

(1)

1.17

Na watter “dieper redes”, dink jy, word daar in paragraaf 11 verwys? 

(1)

1.18
Wat is jou mening oor veral jongmense wat deesdae so baie selfies neem?
(1)
[21]
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TEKS B
ADVERTENSIE
Kyk na die meegaande advertensie en beantwoord die onderstaande vrae wat volg.

[Uit: Buite, 4 November 2014]
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1.19

Wat word in hierdie visuele teks geadverteer?

(1)

1.20

Noem EEN manier waarop jy die Tafelberg-sweefspoor GRATIS kan kontak.

(1)

1.21

Onder watter omstandighede sal die sweefspoor NIE in werking wees nie?

(1)

1.22.1

Op watter datums is die aanbod NIE geldig nie?

(1)

1.22.2

Waarom, dink jy, is dit juis in hierdie tyd nie geldig nie?

(1)

1.23

Noem TWEE maniere waarop die advertensie dié spesifieke aanbieding
visueel beklemtoon.

(2)

1.24

Die aanbieding is in die dag beskikbaar.
Motiveer uit die teks waarom dié stelling ONWAAR is.

(1)

1.25
Dink jy dit is ’n goeie advertensie? Verduidelik jou antwoord.
(1)
[9]
TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B
OPSOMMING

VRAAG 2
SELFIE-ETIKET
Lees die teks hieronder aandagtig deur en voer die instruksies uit.
Instruksies:
• Som die wenke oor selfie-etiket in SEWE sinne op.
• Skryf die wenke PUNTSGEWYS neer.
• Nommer die sinne van 1 tot 7.
• Laat ’n reël oop na elke sin.
• Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
• Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.
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TEKS C
WENKE OOR SELFIE-ETIKET
Deur: Debby Mayne
Daar is niks fout daarmee om ’n selfie te neem nie, solank jy die omstandighede in ag neem. As jy
wonder of jou selfie gepas is om op sosiale media te plaas, dink aan die volgende wenke:
Indien jy saam met iemand anders op die foto verskyn, moet jy eers die persoon se toestemming
vra voor jy dit op enige sosiale netwerk plaas.
Veiligheid kom eerste. As die foto jou lewe of gesondheid in gevaar plaas, moet jy dit eerder nie
doen nie.
Voor jy ’n selfie neem van iets wat vir jou snaaks is, dink daaroor na of dit iemand se reputasie kan
beskadig.
Wees respekvol teenoor sensitiewe omstandighede. Dit is nie van pas om ’n selfie by ’n begrafnis of
intensiewesorgeenheid (ICU) in ’n hospitaal te neem nie.
Indien jy ooit ’n ongeluk sien plaasvind, bied jou hulp aan, nie ’n selfie nie. Dit is onvanpas om selfies
op ’n ongelukstoneel te neem.
Almal is nie geïnteresseerd in intieme foto’s van jou nie. Moet dit dus nooit op sosiale media deel
nie.
Elke oomblik van jou lewe hoef nie op sosiale media geadverteer te word nie. Moenie dit oordoen
met selfies wat elke oomblik van jou dag dokumenteer nie.
[Vertaal en aangepas vanaf die webtuiste: etiquette.about.com]
TOTAAL AFDELING B: 10

10
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AFDELING C: TAAL
VRAAG 3
TEKS D
VISUELE TEKS
Die taalvrae wat volg, is op die visuele teks hieronder gebaseer.

MODERNE SELFIES
(3.2 SLAAP)
SELFIE
Hoe vreedsaam.
Jy het op een of
ander manier
van jouself ’n
foto geneem
terwyl jy slaap.
Dit maak
heeltemal sin.
#lekkerslaap

SONSONDERGANGSELFIE
Ons weet. Jy woon langs die
strand en kan elke dag na ’n
pragtige sonsondergang kyk.
Vryf dit in. #sonbrand

SPIERTIERSELFIE
Ons sien dit: Jy is
gespierd. Maar ons
het beter dinge om te
doen as om ses uur per dag
in die gimnasium te
spandeer. #spiertier

DUCKFACE-SELFIE
Hou dit klassiek. Plooi jou lippe
en maak asof jy ’n Kardashian is.
#eendgesig
AANTREK
KAMER-SELFIE
Haai almal, kyk na
hierdie oulike
uitrusting wat ek
nie kan bekostig
nie! #wenslysie
TERWYL-EKBESTUURSELFIE

SIEK-SELFIE
Voel jy nie lekker
nie? :(Vreemd,
want jy is gesond
genoeg om ’n
foto saam met
die dokter te
neem.
#skoolsiek

SPIEËL-SELFIE
(3.1) O aarde, hoe toevallig!
Daar is ’n spieël agter my
en jy kan my agterent
sien. Ek het dit glad nie
beplan nie. ;)
#refeleksieprobleme
BABA-BOEPIE-SELFIE
’n Duidelike teken dat jy
ouer word: Al jou vriende
sit swanger-foto’s op
hulle Facebook-blad.
#babakoors

In plaas van foto’s op
Instagram laai, (3.4
moet) jy op belangriker
dinge fokus, soos om
nie die motor voor jou
te tref nie.
#veiligheideerste
KOSSELFIE
Die wêreld kan nie wag
om te sien wat jy vandag
op (3.5 jy) hamburger
het nie. Asseblief,
moenie ons langer in
afwagting hou nie!
#gourmetburger

GEEN GRIMERINGSELFIE
Jy het sopas (3.3
wakker) geword, en jou
eerste instink is om ’n
selfie te neem. Miskien
het jy meer vriende
nodig.
#aandagsoeker

[Vertaal en aangepas vanaf die webtuiste: webdesignerdepot.com]
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3.1

Kies die KORREKTE antwoord.
O aarde, hoe toevallig!
Hierdie sin is ’n voorbeeld van ’n ...
A
stelsin.
B
vraagsin.
C
bevelsin.
D
uitroepsin.

(1)

3.2	Gee die korrekte vorm van die TEENWOORDIGE DEELWOORD tussen hakies.
(3.2 Slaap) selfie.

(1)

3.3	Gee die INTENSIEWE VORM van die onderstreepte woord.
Party mense neem selfies saam met vreemde mense.

(1)

3.4	Gebruik die HOMOFOON van die woord “moet” in ’n sin sodat die betekenis duidelik is.
In plaas van ’n foto op Instagram laai, moet jy op belangriker dinge fokus.

(1)

3.5

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.
Die wêreld kan nie wag om te sien wat jy vandag op (3.5 jy) hamburger het nie.

(1)

3.6

Gee die MEERVOUD van die onderstreepte woord.
Jy is gesond genoeg om ’n foto saam met die dokter te neem.

(1)

3.7

Skryf die volgende sin in die INFINITIEF oor.
Jy moet op belangriker dinge fokus.
Begin só: Jy behoort …

(1)

3.8

Skryf die volgende sin oor in die ONTKENNENDE VORM.
Kyk na hierdie oulike uitrusting.

(1)

3.9

Voltooi die volgende IDIOOM deur die ontbrekende woord in te vul.
My ouma verstaan nie kop of _______ van Twitter nie.

(1)

3.10 Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi.
Alle tieners is selfie-behep.
Hierdie sin is ’n voorbeeld van …
A
gevoelstaal.
B
letterlike betekenis.
C
stereotipering.
D
veralgemening.
(1)
[10]

12
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VRAAG 4
TEKS E
SPOTPRENT
Die taalvrae wat volg, is op die strokiesprent hieronder gebaseer.

Kan julle dalk weer julle
beloftes vir mekaar in
(4.3 min) as 10 sekondes
se?
ˆ Ek wil dit op
Snapchat sit.

Jy mag nou ’n foto
van jouself neem. Soen
jou bruid en plaas dit
dan op Facebook.

[Vertaal en aangepas vanaf die webtuiste: www.ITworld.com]
4.1

Wat is die boodskap wat die spotprent wil oordra?

(1)

4.2

Noem EEN manier hoe die boodskap VISUEEL in die spotprent oorgedra word.

(1)

4.3

Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE neer.
Die man vra: “Kan julle weer julle beloftes vir mekaar sê?”

(2)

4.4

Verbind die sinne wat volg met die VOEGWOORD tussen hakies.
Jy neem ’n foto van jouself. Jy soen die bruid. (terwyl)
Begin die sin met: Terwyl ... (1)

4.5

Gee die VERGROTENDE trap van die woord tussen hakies.
Kan julle dalk weer julle beloftes vir mekaar in (4.3 min) as 10 sekondes sê?

(1)

4.6

Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Jy sal ’n foto van jouself neem.

(1)

4.7

Gebruik die woord “weer” in ’n sin sodat dit ’n ander betekenis het.
Kan julle weer julle beloftes vir mekaar sê?

(1)
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4.8

Gee ’n gepaste ANTONIEM vir die onderstreepte woord in die sin.
Die foto’s gaan almal eenders lyk.

(1)

4.9

Skryf die vetgedrukte AFKORTING volledig uit.
Hy gaan sy foto d.m.v. Facebook aan die wêreld bekendstel.
(1)
[10]

VRAAG 5
TEKS F
KOERANTARTIKEL
Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer.

“Selfie” is ook Afrikaans
Deur: Carryn-Ann Nel
1.	
KAAPSTAD. – Dit is amptelik: Die woord “selfie” is ’n erkende woord in die nuwe weergawe van
die Oxford-woordeboek.
2.	Mense van dwarsoor die wêreld het vanjaar só baie dié stap gemaak – waar jy ’n foto van jouself
neem, gewoonlik met ’n digitale kamera of ’n slimfoon – dat die woord “selfie” as die woord van
die jaar deur dié woordeboek aangewys is.
3.	Vorige jare se woorde (5.2 van/vir) die jaar was “unfriend” in 2009, “credit crunch” in 2008,
“carbon footprint” in 2007 en “Sudoku” in 2005.
4.	Goeie nuus vir Afrikaanssprekendes vir wie die woord so na aan die (5.4 hart) lê, is dat die
woord ook in Afrikaans gebruik kan word.
5.	Volgens dr. Willem Botha, (5.5 subredakteur) en uitvoerende direkteur van die Woordeboek
van die Afrikaanse Taal (WAT), is daar baie bewyse dat mense dit hoor en gebruik. Dit het ook
vanjaar in Son en in Jip verskyn.
6.	Die WAT het nie ’n amptelike woord van die jaar aangewys nie, maar sal dit vir die toekoms
oorweeg.
7.

Twiet en e-boek is ander nuwe woorde wat van jaar populêr begin word het.
[Aangepas uit: Die Burger, 20 November 2013]

14
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5.1

Gee die korrekte VOORNAAMWOORD tussen hakies.
Die vrou (van wat/van wie/waarvan) ek ’n foto geneem het, is bekend.

5.2 Kies die korrekte VOORSETSEL in die volgende sin.
	Vorige jare se woorde (5.2 van/vir) die jaar was “unfriend” in 2009, “credit crunch” in 2008,
“carbon footprint” in 2007 en “Sudoku” in 2005.
5.3

Gee ’n SAMESTELLING van die vetgedrukte woorde tussen hakies.
Meer en meer selfies word met ’n (kamera + slimfoon) geneem.

5.4 Word die onderstreepte woord in die volgende sin letterlik of figuurlik gebruik?
	Goeie nuus vir Afrikaanssprekendes vir wie die woord so na aan die (5.4 hart) lê, is dat die
woord ook in Afrikaans gebruik kan word.

(1)

(1)
(1)

(1)

5.5

Wat beteken die onderstreepte VOORVOEGSEL/PREFIKS?
Dr. Willem Botha is die subredakteur van die WAT-woordeboek.

(1)

5.6

Skryf die volgende sin oor in die BEDRYWENDE VORM.
Baie nuwe woorde word vanjaar deur die Oxford-woordeboek opgeneem.

(2)

5.7

Verander die volgende bevelsin in ’n VRAAGSIN.
Jy moet ’n foto van jouself neem.

(1)

5.8

Skryf die volgende sin in die TEENWOORDIGE TYD.
Die WAT het nie ’n amptelike woord van die jaar aangewys nie.

(2)

5.9

Skryf die volgende sin in die DIREKTE REDE.
Dr. Willem Botha het gesê dat mense die woord “selfie” al meer gebruik.

(2)

5.10 Gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies.
(5.10 Vroeg) is woorde soos “unfriend” en “credit crunch” in die woordeboek opgeneem.

(1)

5.11 Verbeter die spelfout in paragraaf 7.
(1)
[14]
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TEKS G
ADVERTENSIE
Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer.

Jy kan nie nóg nader aan die nuus kom nie.
[Vanaf die webtuiste: www.iol.co.za/capetimes]
5.12 Verbeter die WOORDORDE van die volgende sin.
	Prins William en hertogin Kate se opwindende troudag (in die Westminster Abdy) (2011)
(plaasgevind) (op Vrydag 29 April) (het). 
5.13

(1)

Benoem die WOORDSOORT van die vetgedrukte woorde.

5.13.1 Hulle woon in Londen.

(1)

5.13.2 William en Kate soen mekaar elke dag.(1)
5.14

16

Skryf die volgende sin oor in die LYDENDE VORM.
Die Cape Times publiseer daagliks ’n koerant.
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5.15

Skryf die volgende sin oor in die TOEKOMENDE TYD.
Die Cape Times het ’n goeie advertensieveldtog geloods.

(1)

5.16

Skryf die sin hieronder oor en vervang die onderstreepte VOEGWOORD met OMDAT.
Jy moet die Cape Times koop, want dit is ’n goeie koerant.

(1)

[6]
TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

MEMORANDUM
NOVEMBER 2014
GRAAD 10

TOTAAL: 80
TYD: 2 UUR

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL
Nr.

Antwoord

1.1

Nasienriglyne

Barrett

Punt

Hulle het gestem.

2

1

1.2

Jy kan dalk tronk toe gaan.

2

1

1.3.1

Mening.

4

1

1.3.2

Geen konkrete bewyse./Veralgemening.

4

1

1.4

Hy impliseer dat mense hulself altyd eerste stel/ Enige gepaste
dat die persoon voor op die foto moet wees/dat verduideliking.
mense deesdae heeltyd van hulself foto’s neem/
dat jy ’n foto van jouself moet neem terwyl jy
enige iets doen.

3

1

1.5.1

figuurlik

3

1

1.5.2

Almal/enige iemand

3

1
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1.6

Samsung is een van die groot rolspelers in die
Oorweeg enige
selfoonmark en dis vir hulle belangrik om uit te
ander logiese
vind waarvoor mense hul selfone gebruik./
afleiding.
Samsung se fone kan selfies neem/het ’n
kamera./Samsung se grootste mark is jongmense
wat (statisties gesproke) baie selfies neem.

3

1

1.7

moderne

1

1

1.8

Graffiti.
Hartjies met voorletters.

2

2

1.9

Dit is ’n manier om vir mense te sê dat jy op ’n
sekere oomblik op ’n sekere plek was./Jy deel ’n
verbygaande ervaring met ander./Dis ’n openbare
dokumentering van ’n ervaring.

3

1

1.10

Dit is wanneer jy foto’s neem uit die oogpunt van
hoe dit op die internet/Facebook gaan lyk.

3

1

1.11

die mooi/beste kant van ’n saak

2

1

1.12

Dit kan jou depressief maak.

2

1

1.13

Oorweeg leerders se antwoord.

5

1

1.14

“Sowat 16 miljard foto’s en video’s is tot dusver
daarop gelaai, waarvan 25 miljoen selfies is.”

2

1

1.15

“Daar is geen teken dat Instagram stoom gaan
verloor nie.”/“Instagram het al gegroei tot...”

1

1

1.16

Dit is deel van menslike pret en stuitigheid./
Verskaf ’n bietjie plesier in ons ernstige lewe./
Dit skep balans.

Enige EEN

1

1

1.17

Mense is depressief/soek erkenning/het ’n swak
selfbeeld.

Oorweeg leerders
se antwoord.

5

1

1.18

Oorweeg leerders se antwoord.

5

1

NIE “deur die lens”

[21]
TEKS B: ADVERTENSIE
Nr.
Antwoord
1.19
Sweefspoorkaartjies teen halfprys
(na 18:00).
info@tablemountain.net
1.20
hulle Facebook-/Twitter-blad
1.21
As die weer sleg is.
1.22.1
20 Des 2014 – 7 Jan 2015
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Nasienriglyne

NIE die webtuiste nie:
www.tablemountain.net

Barrett
2

Punt
1

3

1

3
2

1
1
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1.22.2
1.23

1.24
1.25

Dit is piektyd in die vakansie./
Die meeste toeriste kom in daardie tyd.
Daar is ’n foto van die kabelkar/
sweefspoor. EN
Daar is onder die foto ’n voorstelling van
Tafelberg en die kabelkar/sweefspoor./
Groot lettertipe.
Dit is ’n skemeraanbod./
Dit is eers na 18:00 geldig.
Oorweeg leerders se antwoord.

Enige soortgelyke
verduideliking.

3

1

3

2

3

1

5

1
[9]

TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2: SELFIE-ETIKET
Nasienriglyne
• Leerders moet die opsomming puntsgewys aanbied.
• Dit mag nie verbatim aangehaal word nie.
• Puntetoekenning: 7 punte vir 7 feite; 3 punte vir taal.
•	
Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder nie verbatim aangehaal het
nie:
o 1-3 punte korrek: 1 punt
o 4-5 punte korrek: 2 punte
o 6-7 punte korrek: 3 punte
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder verbatim aangehaal het:
o 6-7 aanhalings: geen punt
o 1-5 aanhalings: 1 punt
•	
Geen punte word afgetrek indien die leerder nie die aantal woorde neergeskryf
het nie.
•	
Indien die woordbeperking oorskry is, lees tot by die vorige volsin, en ignoreer die
res van die opsomming.
1.	
Vra eers iemand se toestemming voor jy ’n foto op ’n sosiale netwerk plaas.
2. Plaas jou veiligheid eerste./Moenie jou lewe of gesondheid in gevaar stel nie.
3. Moenie iemand se reputasie beskadig nie.
4.	
Moenie onder sensitiewe omstandighede/in ’n sensitiewe omgewing ’n selfie
neem nie.
5.	
Help eerder op ’n ongelukstoneel, as om ’n selfie te neem.
6. Moet nooit intieme selfies op sosiale media plaas nie.
7. Moenie elke oomblik van jou lewe afneem en op sosiale media deel nie.
[10]
TOTAAL AFDELING B: 10
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AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES
VRAAG 3 TEKS D: ADVERTENSIE
Nr.
Antwoord
3.1
D/uitroepsin
3.2
Slapende
3.3
wildvreemde
3.4
Hou moed deur die eksamen.
3.5
jou
3.6
foto’s
3.7
Jy behoort op belangriker dinge te fokus.
3.8
Moenie na hierdie oulike uitrusting kyk nie.
3.9
stert
3.10
D/veralgemening

VRAAG 4 TEKS E: ARTIKEL
Nr.
Antwoord
4.1
Mense neem deesdae in enige situasie ’n
selfie./
Mense neem deesdae in enige situasie ’n
foto./
Enige iets word deesdae op ’n sosiale
netwerk gedeel./
4.2
Die bruid en bruidegom neem ’n selfie./Die
strooijonker/vriend neem ’n foto/video van
die paartjie wanneer hulle soen.
4.3
Die man vra of hulle weer hulle beloftes vir
mekaar kan sê.
4.4
Terwyl jy ’n foto van jouself neem, soen jy
die bruid./
Terwyl jy die bruid soen, neem jy ’n foto van
jouself.
4.5
minder
4.6
Jy het ’n foto van jouself geneem./
Jy sou ’n foto van jouself neem.
4.7
Die weer is sonnig vandag.
4.8
anders
4.9
deur middel van
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Nasienriglyne

moed = dapper

Nasienriglyne
Diskresie.

Verduideliking moet
aansluit by die leerder se
antwoord in 4.1.

Let op woordorde.

weer = klimaat

Barrett
3
2
2
3
2
1
3
2
4
3

Punt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[10]

Barrett
4

Punt
1

4

1

2

2

2

1

2
2

1
1

2
2
2

1
1
1
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[10]
VRAAG 5
TEKS F: KOERANTARTIKEL
Nr.
Antwoord
5.1
van wie
5.2
van
5.3
slimfoonkamera
5.4
figuurlik
5.5
onder
5.6
Die Oxford-woordeboek neem vanjaar baie
nuwe woorde op.
5.7
Moet jy ’n foto van jouself neem?
5.8
Die WAT wys nie ’n amptelike woord van die
jaar aan nie.
5.9
Dr. Willem Botha het gesê: “Mense gebruik
die woord selfie al meer.”
5.10
5.11

Nasienriglyne

Barrett
2
2
1
3
2
2

Punt
1
1
1
1
1
2

Diskresie.
Let op woordorde.

2
2

1
2

Al die leestekens moet
korrek wees, so ook die
woordorde.

2

2

1
2

1
1
[14]

Vroeër
vanjaar

VRAAG 5
TEKS G: FOTO
Nr.
Antwoord
5.12
het op Vrydag 29 April 2011 in die
Westminster Abdy plaasgevind.
5.13.1
werkwoord
5.13.2
bywoord van tyd of bywoordelike frase
5.14
’n Koerant word daagliks deur die Cape
Times gepubliseer.
5.15
Die Cape Times sal ’n goeie
advertensieveldtog loods.
5.16
Jy moet die Cape Times koop omdat dit ’n
goeie koerant is.

Nasienriglyne
Woordorde.

Let op woordorde.

Let op woordorde.

Barrett
2

Punt
1

2
2
2

1
1
1

2

1

2

1
[6]

TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80
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Leesbegrip in die
junior grade
Om met begrip te kan lees is seker die belangrikste vaardigheid waarmee ons ons leerders kan toerus.
Grade 8 en 9 is die ideale tyd om te slyp aan hierdie vaardigheid, al voel baie onderwysers magteloos as
dit kom by die onderrig van hierdie vaardigheid.
Betsie Klopper is ’n leesstrategie-spesialis en sy deel haar kundigheid met ons. Daarna volg twee
voorbeelde deur Annette van der Merwe van die Hoërskool Sentraal op Beaufort-Wes en Mari Blom van
die Hoërskool Jan van Riebeeck.

ALGEMENE MITES OOR LEESBEGRIP
Deur: Betsie Klopper
Sak jou moed in jou skoene wanneer jy oor leesbegrip, of eerder die gebrek daaraan, dink? Daar is ’n
paar mites oor hierdie onderwerp wat dikwels deel vorm van die mondering van die meeste
hoërskoolonderwysers en dalk het dit tyd geword dat ons die waarheid in die gesig staar.

Mite #1:

Leesbegrip kan nie onderrig word nie.
Sit jy met ’n klomp kinders in jou klas wat nie met begrip kan lees nie en voel jy magteloos omdat jy
hierdie mite glo? Dit is waarskynlik een van die grootste sondebokke in hierdie verband en die rede is
eenvoudig: tradisioneel (en tot vandag nog) word hoërskoolonderwysers nie voldoende opgelei om
leerders met leesprobleme te ondersteun nie; leesonderrig is immers die werk van ’n grondslagfaseonderwyser. Die persepsie bestaan dat wanneer ’n kind die hoërskool tref, hy reeds met begrip moet
kan lees. Jy sal egter met my saamstem dat ons op ’n daaglikse basis met ’n werklike probleem
gekonfronteer word en ons kinders ly onder die gebrek aan kennis van die hoërskoolonderwyser in
hierdie verband. Dit is niemand se skuld nie en tog voel ons verantwoordelik, want as onderwysers is dit
ons plig om seker te maak dat die kinders hul graad, en op die ou end Matriek, deurkom. Leesbegrip kan
onderrig word; onderwysers moet net leer hoe.

Mite #2:

Leesbegrip is iets wat vanself moet ontwikkel.
Vir ’n klein persentasie van die mensdom is hierdie stelling waar; heel moontlik van jou ook, maar vir ’n
baie groot gedeelte van ons land se kinders is dit ongelukkig nie waar nie en hulle het dringend hulp nodig.
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Mite #3:

As jy van kleins af gesukkel het met begrip, sal jy altyd daarmee sukkel en daar is niks wat
jy daaraan kan doen nie.
Dit gebeur dikwels dat ons hierdie etiket om leerders se nekke hang. Dit is egter nie die waarheid nie.
Enigiemand wat met begrip sukkel, kan gehelp word mits die persoon wat die hulp moet verleen, die
nodige kennis oor die onderwerp het.

Mite #4:

Betekenis lê slegs in die teks opgesluit.
In ’n mate is hierdie stelling waar, maar dit is ook onwaar. Sonder die woorde kan betekenis nie gevorm
word nie, maar die woorde beteken niks as dit nie gelees word nie. Die twee het mekaar nodig. Die leser
beskik oor ’n sekere hoeveelheid agtergrondkennis (selfs al is dit net basiese woordeskat) en hy gebruik
dit om betekenis aan die woorde te gee. Betekenis is iets wat deur die leser opgebou word deur van ’n
teks gebruik te maak en dít lei tot begrip. Die volgende aanhaling deur Catherine Snow (2002) beskryf
dit akkuraat: “...meaning does not exist in text, but rather must be actively constructed ...”
Die fasilitering van hierdie proses is die verantwoordelikheid van die onderwyser, ongeag die graad van
die leerder.

Mite #5:

Die enigste manier om leesbegrip te toets is deur middel van ’n begripstoets.
Alhoewel die kurrikulum vereis dat leesbegrip op hierdie manier getoets word, en die feit dat dit deur die
dekades heen die manier is waarop dit gedoen word, is daar vele ander maniere om leesbegrip tydens
onderrig te toets. Ek weet jy dink waarskynlik: “Waar op dees aarde moet ons tyd hiervoor kry?” Die
realiteit is dat daar nie tyd is nie, maar dit is nodig.

Hoe nou gemaak?
Elke mens het slegs ’n sekere hoeveelheid energie beskikbaar vir die volledige leesproses. Wanneer
leerders sukkel met die ontsyfering van woorde (dekodering), gebruik hulle groot hoeveelhede van
hierdie beskikbare energie (bv. 80%) daarvoor. Dit veroorsaak dat daar baie min energie oor is vir die
konstruksie van begrip (20%). Die ideaal is dat die leerder ’n baie klein persentasie van hierdie energie
gebruik vir dekodering (vlotheid) sodat daar meer energie beskikbaar is vir die konstruksie van begrip. In
eenvoudige terme – hoe vlotter die leerder lees, hoe groter is die kans vir konstruksie van begrip.
Vlotheid is dus belangrik, máár dit is nié die enigste gedeelte van lees wat onderrig of geoefen kan word
nie.

Leesbegriponderrig
Een van die grootste probleme by sukkelende lesers is dat hulle nie bewustelik weet wanneer hul nie
meer verstaan nie. Hulle stop dus nie om hul begrip te herstel nie en lees deur die hele teks sonder
begrip. ’n Goeie leser is voortdurend bewus van sy eie begrip (metakognitiewe bewustheid) en wanneer
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hy nie meer verstaan nie, stop hy en doen iets daaraan (gebruik ’n strategie) voor hy verder lees. Hy kan
dus sy leesproses beheer. Hierdie strategieë staan bekend as leesstrategieë of metakognitiewe
strategieë (soos in die KABV voorgeskryf).
Wat is ’n leesstrategie?
Die betekenis van die woord “strategie” word soos volg in die HAT (2005) weergegee: “Die wyse waarop
’n mens volgens beplanning jou doel gaan bereik.” ’n Leesstrategie is dus ’n plan van aksie wat deur
goeie lesers gebruik word om tydens die leesproses betekenis uit die teks te bou.
Tabel 1: Leesstrategieë wat as suksesvol beskou word
Strategie
1. Doelstelling
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

24

Beskrywing
Stel ’n definitiewe doelwit vir die leesaktiwiteit en kontroleer
gedurig of die doelwit bereik word of nie.
Vluglees
Vorm ’n idee van die teks voordat daar gelees word deur na
titels, tekseienskappe, afdelings, prente en illustrasies te kyk.
Aktiveer skema
Roep die agtergrondkennis oor die onderwerp, skrywer, genre
en teksstruktuur op.
Voorspel
Maak voorspellings oor die teks wat voortdurend bygewerk
word tydens die leesproses om te voorspel wat volgende gaan
gebeur en te toets of vorige voorspellings akkuraat was.
Monitor eie begrip
Bewustheid van betekenis. Bewuste aktivering van strategieë
wat die leser in staat stel om betekenis af te lei en/of woorde,
frases of sinne te ontsyfer.
Stel vrae
Verhelder begrip deur vrae oor die teks asook die skrywer se
bedoeling te vra.
Visualiseer
Konstrueer betekenis uit die teks deur visuele beelde in die
gedagtes te vorm.
Kyk terug, herlees en herstel
Voortdurende refleksie voor, tydens en nadat daar gelees is
om sodoende betekenis te konstrueer.
Maak afleidings
Verbind idees in die teks met persoonlike ervarings, kennis van
ander tekste en/of algemene kennis en maak afleidings wat
help met die konstruksie van betekenis.
Lê verbande
Verbind idees en gebeure in die teks met ’n bekende ervaring,
gebeurtenis of kennis in die leser se skema.
Som op en maak gevolgtrekkings Identifisering van hoofgedagtes en/of kerngedeeltes in die
teks.
Evalueer
Benader ’n feitelike teks met die verwagting om van meet af
aan die tekseienskappe, soos byvoorbeeld probleme en
oplossings, raak te sien en daaraan aandag te gee.
Sintetiseer
Kyk na informatiewe tekste se eienskappe, unieke inligting,
volgorde van detail en gevolgtrekkings as geheel en kombineer
dit om betekenis te konstrueer.
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Leesfases
Jy is waarskynlik reeds bekend met die leesfases, naamlik: voor die dekoderingsproses (lees van
woorde), tydens die dekoderingsproses, sowel as daarna. Die onderstaande tabel is ’n aanduiding van
die strategieë soos dit gewoonlik in die verskillende leesfases gebruik word.
Voor
•
•
•
•
•
•

Doelstelling
Vluglees
Aktiveer skema
Voorspelling
Lê verbande
Vraagstelling

Tydens

Na

• Aktiveer skema
• Monitor begrip
• Voorspelling
•	
Dink oor die skrywer en sy
bedoeling met die teks
• Maak afleidings
• Lê verbande
• Visualisering
• Vraagstelling

•	
Dink na oor die skrywer en
sy doel met die teks
• Evaluering
• Vraagstelling
• Sintetisering
• Opsommings
• Gevolgtrekkings

Hoe word leesstrategieë onderrig?
Voordat sinvolle leesstrategie-onderrig kan plaasvind, is dit belangrik dat leerders die konsep van
metakognisie verstaan. Waarom is dit so belangrik? Dit is wel ’n moeilike konsep, maar indien hulle dit
nie verstaan nie, word strategie-onderrig bloot nog ’n aktiwiteit en leerders (en onderwysers) ervaar nie
die nut daarvan nie.
Enige leerder is daartoe in staat om te dink. Sodra hulle bewus gemaak word van hul denke tydens die
leesproses (hoe gering ook al) is die moontlikheid om daaraan te werk daar. ’n Bewustheid van
denkprosesse terwyl jy lees, skep dus die geleentheid vir ontwikkeling. Hier onder is ’n visuele
voorstelling van metakognisie tydens die leesproses en dit kan gebruik word om aan leerders te
verduidelik hoe die leesproses veronderstel is om te werk.

Aan die een kant het ons die teks en aan die ander kant het ons die leser se denke. Dit gebeur dikwels
dat ons aan ander goed dink terwyl ons lees. Wanneer dit gebeur, beteken die woorde niks. Wanneer
ons egter aktief dink oor die woorde wat ons lees, kan ons betekenis bou. Wanneer ons bewus word van
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hierdie denkprosesse, kan ons daaraan werk om dit beter te maak, bv. om beter vrae te vra of beter
voorspellings te maak.
’n Onderrigmodel
’n Algemene onderrigmodel wat vir begriponderrig gebruik word, is die transaksionele model. Dit
bestaan uit die volgende komponente:
• Verduideliking van die leesstrategie waarop gefokus gaan word, asook hoe dit gebruik moet word.
•	
Modellering van die strategie deur die onderwyser. Dit word gedoen deur hardop te “dink” voor
die klas.
•	
Leerders oefen op verskeie maniere, met die hulp van die onderwyser, om die strategie te
gebruik. Soos die leerder die strategie onafhanklik begin gebruik, skuif die verantwoordelikheid
geleidelik van die onderwyser na die leerder (Leerders kan hier gevra word om hul gebruik van die
strategie te modelleer.).
*	
Verskaf voorbeelde van waar die strategie kan help.
*	
Verskaf inligting oor wanneer en waar die strategie toegepas kan word. Noem die positiewe aspekte
van strategiegebruik (bv. dit help om betrokke te wees by die teks).
*	
Gebruik verskillende oefeninge om die strategie in te oefen.
*	
Maak seker dat die leerders weet dat hulle gedagtes en idees belangrik is.
•	
Leerders gebruik die fokusstrategie onafhanklik in ’n verskeidenheid van kontekste.
Een van die mees opvallende kenmerke van ’n klaskamer waar hierdie tipe onderrig plaasvind, is dat
daar stimulerende gesprekke oor gelese werk plaasvind. Dit sluit gesprekke in waarin leerders
voorspellings maak oor wat volgende gaan gebeur, praat oor gedeeltes wat moontlik verwarrend kan
wees en beplan hoe om dit te oorkom. Dit skep ’n forum waar verskille in interpretasie aanvaar word.
Transaksionele strategie-onderrig handel dus oor die ontwikkeling van selfregulerende lesers wat op hul
eie, aktief, die begripstrategieë van uitstekende lesers gebruik.
Mag hierdie uitdagende taak vir jou ’n plesier en ’n passie word!
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LEES- EN
KYKBEGRIP VIR
GRAAD 9

Deur: Annette van der Merwe, Hoërskool Sentraal – Beaufort-Wes

VRAAG 1:

TYDSKRIFARTIKEL EN SPOTPRENT

TEKS A: ARTIKEL

Bestudeer die tekste hieronder en beantwoord dan die vrae wat daarop volg:

STRAKS DIE WÊRELD SE OUDSTE

SJIMPANSEE WORD VANJAAR
SEWENTIG
Oupa van sy groep
1
2
3
4
5
6
7
8

Deur: Elsabé Brits

 AAPSTAD.- Ná ’n swaar en eensame lewe kan Joao, sover bekend die wêreld se oudste
K
lewende sjimpansee, sy laaste dae geniet.
Hy vier vanjaar sy 70ste verjaardag – wat besonder oud is vir dié groot primate – saam met Jane
Goodall, wat vandeesmaand 80 geword het.
Joao, wat by die veilige hawe van die Jane Goodall-instituut se Chimp Eden buite Bombela
(Nelspruit) bly, is al heeltemal grys om die mond.
Marc Cronje, assistentbestuurder van Chimp Eden, het vertel dat sjimpansees in die natuur
tussen 40 en 45 jaar oud word en in veilige hawes tussen 55 en 60 jaar.
Joao is om en by in 1943 gebore. Hy en ’n wyfie was sirkusdiere in Mosambiek wat toe hulle nog
klein was aan die dieretuin in Maputo gegee is. Die wyfie is dood en Joao het 45 jaar in eensame
afsondering deurgebring.
In daardie tyd het die burgeroorlog in die land uitgebreek en die diere was afhanklik van die
goedheid van mense in die gemeenskap om na hulle te kyk.
Dit is uiters swaar vir dié diere – wat in familiegroepe bly, hoogs sosiaal is en van fisieke kontak
met mekaar afhanklik is – om alleen te wees. Joao het geleer om te kommunikeer met die
bobbejane in ’n hok langs hom.
In 2006 het die dieretuin ingestem dat hy na Chimp Eden kan gaan, waar hy sedertdien sy
oudag geniet – met papajas, pynappels en mieliepap.
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“ Sy gesondheid is goed … hy het met die jare ’n bietjie
gekrimp. Hy is die oupa van die groep saam met wie hy
bly en die jonges respekteer hom.
10 “Hy is lief daarvoor om met hulle te speel en moet
hulle soms tug. Hy dwing respek af,” het Cronje gesê.
11 Joao het ’n rustige persoonlikheid, volgens Cronje. En
hy is veilig en versorg hier op sy oudag. Al is hy ’n bietjie
grys en bles.
12 Daar is vanjaar 80 000 pare plakkies, elk met ’n unieke
nommer, gemaak om Goodall se verjaardag te vier en
geld in te samel vir die organisasie Roots & Shoots wat
sy jare gelede op die been gebring het. Dit het ’n foto
van haar en ’n sjimpansee op en R100 van elke paar wat verkoop word, gaan aan dié organisasie.
Dit is beskikbaar by www.flopsforchange.com
9

(Verwerk uit Die Burger van Donderdag, 24 April 2014)
1.1 Gee ’n sinoniem vir “straks” (boonste subopskrif).
(1)
1.2 Omskryf die onderste subopskrif in jou eie woorde: “Oupa van sy groep”.
(1)
1.3 Watter tegnieke het die skrywer gebruik om die hoofopskrif te beklemtoon?
(2)
1.4 Hoekom is dit ironies dat Joao se sewentigste verjaardag gevier word?
(2)
1.5	Is die volgende stelling waar? Joao is die wêreld se oudste sjimpansee. Motiveer jou antwoord
deur ’n aanhaling van twee opeenvolgende woorde uit die eerste drie paragrawe aan te haal. (2)
1.6 Verduidelik waarom dit gepas is dat Joao sy verjaardag saam met Jane vier.
(2)
1.7 In watter maand verjaar Jane? (paragraaf 2)
(1)
1.8 Evalueer die naam van die instituut Chimp Eden.(2)
1.9 Haal twee opeenvolgende woorde uit paragraaf 5 aan wat dieselfde as “isolasie” beteken.	 (1)
1.10 Waar is Maputo geleë?
(1)
1.11	Verduidelik waaraan Joao se veelbeproefde lewe – voor hy by Chimp Eden gekom het –
te wyte is.
(3)
1.12 Wat is Joao se stapelvoedsel? Skryf jou antwoord in een volsin neer.
(1)
1.13 Is dit ’n feit of mening dat Joao ’n rustige persoonlikheid het? Motiveer.
(2)
1.14 Wat dink jy was die dieretuin se beweegredes om Joao weg te gee?
(2)
1.15 Het die dieretuin geredelik toegestem om hom te laat weggaan? Verduidelik jou antwoord.
(2)
1.16 Wat beteken die volgende?
1.16.1 primaat (paragraaf 2)
1.16.2 om iemand te tug (paragraaf 10)
1.16.3 bles (paragraaf 11)
(3)
1.17 Hoe manifesteer/wys ouderdom in Joao? Antwoord in een volsin.
(3)
1.18 Kies die antwoord wat nie pas nie.
Joao …
A
dissiplineer ander.
B
hou van sy etes.
C
is ingetoë.
D
is ‘n herbivoor.(1)
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1.19	Skryf ’n uitdrukking van sewe woorde uit paragraaf 12 neer wat daarop dui dat Roots & Shoots
al lank bestaan.
(1)
1.20 Wat is jou siening van dieretuine? Bespreek.
(2)
1.21 Dink jy dat ’n paar plakkies (paragraaf 12) duur sal kos? Motiveer jou antwoord.
(1)
/36/

TEKS B: SPOTPRENT

1.22 Watter visuele bewys is daar dat Joao sy verjaardag vier?
(2)
1.23	Wat is die funksie van die uittreksel uit die koerantartikel? (Middel bo) (Dieselfde koerantberig
wat as teks A verskyn het.)
(2)
1.24 Watter visuele bewyse is daar dat Joao oud is?
(3)
1.25	Wie of wat is die persoon wat met ’n mikrofoon staan? Motiveer jou antwoord met bewyse
uit die spotprent.
(3)
1.26	Skryf ’n woord uit paragraaf 5 (teks A) neer wat aansluit by die illustrasie In die spotprent.
(1)
1.27 Hoe verskil paragraaf 8 (teks A) van die spotprent?
(1)
1.28 Hoe word die sjimpansee gestereotipeer in die spotprent?
(1)
1.29	Wat in die spotprent bevestig dat Joao ten spyte van sy hoë ouderdom nog baie aktief is.
Verduidelik.(1)
/14/

TOTAAL: 50
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MEMORANDUM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

waarskynlik, moontlik 
(1)
Oudste van die sjimpansees.
(1)
Alliterasie van die s-klank en assonansie van die ee-klank.
(2)
Hy het 70 jaar van lyding en swaarkry gehad; dis niks om te vier nie. 
(2)
Nee, “sover bekend” wys dat dit nie getoets is nie. 
(2)
Beide is ver gevorderd in jare.
Jane het dit as haar lewenstaak gesien om die primate te beskerm.
Chimp Eden waar hy bly, is juis haar instituut.
(2)
1.7
April.
(1)
1.8	Dis baie gepas, want “chimp” verwys na sjimpansee. Eden is die paradys en na sy
moeilike lewe moes dit vir hom soos die paradys gevoel het. 
(2)
1.9
“eensame afsondering” 
(1)
1.10
Mosambiek.
(1)
1.11
Hy is uit die wildernis (sy natuurlike habitat) geneem en in ’n sirkus geplaas.
Hy is toe na ’n dieretuin.
Sy maat/wyfie is dood.
(3)
1.12
Hy eet papaja, pynappel en mieliepap.
(1)
1.13
Mening. Mens kan nie toets of iemand ’n rustige persoonlikheid het nie; dis subjektief. 
(2)
1.14	Die dieretuin het nie meer die finansies om vir Joao te sorg nie. Die gemeenskap
moet help. Hy was te alleen; hy hoort in ’n familliegroep.
(2)
1.15	Nee, “ingestem” dui daarop dat daar eers onderhandel is daaroor. Joao is eers in 2006
laat gaan.
(2)
1.16.1
soogdier
1.16.2 fisies te straf
1.16.3 pankop/nie hare op sy kop nie bles (paragraaf 11)
(3)
1.17
Hy krimp, raak bles en grys om sy mond.
(3)
1.18
C is ingetoë.
(1)
1.19
“jare gelede op die been gebring het.” 
(1)
1.20	[Eie gemotiveerde siening.] Bv. wreed om diere vanuit hulle natuurlike omgewing en
familiekring te neem en in ’n hok te plaas.
Dit speel ’n rol in die bewaring van diere wat andersins uitgewis sou word.
(2)
1.21	Ja. As daar R100 per plakkies geskenk word, gaan dit ’n duur paar plakkies weens, want die
produksiekoste moet o.a. nog bygetel word. Die spesiale plakkies word seker ook nie in
groot maat nie, maar in beperkte hoeveelhede gemaak. 
(1)
1.22
Daar is ’n verjaardagkoek waarop sy naam en “70” staan. 
(2)
1.23	Die koerantartikel plaas die spotprent in konteks. Dit verduidelik waaroor die spotprent
handel(2)
1.24
Hy het ’n pankop, dra bril, het min tande en gebruik ’n stapraam.
(3)
1.25
’n Joernalis/verslaggewer. Hy het ’n notaboekie, potlode, kamera en mikrofoon.
(3)
1.26
“sirkusdier”
(1)
1.27
In die spotprent eet hy piesangs, maar in die berig is dit pynappels, papajas en mieliepap.  (1)
1.28
Hy is laf en haal kaperjolle uit. 
(1)
1.29
Hy swaai aan die stapraam rond. 
(1)
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AARTAPPEL-GESKIEDENIS
6.	Skyfies, kapokaartappels en sulke lekker dinge is
dermate ’n deel van ons eie lewe dat ’n mens kwalik kan
glo dat die Westerse wêreld die aartappel maar eers in
die sestiende eeu leer ken het.
7.	Die Spaanse ontdekkingsreisiger, Gonzalo Jiminez de
Quesada (1499-1579), het die aartappel na Spanje
geneem om te vergoed vir die goud wat hy nie op sy
omswerwinge kon vind nie. Die Spanjaarde het gereken
die aartappels is ’n soort truffel (knolswam) en het dit
BO: Grondvars aartappels te koop!
toe “tartuffo” begin noem. Kort voor lank was
Foto: Ken Hammond/USDA/ARS
aartappels ’n standaardkos op Spaanse skepe. Hulle
het agtergekom dat matrose wat aartappels eet, nie die
gevreesde skeurbuik kry nie, al het hulle toe nog geen snars van vitamiene en
voedselaanvullings geweet nie.
8.	Nie dat die nuwe groente van meet af oral verwelkom is nie. Inteendeel, waar die aartappel ook
al ingevoer is, is dit as grillerig, giftig en selfs as iets boosaardigs gereken. Daar was soveel
teenkanting teen die aartappel dat ’n bevel daarteen op die dorp Besancon in Frankryk
uitgevaardig is: “In die lig van die feit dat die aartappel so ’n verpestelikheid is en dat die gebruik
daarvan melaatsheid kan veroorsaak, word die kweek daarvan hiermee verbied en loop
oortreders die risiko van ’n boete.”
9.	Die plaaslike deftiges is, volgens die vertelling, na ’n koninklike banket genooi waar die aartappel
’n deel van elke gang van die maaltyd gevorm het. Ongelukkig het die kokke geen benul van
aartappels gehad nie en die vet, bonkige knolle weggegooi. Al wat na die koninklike tafel gebring
is, was ’n dis van gekookte aartappelstingels en giftige –blare wat die niksvermoedende eters
erg siek gemaak het. Aartappels is toe uit die koninklike hof verban.
10.	Maar jy kan nie ’n goeie ding soos die aartappel onder hou nie (al kom hy van onder af!) en
algaande het die kweek daarvan toegeneem. Daar word vertel dat Marie Antoinette (1755-1793),
vrou van die Franse koning Lodewyk XVI, dikwels aartappelblommetjies in haar hare gedra het.
Die gebruik is glo deur die vroue van haar tyd nagevolg.

VRAAG 1
1.1	Hoe weet ons dat die aartappel ’n baie ou groentesoort is?
1.2	Vir watter twee doeleindes het die Inkas die aartappel gebruik?
1.3	Wat word bedoel met “krepeer” in paragraaf 1?
1.4	Hoe verskil die voorkoms van die ouwêreldse Inka-aartappels van dié waaraan
ons gewoond is?
1.5 Hoe het Spanje die aartappel ontdek?
1.6 Wat is skeurbuik? (paragraaf 7)
1.7	Is die volgende stelling waar of onwaar? Haal ’n sinsdeel uit die teks aan om jou antwoord te
motiveer. Die aartappel was in alle lande ’n gewilde groente wat almal wou eet.
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1.8	Haal een woord uit paragraaf 8 aan wat daarop dui dat die dorp Besancon geweier het om die
aartappel te plant.
(1)
1.9 Wat is ironies oor die manier hoe die kokke die aartappels vir die koninklike tafel voorberei het? (1)
1.10 Hoekom is die aartappel uit die koninklike hof verban?
(1)
1.11 Vir watter mode-doeleindes is die aartappel gebruik?
(1)
/14/

’N GRAPPIGE AARTAPPELSTORIE
1.

Die volgende aartappel-staaltjie uit die Anglo-Boereoorlog is nie waar nie, maar tog amusant.

’n Bejaarde pa het tydens die oorlog iewers alleen op ’n Karoodorpie gewoon, maar hy het
2.	
niemand gehad wat sy tuin vir hom kon omspit sodat hy ’n voorraad aartappelmoere kon plant
wat hy present gekry het nie. Sy seun kon hom nie help nie, want hy was ’n Kaapse rebel en is
deur die Engelse gevang en opgesluit.
Toe skryf die ou man vir sy seun in die gevangenis en vertel hom van sy verknorsing.
3.	
Die seun het teruggeskryf: “Pa, om hemelsnaam, nee, moenie die tuin laat omspit nie, dis waar
4.	
ek die gewere begrawe het!”
Nog voor ligdag die volgende oggend is daar ’n dosyn Kakies (Engelse soldate) op die werf wat
5.	
drie uur lank oral in die tuin dolwe op soek na die versteekte gewere. Maar hulle kry niks nie.
Skoon dronkgeslaan skryf die ou man toe weer aan sy gevange seun en vra hom wat hom nou
6.	
te doen staan.
Waarop die seun hierdie antwoord stuur: “NOU kan Pa maar die aartappels plant!”
7.	

TEKS 2
Vraag 2
2.1 Haal een woord uit paragraaf 2 aan wat ons die indruk gee dat die seun ’n moeilikheidmaker is.
2.2	Hoekom kon die seun nie sy pa help om die tuin om te spit om die aartappelmoere te
plant nie?
2.3 Is die stelling waar of onwaar? Motiveer jou antwoord.
Daar het twaalf Kakies na die gewere gesoek.
2.4 Verduidelik in jou eie woorde hoe die seun die Kakies mislei het.

(1)
(1)
(2)
(2)

/6/
AFDELING A: 20 PUNTE
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AFDELING B:
TAAL IN KONTEKS

Bestudeer die volgende strokies en beantwoord die meegaande vrae.

Vraag 3:
3.1

Word die grappie letterlik of figuurlik
voorgestel? Motiveer jou antwoord.
(2)
3.2 Gee die verkleiningsvorm van oë.
(1)
3.3 Watter woord gee vir ons die indruk
dat die ma neerkyk op die seun?
(1)
3.4 Kies die regte spelling:
3.4.1 Die ma is besig om die seun
		te tug/tig.
3.4.2 Die seun is desrepekvol/
		disrespekvol.(2)
/6/

Vraag 4:

34 KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2015

Graad 8-9 HT
4.1
4.2
4.3

Wat noem jy só ’n bangmaakdroom?
(1)
Gee ’n gepaste Afrikaanse woord vir “chippie”.
(1)
“Sjuuut Engel, dit was net ’n droom.”
4.3.1 Is die sin enkelvoudig of saamgestel?
4.3.2 Skryf die sin oor en brei dit uit deur ’n byvoeglike bepaling te gebruik.
(2)
4.4 Gebruik die homoniem van was in ’n verklarende sin.
(1)
4.5 Skryf die volgende sin in die ontkennende vorm.
“Slaap weer verder.”(1)
4.6 Skryf die voorsetsel in meegaande sin neer:
“Niemand is besig om jou in ’n chippie te verander nie.”(1)
/7/

Vraag 5:
5.1	Wat is die baba se geslag? Gee een woord uit die
strokie om jou antwoord te motiveer.
5.2

(1)

Haal uit die strokie voorbeelde aan van ’n:
5.2.1 hoofwerkwoord.
5.2.2 koppelwerkwoord.
5.2.3 hulpwerkwoord.

(3)

5.3

Gee ’n sinoniem vir “oulik”.

(1)

5.4

Watter woordsoort is “neus” in hierdie sin?
“En kyk, sy het jou neus gekry!”(1)

5.5	Skryf ’n idioom neer wat beteken dat jy jou by
ander mense se sake inmeng.

(1)

/7/
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VRAAG 6:
Lees die volgende aartappelmites en beantwoord dan die vrae.

Aartappelmites 1:

Wanneer jy ’n vrat het, sny ’n aartappel in stukke en vryf die gesnyde
aartappel oor die vrat. Plant dan die aartappel in die grond. Soos die
aartappel in die grond frot raak, sal die vrat op jou vel al hoe
kleiner raak totdat dit helemal verdwein.

Aartappelmites 2:

Waneer ’n vrou swanger is mag sy nie aartappels eet nie,
anders word haar baba met ’n groot kop gebôre.

Aartappelmite 1:
6.1

6.2

Gee die meervoud vir:
6.1.1 vrat
6.1.2 aartappel
6.1.3 vel
(3)
Wat is die intensiewe vorm van klein?(1)

Aartappelmite 2:
6.3
6.4

Haal een woord uit die teks aan wat beteken: “om in die ander tyd te wees.”(1)
Vul die ontbrekende leesteken in. Skryf die hele sin oor.
(1)

Aartappelmite 1 en 2:
6.5	Daar is altesaam vier spelfoute in die tekste. Skryf die woord wat verkeerd gespel is neer met die
korrekte spelling langsaan.
(4)
/10/
AFDELING B: 30 PUNTE
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GRAAD 8
MAARTTOETS
MEMO
VRAAG 1:
1.1
Argeoloë het oorblyfsels van aartappels van vyf eeue voor Christus gevind.
(1)
1.2 Aartappels is saam met dooies begrawe en hulle het aartappels gedroog en as padkos gebruik.(2)
1.3 Om van ellende te vrek/doodgaan/omkom. Om baie swaar te kry.
(1)
1.4	Die Inka-aartappels het donker, perserige skille en ’n geel vleis. Ons ken aartappels as
witbruingroente.(2)
1.5	Die reisiger, Gonzalo Jimines de Quesada, het ’n aartappel na Spanje geneem om te
vergoed vir die goud wat hy nie op sy omswerwinge kon vind nie.
(1)
1.6	Skeurbuik is ’n siekte wat ontstaan deur gebrek aan vitamienryke vars voedel soos
groente en vrugte. (Nie net “’n siekte” nie.)
(1)
1.7	Onwaar.
“…is dit as grillerig, giftig en selfs iets boosagtig gereken.”
(2)
1.8	“teenkanting”
(1)
1.9	Hulle het al die vet, bonkige knolle weggegooi. Dit is juis dié tipe knolle waarmee lekker
geregte gemaak kan word.
(1)
1.10	Die kokke het die aartappelstingels en –blare wat giftig is, gekook. Die eters het toe baie siek
geword.(1)
1.11	Die vroue het die blomme in hul hare gedra.
(1)

VRAAG 2:
2.1
2.2
2.3

“Rebel”
(1)
Hy was in die tronk.
(1)
Waar.
’n Dosyn bestaan uit twaalf van iets.
(2)
2.4	Die seun het aan ’n slim plan gedink om sy pa te help om sy land om te spit om aartappels
te plant. Hy het sy pa laat verstaan dat hy sy onwettige wapen daar begrawe het. Die Kakies
het hulle briewe gelees, hom geglo en die land omgespit.
(2)
AFDELING A: (20)

VRAAG 3:
3.1 Letterlik.
	Die seun rol letterlik sy oë vir die ma i.p.v die figuurlike beteken wat beteken dat hy
geïrriteerd is met wat sy ma vir hom sê.
3.2 ogies

(2)
(1)
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3.3

“mannetjie”
3.3.1 tug
3.3.2 disrespekvol

(1)
(1)

VRAAG 4:
4.1
4.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5
4.6

nagmerrie
skyfie/aartappelskyfie
enkelvoudig
Sjuut Engel, dit was net ’n nare/aaklige/slegte/lelike droom.
Ek was my met seep.
Moenie weer verder slaap nie.
in

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

VRAAG 5:
5.1
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4
5.5

vroulik – “sy”
kyk
is
het 
fraai
selfstandige naamwoord – soortnaam
Moenie jou neus in ander mense se sake druk/steek nie.

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

VRAAG 6:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
6.4
6.5

vratte
aartappels
velle
piepklein
swanger/verwagtend
swanger is, mag sy
waneer
= wanneer
frot
= vrot
helemal = heeltemal
verdwein = verdwyn
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(1)
(1)
(1)

(4)
AFDELING B: 30 PUNTE

Skryf en aanbied

Skryf ’n
koerantberig

Deur: René Badenhorst, Hoërskool Stellenberg

Graad 8 Afrikaans Huistaal Taak 2

20 punte

Naam van leerder:

Kies EEN van die koerantopskrifte en skryf ’n koerantberig wat daarby pas. Jou berig moet 140-160
woorde wees.
Beplan eers deeglik en proeflees en redigeer jou eerste poging voordat jy met die finale poging begin.
Trek die beplanning en eerste poging dood. Dui die aantal woorde onderaan jou finale produk aan.
1.
2.
3.
4.

ORIËNTERING RUK HAND UIT
‘SPOOK’ TEISTER GRAADAGTS
GRAADAGTS KRY BEDORWE KAMPKOS: POGING TOT MOORD BEKYK
GRAADAGT RED ONDERWYSER SE LEWE

ASSESSERINGSMATRIKS: TRANSAKSIONEEL
Kriteria

Uitsonderlik
11-12

9-10

7-8

4-6

0-2

INHOUD, BEPLANNING
EN FORMAAT
Respons op en idees in
teks
Organisering van idees
Bewus van doel, gehoor
en konteks van teks

_ Uitstaande en
treffende respons; bo
verwagting
_ Intelligente en
volwasse idees
_ Grondige kennis van
kenmerke van teks
_ Skryfstuk behou
fokus
_ Inhoud en idees
samehangend
_ Idees uitgebreid en
behou fokus
_ Gepaste en akkurate
formaat

_ Baie goeie respons;
toon ’n goeie kennis van
kenmerke van teks
_ Behou fokus – geen
afwyking
_ Inhoud en idees
samehangend,
uitgebreid en details
ondersteun onderwerp
_ Gepaste; geringe
afwykings

_ Respons voldoende;
toon kennis van
kenmerke van teks
_ toon tekens dat fokus
behou word; enkele
afwykings
_ Inhoud en idees
redelik samehangend
_ Sommige details
ondersteun die
onderwerp
_ Formaat oorwegend
gepas, maar afwykings
kom voor

_ Respons basies; toon
geringe kennis van
kenmerke van teks
_ Behou nie fokus nie;
wyk af
_ Inhoud en idees nie
altyd samehangend nie
_ Baie min details
ondersteun die
onderwerp.
_ Onseker van formaat
van teks; enkele, kritiese,
nalatige foute

_ Respons toon geen
kennis van kenmerke
van teks nie.
_ Betekenis is
onduidelik.
_ geen samehang in
idees en inhoud nie
_ Geen details
ondersteun die
onderwerp nie.
_ Formaat van teks nie
toegepas nie

7-8

5-6

3-4

2

0-1

_ Toon, register, styl,
woordeskat geskik vir
doel, gehoor en konteks
_ Enkele
grammatikafoute
_ Foute belemmer nie
betekenis nie

_ Toon, register, styl,
woordeskat pas nie altyd
by doel, gehoor en
konteks nie
_ Grammatika
onakkuraat en met baie
foute
_ Betekenis onduidelik

_ Toon, register, styl,
woordeskat nie geskik vir
doel, gehoor en konteks
nie
_ Besaai met foute
_ Betekenis onduidelik

10-12

6-8

0-3

TAAL, STYL EN
REDIGERING
Toon, register, styl en
woordeskat is geskik vir
doel/effek en konteks
Woordkeuse,
taalgebruik en
konvensies, punktuasie,
grammatika en spelling
VERSPREIDING VAN
PUNTE

_ Toon, register, styl,
woordeskat hoogs
geskik vir doel, gehoor
en konteks
_ Grammatika
akkuraat; struktuur baie
goed
_ Feitlik foutloos
18-20

Knap

Gemiddeld

_ Toon, register, styl,
woordeskat baie geskik
vir doel, gehoor en
konteks
_ Grammatika in die
algemeen korrek;
struktuur goed
_ Feitlik foutloos
14-16

Elementêr

Onvoldoende

Hierdie taak kan vir Eerste Addisionele Taal aangepas word. Die voorgestelde puntetotaal verander
dan na 10 en die aantal woorde na 120-140.
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Luister en praat

Rolspel en
gesprek

Deur: Ilse Zietsman

AKTIWITEIT 1:
PRAAT – ROLSPEEL ’N SITUASIE

Voordat jy praat:
•	
Maak seker dat jy weet watter posisie jy vertolk en watter boodskap jy gedurende jou rolspel moet
oordra.
•	
Julle sal vooraf moet besluit wie huldig watter opinie.
•	
Maak seker dat daar progressie in julle rolspel is – daar moet ’n duidelike slotsom aan die einde
wees. Julle kan selfs besluit dat julle mekaar nie gaan oortuig nie! Elkeen moet dan sy eie
opsomming van sy oortuiging gee.
•	
Dit hoef nie heeltyd ernstig te wees nie – gebruik humor om jou punt oor te dra.
Terwyl jy praat:
• Gebruik gepaste taal – slêng word onder geen omstandighede toegelaat nie.
• Wees entoesiasties en verdedig jou standpunt met passie.
• Maak seker dat jou maat sy/haar spreekbeurt voltooi het voordat jy begin praat.
Nadat jy gepraat het:
•	
Dink na oor wat jy hieruit van die onderwerp en by die ander persoon geleer het – niemand is ooit
die heeltyd 100% reg nie.
Jy en jou vriend(in) verskil daaroor of ’n sekere persoon baie vir die samelewing (of byvoorbeeld vir
musiek) beteken het. Julle het verskillende opinies – verdien hierdie persoon ’n huldeblyk al dan nie
– en probeer mekaar oortuig. Julle kan óf self op ’n persoon besluit en jul voorstel aan jul
onderwyser(es) vir goedkeuring voorlê óf julle kan een van hierdie idees hieronder gebruik:
’n Bekende persoon uit die musiekwêreld soos Elvis Presley, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Freddie
Mercury of Bob Marley.
’n Bekende plaaslike politikus soos F.W. de Klerk, Nelson Mandela of Thabo Mbeki.
’n Bekende internasionale politikus soos Ghandi, George Bush of Bill Clinton.
Dink aan ’n fliek en besluit of ’n gepaste of doeltreffende boodskap oorgedra word, al dan nie.
’n Animasie-karakter wat ’n lewensles oordra/nie oordra nie.
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Kringe en
die KABV

Deur: Irene Raath, Hoërskool Jim Fouché

Lees die roman Kringe in ’n Bos in die klas, maar stuur die leerders elke dag met ’n oefening huis toe
waar verskillende aspekte van die KABV-dokument gevra word.
(Ek neem elke keer die eerste of tweede bladsy van waar ons die vorige dag in die klas geëindig het.)
Bron: Die KABV-dokument
Roman/Kortverhale
(Kortverhale vir verryking)
Romans en ander vorme van prosa of storievertellings/kortverhale moet gelees, bespreek en geniet
word. Dit is dikwels van groot waarde om die tekste hardop in die klas te lees, veral as die leerders
nie ywerige lesers is nie of nie wil lees nie. Lees vinnig en hou die leerders se belangstelling deur die
leestegnieke van afwagting of voorspelling, evaluering en waardering te gebruik. Eenvoudige
aktiwiteite soos ’n verbeeldingryke opsomming (som die storie tot dusver in ’n beperkte getal
woorde op vir ’n vriend; skep ’n visuele grafiek in die klaskamer; maak dossiere van belangrike
karakters oop; soek vir en maak notas oor die gebruiksfrekwensie van woorde wat idees en temas in
die roman beklemtoon) kan help om die leerders betrokke te hou by lees. Na die eerste lees moet
leerders bewus raak van die verskille tussen die narratief (wat gebeur volgende?) en die intrige
(waarom gebeur dit?); ondersoek moontlike betekenisse en vertolkings van die storie; ondersoek
hoe die skrywer taal gebruik om karakters te skep (beskrywing en direkte woorde); karakters se
interaksie met mekaar; milieu/ruimte (beskrywende taal en toevallige verwysings regdeur die
roman); probeer om, waar nodig, die onderliggende idees, gedagtes en ideologieë wat die gang van
die roman bepaal, te ontrafel. Alle kulture, en die meeste mense, se lewe bestaan uit stories. Hoe
die onderwyser ook al die roman, kortverhale of vertellings in die klaskamer aanbied, die genot om
’n goeie storie te lees, bly die belangrikste.
Die aspekte wat hieronder gelys is, sal begrip van die teks bevorder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intrige en subintrige/spanningslyn
Karakter en karakterontwikkeling
Karakterisering
Innerlike en uiterlike konflik
Rol van die verteller
Temas en boodskappe
Agtergrond en milieu en invloed daarvan op karakter en tema
Stemming, ironiese wending/afloop
Tydsverloop (chronologies, terugflitse, tydspronge)

Hier volg drie kort oefeninkies. In die memorandum kontroleer ek die denkvlakke en watter deel van die
KABV ek afgehandel het.
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Kringe bl. 45. ’n Gedeelte in die hede waar Saul besig is met die agtervolging van Oupoot.
1.
2.

Sê waar Saul hom bevind, waarmee hy besig is en waarom hy daarmee besig is.
(3)
“ ’n Oomblik wil angs en twyfel hom beetvat…” (paragraaf 1). Het jy begrip vir
Saul se gevoelens? Motiveer jou antwoord.
(1)
3.
Watter karaktertrek van Saul blyk uit die laaste vyf reëls op hierdie bladsy?
(1)
4.	Verduidelik kortliks wat die volgende beteken: “hond wees, slaaf wees” met verwysing na
die houtkappers.
(2)
5.	Antagoniste beteken teenspelers of vyande. Skryf een antagonis van Saul in die hede
neer en een antagonis in sy verlede.
(2)
6.
Op Groot Eiland is sy ma en Sara se grafte. Waaraan is hul dood?
(1)
[10]
Antwoord

Denkvlak KABV

1.	Saul is in die Knysna-bos , besig om Oupoot te
agtervolg , want hy wil Oupoot die vernedering spaar
om voor Terblans se geweer te kniel.

2

intrige

2.	Ja, daar is ’n besondere band (verhouding) tussen Saul
en Oupoot. Saul is lief vir die bos en die diere van die
bos en nou moet hy vir Oupoot skiet. 

4

innerlike konflik by
hoofkarakter

3.

3

karakterisering

4.	Die houtkappers is verkneg aan MacDonald wat hul
uitbuit en onmenslik behandel. 

3

karakters se interaksie met
mekaar, uiterlike botsing

5.	Saul se antagonis in die hede is Freek Terblans/Jozef 
en in die verlede MacDonald/Jozef. Neem leerders se
antwoorde in ag. 

2

uiterlike botsing

6.

1

intrige

Saul ag die waarheid baie hoog. 

Masels wat binnetoe geslaan het. 

10
Kringe bl. 138. Die gedeelte waar Saul met Patterson by oom Martiens Botha aankom.
1.	Saul verwys in reël 3 na “ou teks” . Wat beteken dit binne konteks van die roman?
(1)
2.
Waarom het menige boswagter voor Arend se talent gevlug?
(1)
3.
“Ons help nie verraaiers nie, Saul Barnard,” het ou Martiens na links gespoeg.
3.1 Waarom dink die boswerkers is Saul ’n verraaier?
(1)
3.2 Gee nog twee brandmerke wat aan Saul gegee is.
(2)
3.3 Watter optrede van oom Martiens staan in kontras met sy woorde?
(1)
4.
Beide Saul en Oupoot word vals beskuldig.
4.1 Waarvan word Oupoot beskuldig?
(1)
4.2 Noem nog een ooreenkoms tussen Saul en Oupoot.
(1)
5.
’n Verteller het ’n bepaalde rol in ’n verhaal.
5.1 Watter tipe verteller tref ons in die roman aan?
(1)
5.2 Hoe slaag die verteller daarin om simpatie vir Saul by die leser te wek?
(1)
[10]
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Antwoord
1.	Dit is ’n gewoonte, het al baie gebeur. 
2.	Arend het die trompetter van ’n olifant met die
beeshoring nagemaak en dan het die boswagters
weggehardloop. 
3.1	Hulle dink hy vertel van die olifanttande onder hul
houtvragte. 
3.2	Oproerling, opstandeling, wild en dom,
weggejaagde.  
3.3	Hy stuur sy seun, Arend, saam om Saul te help
om Patterson die bos uit te dra op ’n slee. 
4.1	Jozef is oortuig dat Oupoot vir sy seun se dood
verantwoordelik is. 
4.2	Beide is alleenlopers, leiers en lief vir die bos. 
5.1	’n Derdepersoonsverteller. 
5.2	Die verteller fokus op Saul se gevoelens en hoe
hy voel hy word onregverdig vals beskuldig. 

Denkvlak KABV
2
woordbetekenis, afleiding van
betekenis
1
intrige

1

intrige

1

karakterisering

1

narratief en hoe karakters met
mekaar skakel en interaksie het
intrige

2
1
2

karakterisering
verteller
rol van die verteller
10

Kringe Bl. 166. Die gedeelte in die roman waar Saul sy goud die eerste maal aan Barkley verkoop.
1.	Watter rol het Saul se werk as houtslaaf vir MacDonald gespeel in die situasie waarin
hy hom tans bevind?
(1)
2.
Die Knysna-bos speel ’n belangrike rol in die roman.
2.1 Hoe het die plek tot die vorming van Saul se karakter bygedra?
(2)
2.2 Watter rol speel die bos in die botsing tussen Saul en Jozef?
(2)
2.3	Waarom kan daar gesê word dat Saul aanvanklik positief oor die Bos gevoel het?
(1)
3.	Verduidelik waarom Saul nie weet of die geld wat Barkley hom gegee het werklik ses pond
is nie.
(1)
4.
“Dit beteken Saul is ’n mens.”
4.1 Watter twee kriteria stel Saul vir menswees?
(2)
4.2 Hoe slaag Saul daarin om aan beide hierdie kriteria te voldoen?
4.3 Beoordeel Saul se siening van menswees? Motiveer jou beoordeling.
(1)
[10]
Antwoord
Denkvlak KABV
1.	MacDonald het hom gevra om vir Patterson in die
2
intrige
bos te neem en so het Saul baie inligting oor
gouddelwery bekom. 
2.1	Die bos het Saul net soos die ander houtkappers
3
karakterisering
hard gebrei en hy het uithouvermoë.  In die bos
help die houtkappers mekaar, hy het waardes geleer
soos om nie op ’n Sondag te werk nie en dat waarheid
en eerlikheid belangrik is. Hy kon hard werk. 
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2.2	Saul gee om vir die bos en wil die bos bewaar 
terwyl Jozef nes sy pa ’n houtkapper is en nie besef
dat hul die bos uitroei of uitgebuit word deur die
houtkopers nie. 
2.3	Saul is in die Bos gebore, daar voel hy tuis en die
eerste maal buite die beskerming van die bos het hy
beangs gevoel. 
3.1	’n Derdepersoonsverteller
4.1	Om geld te hê en Engels te kan praat. 
4.2	Hy delf goud en kry geld.  Hy leer Engels praat by
MacDonald en Kate leer hom Engels lees. 
4.3	Leerderopinie.

2

innerlike konflik

2

invloed van die milieu op die
hoofkarakter

1
2
3

verteller
karakter se opinie
karakterontwikkeling

4

evaluering
10

As ’n mens regmerkies op die KABV-dokument maak, sal jy gou agterkom waaraan nog aandag gegee
moet word, bv. ironiese wending, die tema en stemming.
Maak ’n lys van begrippe wat jy wil onderrig en stel dan jou vrae daarvolgens op, bv.
afgeleide betekenis (geïmpliseerde “Daar is oorlog tussen ons, Saul.” (bl. 245) Wat impliseer Kate
betekenis)
met hierdie woorde?
diskriminerende taalgebruik
Haal uit die teks ’n voorbeeld aan van diskriminerende
taalgebruik.
“Dis nes julle is!” het MacDonald hom doodgepraat. “Julle het
geen verstand nie. (bl. 75)
gebaar
“Hy sien die ou man se oë na iets in syne soek en draai om.”
(bl. 5) Wat lei jy uit hierdie gebaar van Saul af?
Hy het geweet dit is ’n sotlike droom. (bl. 162) Watter gevoel van
gevoelstaal (ook emotiewe taal)
Saul word deur die woord “sotlike” demonstreer?
konteks
Nou sou daardie hek nooit oopkom nie: Joram Barnard het een
boom te veel gekap. (bl. 194) Verklaar hierdie sin in konteks van
die roman.
manipulerende taal
“Dan sal ek self wegloop!” het die ou weerstrewigheid skielik in
Kate opgevlam.
“Jy sal verdwaal. Die olifante sal jou doodtrap!”
“Ek gee nie om nie. Dan kan julle almal spyt kry.” (bl. 144)
Gebruik Kate hier (stereotipering, manipulering of vooroordeel)
om haar sin te kry?
perspektief
vertellersperspektief. Saul as fokalisator.
stemming
“Laat hom daarvan eet, Pa!” het hy verbete gesê. “Laat hom
daarin wurg.” Watter stemming skep Jozef met sy woorde?
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’n Nuwe leesbril vir
Breytenbach se gedig,
’n tipe epistemologie
van water
Deur: Dr. Alet Mihálik – Hoërskool Jan van Riebeeck
Breyten Breytenbach se tronkgedigte vereis ’n “anders lees” weens die omstandighede waarbinne hy
dit geskryf het. Die volgende aantekeninge mag dalk help met die verstaan daarvan:

Breyten as gevangene
Breyten trou in 1962 met Hoäng Lien Ngo (ook bekend as Yolande of Geel Lotus), die dogter van die
Viëtnamese verteenwoordiger by Unesco. Toe hy na Suid-Afrika wou reis om die APB-prys vir sy
debuutbundels, Die Ysterkoei moet sweet en Karastrofes ontvang, word Yolande ’n visum geweier
weens die Wet op Gemengde Huwelike. Hierna raak Breyten toenemend aktief by die versetpolitiek
betrokke. In April 1970 skryf hy ’n artikel vir Sechaba, die amptelike ANC-mondstuk, waarin hy “openlik
revolusie bepleit” en in 1975 stig hy en vier ander blankes ’n ANC-tak genaamd Okhela. Op 1 Augustus
1975 kom hy as Christian Galaska na Suid-Afrika om vals paspoorte aan sogenaamde “terroriste” te
verskaf en word hy op 19 Augustus gearresteer ingevolge Art. 6 van die Wet op Terrorisme.
Op 25 November 1975 word Breyten tot nege jaar gevangenisstraf gevonnis. Hy bly in ’n enkelsel in
“Beverley Hills” – die gevangenes se naam vir die afdeling vir terdoodveroordeeldes na aanleiding van
die heuwel waarop die galgkamer gebou is – in die Pretoria Sentraalgevangenis met slegs die Bybel as
leesstof, wat verklaar waarom die selferkende Zen-boeddhis so dikwels die Bybel as interteks gebruik.
Op 29 Januarie 1976 word sy aansoek om appèl afgewys en die maer man verruil sy groen trui vir die
groen hemp en bruin trui van die Suid-Afrikaanse gevangenisstelsel. Hy sou uiteindelik sewe jaar van sy
vonnis uitdien, o.a. ook later as stoorman in die Pollsmoorgevangenis, waar hy met ander gevangenes
en hul gesegdes in aanraking kom. Hy beskryf die tronkbestaan o.a. soos volg (1984:315): “What is this
world like? It is one of repression and of baseness where the lowest instincts prevail; it is a world of
humiliation and whore’s values; it is a world where the harshest forms and expressions of racism are
institutionalised; it is a world with its own culture – language, customs, laws, myths, structures; it is a
world of promiscuity, of closeness in fetid cells, of living in the clothes and the beds of others, of
greyness, of losing all sense and appreciation of beauty until only sentimentality is left; and it is also the
world of fancy where you will encounter the generosity of make-believe – people extending to one
another the courtesy of accepting their lives as invented – and never any trust or confidence. It is the
incarnation of split perceptions.”

54 KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2015

Lees en kyk: letterkunde

Breyten se tronkmetafoor
Ten tyde van Breyten se gevangeneskap mag geen inligting, behalwe die Gevangenisdiens se eie
propaganda aangaande tronktoestande, bekendgemaak word nie. Die Africa Watch Prison Project
(1994:2-3) verduidelik dit só: “Information about prison conditions was for many years closely guarded
by South African government. In an attitute not unlike that of various communist governments, all
matters related to prisons were deemed extremely sensitive. Prison-related issues were considered a
matter of national security. [...] Furthermore, passing on information about prison conditions to even
one more person was deemed to be in violation of Section 44. Consequently, even private
correspondence on the subject was illegal.”
Op 17 Februarie 1976 kruis Breyten se pad in Pretoria Sentraal met dié van die 18-jarige Pieter Gerhardus
(“Lucky”) Groenewald, ’n naïewe tronkbewaarder met net nege maande ondervinding. Lucky
verontagsaam die bevel dat niemand met Breyten mag praat nie en Breyten “werf” hom vir Okhela.
Lucky tree dan vir naastenby ses maande op as Breyten se vertroueling en geheime smokkelagent wat
briewe en tekste na kontakpersone in die buitewêreld smokkel. Later kry Lucky egter koue voete en bieg
teenoor sy base. Dit lei tot Breyten se tweede verhoor in Junie 1977 en ’n einde aan die “smokkelroete”.
Weens druk deur veral die Afrikaanse Skrywersgilde word Breyten nou toegelaat om te skryf, maar
moet hy saans sy skryfwerk inhandig vir bewaring tot en met sy ontslag. Aangesien enige vorm van
dagboekaantekeninge tot swaar strawwe kon lei en alle briewe en skryfwerk aan streng sensormaatreëls
onderwerp is, ontwerp Breyten ’n soort kodetaal om sy skeppende skryfwerk teen snuffelaars te
beskerm. Hiervoor is die metafoor by uitstek geskik as bergplek vir dagboekaantekeninge weens die
skakeling van die oënskynlik onversoenbare. Hy verskaf egter leidrade dat hy van verhullingstegnieke
gebruik maak wat deur die ingeligte leser onsyfer moet word, soos byvoorbeeld in BOEK (1987:92):
“Ons skryf iets altyd met ’n ander iets. So bring ons dit nader en distansieer dit in één vaslêpoging.” In ’n
brief aan Ampie Coetzee (Viviers 1978:123) skryf hy: “Alles moet verbloem word, notas word afgevat.” In
sy gedig ‘Stoksiel’ (1983: 42) verwoord hy dit só: “Tehuti is die een met die vloek van kerfskrif/waarmee
bedoeling gesoek en openbaar mag word,/ditto ook verskuil behalwe vir die ingelyfdes en kie/met
belangstelling bv. vir die of die/banaliteit van Die Boek Van Die Dood/want alles wat enkel is het ’n
dubbele begrifnis/lees maar, er staat niet wat er staat opgestel”.

Die gedig in sy bundelomgewing
‘ ’n tipe epistemologie van water’ verskyn in die afdeling UIT ANDER KLADBOEKE in (‘YK’) (1984). Die
motto by hierdie afdeling is ’n aanhaling deur die kunstenaar, Leonardo da Vinci, wat lui: “Terwyl ek dog
ek leer hoe om te lewe het ek altyd geleer hoe om te sterf.” “Ander kladboeke” verwys na ander
kunstenaars se werk wat hier as intertekste dien. Die gedig ‘vestiges’ verwys byvoorbeeld na Robert
Chambers se Vestiges of the Natural History of Creation (1844) wat direk aanleiding gegee het tot
Charles Darwin se On the origin of Species (1859). In die volgende gedig, ‘hande en doek’, dui Breyten
aan dat hy na ’n skilderdoek verwys, met woorde soos: “en dit [bloed] verander reeds in skarlaken
pigment” en “Bring die beskrywing van verskrikking en ramp/aan met ’n penseel in die een hand/(die
ander ’n los offerande op die knie)/wanneer die lig nog sterk val op die wit verband/oor die raamwerk
gespan . . .” Hierdie leidrade lei ons dan na die skilderkuns.

Breyten as skilder
Breyten het, nadat hy in 1957 gematrikuleer het, ingeskryf vir ’n BA-graad in Beeldende Kunste aan die
Universiteit van Kaapstad. In 1961 bevind hy hom in Parys, Frankryk, waar hy ernstig begin skilder. Hy
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“sien” dus nie net sy metafore met ’n
kunstenaarsoog nie, maar gebruik ook
dikwels bestaande kunswerke as
interteks vir sy gedigte. Reeds in sy
debuutbundel, Die ysterkoei moet sweet
(1964), het BB se gedig ‘Ikoon’ aan hom
die onverdiende etiket as “ketter”
besorg weens sy verwysing na die
“spykerige jesus teen ’n kruis/sonder ’n
gejanfiskaalde mossie se hoop op
ontbinding,/met ’n gryns tussen
baardhare”. Intussen is dit egter ’n
direkte verwysing na Mathis Grünewald
se “Isenheim-altaarstuk” (voltooi in
1515) wat tans in die Musée
d’Unterlingen te Colmar, Duitsland,
uitgestal word. Die vermoede het dus
ontstaan dat hier ook na ’n kunswerk
verwys mag word en ná ’n baie lang
speurtog, blyk dit dat Hieronimus Bosch
se minderbekende triptiek, Die wêreld
voor en ná die vloed (1514), ’n belangrike interteks mag wees.
Die linkerpaneel beeld ’n helle-toneel met duiwels en ’n brandende stad uit. Die paneel is verlore. Die
regterpaneel is van diere wat die ark op Ararat verlaat met die verdrinktes op die voorgrond – inderdaad
’n katastrofe wat aansluit by die aanhaling van Jean-Paul Sartre wat as motto dien in Breyten se debuutprosabundel, Katastrofes: “Nee, die heelal bly donker/Ons is diere oorval deur katastrofes ...” .

NP van Wyk Louw se gedig ‘Die beiteltjie’ as leesaanwyser
Breyten sê tydens ’n besoek op 13 Januarie 1991 aan die Departement Afrikaans van die Universiteit van
Wes-Kaapland: “Ek maak nie gebruik van beelde as simbole nie. ’n Beeld is vir my ’n metafoor, ’n lading
plofstof. Iets wat ’n nuwe bedeling, verskuiwing veroorsaak wat jou van balans gaan ruk en ’n nuwe insig
in jou gaan oopruk as ‘t ware. ’n Metafoor is ’n baie skeppende werkmiddel, ’n aktiewe ding.” Sy metafore
is dus nie “dinge” nie, maar assosiatiewe prosesse. In BOEK (1987:34, my beklemtoning) verwys hy na
die metafoor as ’n kraak waardeur groter ruimtes oopgedwing kan word: “Met die verwagting van die
snelbesef by die leser skep die digter illusies: dit is die kraak wat hy, goed gehanteer, kan gebruik
om ’n groter ruimte deur te forseer.” En dit lei ons na Louw se beiteltjie.
Breyten erken telkens in sy tronktekste dat hy met ander manne se kalwers ploeg. Sy tronkgedigte
wemel dan ook van verwysings na veral DJ Opperman en NP van Wyk Louw en hul werk. Louw se
bekende beiteltjie maak ’n barsie wat algaande wyer word totdat die planeet aan twee val. Die slotstrofe
lui: “en op die dag sien ek die nag/daar anderkant gaan oop/met ’n bars wat van my beitel af/dwarsdeur
die sterre loop.” In sy gedig ‘vestiges’ beskryf Breyten hoe hy by ’n oer-spelonk na binne tuur en ’n
emosie ervaar van “die begeerte om te deurgrond of daar mirakuleuse/dinge in die diepte verborge lê.”
In ‘’n Tipe epistemologie van water’ kloof die “bliksemskigte” (r.3) die groot waters oor die oopgespoelde
valleie oop om ’n katastrofale, verhulde, onderwêreld “sigbaar” te maak.
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Lees en kyk: letterkunde
Hierdie gedig moet dus op verskeie vlakke gelees word. Eerstens is daar die oënskynlike beskrywing van
Bosch se panele wat die oorsaak en gevolg van die Bybelse Sondvloed uitbeeld. Tweedens is dit, soos
soveel van Breyten se gedigte, ’n doemvoorspelling van ’n politieke bestel in Suid-Afrika wat (ten tyde
van sy gevangeskap) op ’n katastrofe afstuur.
Maar uiteindelik is dit, soos die meerderheid van sy tronktekste, vir die ingewyde leser ’n onthulling van
die gruwels van gevangeneskap soos hy dit ervaar het, maar eers ná sy vrylating, toe die wet wat
openbaarmaking verbied reeds afgeskaf was, kon openbaar. As ons saam met hom afkyk in die
verhulde waarheid van gruwels, herken ons “groen” as die kleur van verrotting, maar ook die kleur van
die tronkdrag en daarmee dan die skreiende ironie dat ’n kleur wat gewoonlik met lewe en groei
geassosieer word, hier die “doderyk” van die tronkbestaan verteenwoordig.
Die verwysing na “’n norring vare en moere met kroos” (r. 16) verwys na die geslote gemeenskap van
tronkpersoneel wat op die terrein woon, sosialiseer en ondertrou (hy beskryf dit ná sy ontslag
breedvoerig in The True Confessions of an Albino Terrorist).
Die verwysing na “die skuifelende reptiele” is meerduidig: In sy onlangse digbundel, katalekte, verwys hy
in die openingsgedig na die “gesalfde likkewaan”. Helize van Vuuren (2012) skryf hieroor: “Die
boeiendste verheldering van die teenwoordigheid van amfibiese reptiele (veral die gesalfde likkewaan)
in katalekte is waarskynlik via Opperman se ‘Vreters van die bossie’ te make. Hierin sien hy onder die
water ander seegode oftewel groot skrywers (‘afwykende amfibiane’).”
Gevangenes verwys egter na die tronkbewaarders, oftewel “boere”, as “likkewane”, wat Breyten vertaal
as “alligators” wanneer hy sy tronksel beskryf (1984:119): “The catwalk covers the corridors (it is a grid)
and from there the alligators (as the boere are also called) look down into every cell.” Hy sluit ‘vestiges’
só af: “En dat ek vlerke vir die koggelmander mag maak, ‘ge-yk met kwiksilwer, sodat dié met die loop/
kan tril van ingehoue roersele, van gefnuikte funksie;/en mak kedis in ’n kissie, met oë, horings en baard
verspot/het jy ook ’n portret van die kunstenaar.”

Bronne:
Africa Watch Prison Project 1994. Prison conditions in South Africa. New York: Human Rights Watch.
Breytenbach B. 1976. Voetskrif. Johannesburg : Perskor.
Breytenbach B. 1983. (‘YK’). Emmarentia: Taurus.
Breytenbach, B. 1984. The true confessions of an albino terrorist. Emmarentia: Taurus.
Breytenbach, B. 1987. BOEK (deel een): dryfpunt. Emmarentia: Taurus.
Mihálik, A. 1994. Die “toelig” van metafore in die tronktekste van Breyten Breytenbach. Ongepubliseerde
MA-verhandeling. Universiteit van Noordwes.
Van Vuuren, Helize. 2012. Katalekte deur Breyten Breytenbach – ’n Boeiende gesprek met van die
grootstes. LitNet Akademies-resensie-essay. 12 Mei.
Viviers, J. 1978. Breyten: ’n verslag oor Breyten Breytenbach. Kaapstad: Tafelberg.

Illustrasie
Hieronymus Bosch. 1514. The world Before and After the Flood. Oil on panel (69 x 36 cm). Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. http:// www.artbible.info/art/large/144.html.
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Effektiewe woordeskatonderrig is meer as
net…
• soek die woord en sy definisie in die woordeboek.
• kyk na die sin en na die konteks en bepaal so die
woordbetekenis.
• onderrig die woorde wat toevallig in die teks wat
gelees word, voorkom.

Kenners beveel die volgende aan:
	Lees soveel fiksie en niefiksie as moontlik!
 Onderrig belangrike woorde en dril dit in.
	Onderrig verskillende tegnieke om woorde
te onthou.
 Maak jou leerders ”woordbewus”.

Bron: Kevin Feldman & Kate Kinsella. 2004. Narrowing the Language Gap: The case for explicit vocabulary instruction, p. 1.

Eerste Addisionele Taal:
Wat sê die navorsing?

1.	Hoe vroeër met die aanleer van ’n tweede taal begin word, hoe groter is die
moontlikheid dat sukses behaal sal word. As ’n stewige fondament in die moedertaal gelê is,
kan enige kind ’n nuwe taal aanleer. Ongelukkig is ’n paar uur per week (selfs al duur dit agt tot tien
jaar) te min; dit sal ongelukkig nié lei tot goeie tweedetaalsprekers nie. Hierdie drupdrup-benadering
in die taalklas laat baie leerders voel hulle leer al jare lank die taal sonder dat hulle juis verbeter.
2.	Die beste manier om nuwe woorde te leer, is deur te lees. Die leerders wat leiding kry en wat
goeie leesstrategieë ontwikkel om woorde aan te leer en te kan onthou, vind meer baat by dit wat
hulle lees as die leerders wat net lees om die vrae onderaan te beantwoord.
3.	Leerders leer ongelukkig nie noodwendig dit wat onderrig word nie, dit weet alle
onderwysers. Hulle móét belangstel in daardie spesifieke woorde. Trouens, kinders leer dikwels
baie meer van hul maats (selfs al maak die maats self foute in die betrokke taal) as wat hulle in die
taalklas leer.
4.	Hoe moet ’n onderwyser reageer op die leerders se foute? Herhaal dit wat korrek gesê
is; eerder as om die leerder se spesifieke foute voor die ander uit te wys. Die voordeel
hiervan is: Die vloei van die gesprek word nie onderbreek nie en die leerder sien dit as indirek en
beleefd. Die regte inligting word gegee, sonder dat die leerder voor sy of haar klasmaats skaam voel.
(Lightbrown & Spada: 183−194)
Daar is so baie woorde …
Die grootste struikelblok vir addisionele-taalleerders is natuurlik die duisende woorde wat hulle moet
leer om die inhoud van byvoorbeeld die voorgeskrewe letterkunde te kan begryp.
In meer as 90 jaar van opvoedkunde-navorsing was daar nog nie een enkele studie wat
bewys het dat daar ’n direkte verband is tussen formele taalonderrig (drilwerk van
byvoorbeeld woordsoorte en taalreëls) en beter skryfwerk nie. Selfs al kan EAT-leerders
dus die reëls van die woordvolgorde in ’n sin uit hul kop opsê, beteken dit nié hulle praat of
skryf beter of interessanter nie.
Natuurlik het alle skrywers wél taalkennis nodig. Grammatika is ’n taalsisteem met voorspelbare
patrone. Dit sorg dat ons mekaar kan verstaan as ons sinne gebruik en bowendien het Afrikaans ’n
redelik logiese taalsisteem en word die meeste woorde (anders as in Engels) foneties gespel. (Mack: 13)
Gelukkig hoef ons nie die kinders te leer hoe om te leer nie. Hulle doen dit nog al die jare self. Kyk hoe
vinnig leer hulle hoe ’n selfoon of ’n rekenaarspeletjie werk. Die probleem is: Baie min kinders wil
regtig dit leer wat in die klas onderrig word. Maar dit is ongelukkig wat ons moet doen: Ons moet
die kurrikulum, die onderrig en die leer saamsnoer.
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Laat hulle vir mekaar vertel hoe hulle op hul eie nuwe woorde aanleer. Het hulle die woord
in ’n boek gesien? Raadpleeg hulle dikwels ’n woordeboek? Vra hulle vir hul ouers wat die
betekenis van ’n woord is?

Woordeskat

Almal weet ’n mens dink terwyl jy skryf. Hoe dink (regte) skrywers? Hulle dink in taal, in woorde. Hoe
meer woorde jy ken, hoe beter kan jy dus skryf. En hoe beter jy skryf, hoe beter kan jy dink.
Navorsing het bewys dat as ’n leerder inligting oor ’n sekere woord se betekenis kry, daar verbande in die
brein vorm na ánder woorde en ánder ervarings wat op ’n manier met die nuwe woord skakel.
(Kame’enui & Bauman: 18)
Totdat woordeskat ’n integrale deel van elke dag se onderrig is, sal die gaping tussen groepe, dit wil sê
tussen die “ryk, bevoorregte” leerders en die “arm, minderbevoorregte” leerders; asook die gaping
tussen die knap en die sukkelende EAT-leerders, steeds groter word en sal dit al moeiliker raak vir
leerders uit agtergeblewe gebiede of klaskamers om in te haal en ook te presteer. (Lane & Allen: 30−36)

Die uitbreiding van ons leerders se woordeskat moet
die vernaamste fokus in elke klaskamer wees.
Beginsels van woordeskatonderrig
1.	Die woordeskatprogram moet verskillende woordaanleervaardighede en -idees insluit.
Die leerders moet sélf wyd lees. Dit help ook as die inhoudsvakke se onderwysers saamwerk, want
hulle moet in hulle klasse weer op vakspesifieke woorde fokus.
2.	Eksplisiete woordeskatonderrig [direct vocabulary instruction] van die kernwoorde werk
die beste – mits die getal woorde nie te veel is nie en mits die leerders dit sélf inoefen. Ongelukkig
is dit juis die worstelende tieners wat sukkel om nuwe woorde aan te leer. Dit is vir sulke leerders
beter om elke week net ’n paar kernwoorde intensief te leer, as om hulle te oorweldig met ’n lys
moeilike woorde wat hulle waarskynlik nooit gaan gebruik nie.
3.	Pak die woorde op verskillende maniere aan. Laat die leerders self help met die definisies en
om die kontekste te beskryf waarin die woorde gewoonlik voorkom. (’n Leerder se definisie is soms
beter as die kort woordeboekdefinisie of die onderwyser se verduideliking.) Onthou altyd:
Woordeskat is daar om hulle te help om beter te kan kommunikeer.
4.	Die aanleer van woorde moet lekker en opwindend wees. Moet aseblief nie altyd die opdrag
gee dat die leerders die betekenisse in die woordeboek moet naslaan nie. Soms is die
woordeboekdefinisie nie van toepassing nie of dit is moeilik geformuleer. Laat hulle liewer vir
mekaar verduidelik hoe hulle self die woorde verstaan. (Lewis & Marzano: 86)
Om net die glossarium of woordelys agterin die handboek te raadpleeg, is nie genoeg nie en so ook nie
om die moeilike woorde te onderstreep of met ’n glimpen te merk nie.
Baie, baie belangrik: Almal in die skool, dit wil sê, al die onderwysers, moet help met die
uitbreiding van die leerders se woordeskat. (Short & Eschevarria: 8−13)

Die slegte nuus
•

 ie woordeskat van ’n leerder in die grondslagfase is ’n voorspeller van die leesbegrip
D
van daardie leerder in die senior fase.
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•

•
•
•

•

 eerders se mondelinge woordeskat aan die einde van graad 1 kan gebruik word om hul
L
prestasie in die hoërskool te voorspel. ’n Leerder met ’n beperkte woordeskat leer boonop
minder nuwe woorde aan as ’n leerder wat reeds ’n groot woordeskat het. Die tragedie is dat hierdie
gaping nie alleen voortduur nie, maar vergroot soos die leerders van die een graad na die volgende
vorder.
Dit is dikwels as gevolg van ’n te klein woordeskat dat leerders hul graad druip.
Die toppresteerders in grade 10 tot 12 ken ongeveer vier keer meer woorde as hul
klasmaats wat swak presteer.
As ’n mens in jou tweede taal wil presteer, is een van die kernvoorwaardes die uitbreiding van jou
woordeskat. EAT-leerders kan nie geleer word om Afrikaans te lees en te verstaan as hul
mondelinge woordeskat beperk is nie. Terwyl ’n mens lees, is jou brein afhanklik van jou woordeskat,
anders kan jy nie die woorde dekodeer of verstaan nie. Daarom is die lees van ’n Afrikaanse boek vir
baie van hierdie leerders so moeilik − en natuurlik ook glad nie lekker nie.
Die enigste oplossing (volgens alle navorsing) is om meer en wyd te lees en om te weet hoe om
woordbetekenisse af te lei. (Arechiga: 65)

Baie onderwysers en die mense wat sillabusse saamstel, dink: Omdat die leerders nou, volgens die
voorskrifte van die KABV, op skool meer lees en omdat die moeilike woorde tydens die pre-leesfase
verduidelik word, is dit genoeg. Maar dikwels is daardie woorde nie die soort woorde wat die leerders
ooit self gaan gebruik nie; dit is net toevallig in die spesifieke leesstuk.
Dit is ook nie genoeg nie. Worstelende lesers lees nie genoeg om hul woordeskat uit te brei sodat hulle
kan inhaal om met hul “slim” klasmaats te kompeteer nie. (Graves: 3)
Baie onderwysers skeep woordeskat af. Hulle het ’n baie goeie verskoning: Daar is net nie genoeg tyd
om dit ook nog te doen nie.
Nog iets om almal nog meer pessimisties te maak oor woordeskatuitbreiding is die volgende: Selfs al is
die onderrig effektief, gaan dit nie help om die prestasiegaping tussen die goeie leerders en dié wat
sukkel te vernou nie, tensy die leerders se taalinteraksie (hul gesprekke en besprekings) oor en met die
nuwe woorde uitgebrei word. Hulle móét die woorde in hul gesprekke en skryfwerk gebruik. (Kame’enui
& Bauman: 28)
Dikwels gee ’n onderwyser die opdrag: “Kyk nou mooi na die lys woorde en hul betekenisse” – asof die
onderwyser hoop elke leerder het ’n fotografiese geheue. Leerders leer nie nuwe woorde deur osmose
nie: Omdat hulle in ’n klaskamer met ’n indrukwekkende Woordemuur is, beteken nie hulle leer en
gebruik daardie woorde nie. (Frey & Fisher:122)
’n Ander gewilde opdrag is dat die leerders die betekenisse in die woordeboek moet naslaan, dit
oorskryf en dan leer vir ’n toets. En die meeste leerders vaar gewoonlik goed in die toets. Maar waarom
werk dit dan nie? Want die leerders vergeet die betekenisse en, belangriker, hulle gebruik daarna nie die
woorde in hul eie skryfwerk nie. (Caldwell: 134; Whittaker: xii)
Nog ’n probleem: As die onderwysers nie self die woorde in hul onderrig gebruik nie, gaan die leerders
dit ook nie gebruik nie.
Die volgende is natuurlik ook slegte nuus: Baie leerders moet ’n onbekende woord ongeveer twaalf keer
teëkom én bestudeer voor hulle dit werklik verstaan en die betekenis kan internaliseer, dit wil sê hul eie
kan maak.
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Is daar enige goeie nuus?

Ja, beslis! Gelukkig is ’n mens se kennis van woorde kumulatief. Hoe meer woorde jy ken,
hoe makliker is dit om nóg woorde aan te leer.
Dus: Hoe meer jy as onderwyser op woorde fokus en as jou leerders meer Afrikaanse boeke lees, hoe
meer kennis het hulle en hoe makliker sal hulle kan lees – en dit geniet. En hoe beter sal hulle skryf.
(Akhavan, 2007)

Hoeveel woorde?

’n Paar navorsingstudies reken elke week moet op ongeveer sewe woorde gefokus word. Die woorde
moet deel vorm van huiswerkopdragte én moet in die lesse gebruik word. Die onderwysers wat
inhoudsvakke aanbied, moet saamwerk en beurte kry om die woorde vir die week te kies. Na afloop van
so ’n projek by ’n skool in Amerika, waar al die onderwysers saamgewerk het, het veral die EAT-leerders
baie beter gevaar. (Lawrence: 23−26) (Maar ai, dit is darem te min woorde!)
Werk dus saam met jou kollegas en maak dit ’n skoolprojek. Laat almal saamwerk om sekere woorde in
te dril.
Vergelyk dit met Hoërskool Bernadino Heights in Kraaifontein in die Wes-Kaap waar al die
leerders van graad 8 tot graad 12 reeds jare lank élke dag aan die begin van die eerste periode tien
woorde kry wat hulle teen die Vrydagoggend moet kan spel. Die inhoudsvakke se onderwysers werk
deesdae saam met die opstel van die woordelys; sommige weke leer almal in die skool byvoorbeeld
ekonomie-woorde. (Sien die voorbeeld hieronder van een week in 2012.)
Afrikaanse woorde vir __ Julie tot __ Augustus
Vrydag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. ure
2. weier
3. gunsteling
4. interessant
5. onmiddellik
6. onstuimig
7. portefeulje
8. irriteer
9.	entrepreneur
10. intelligent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

matrikulante
luukse
gekanselleer
atmosfeer
bereik
verwesenlik
senuweeagtig
asseblief
eindig
bekommerd

gunstelingsport
opinie
manipuleer
daagliks
verewig
depressief
ingenieur
terneergedruk
standaard
halssnoer

adolessent
akkommodasie
beoordelaar
bestanddele
elektrisiën
elektrisiteit
skokkende
wêreldbekend
resultate
visuele

tegnologie
munisipaliteit
kommunikeer
veroordelend
verskeie
emosioneel
meganiese
diskriminasie
nog steeds
oorsigtelik

English words for __ July − __ August
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Friday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

abundance
accelerate
adequate
backlog
carriage
barometer
calculator
catalyst
dappled
deficiency

diameter
discerning
elementary
exasperate
extension
fortification
fragment
fundamental
geometry
gauge
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generate
graduate
hat-trick
hectare
heighten
imaginary
inadequate
isosceles
knowledgeable
latitude

manipulate
maximum
enlargement
compound
interpret
frequency
rotation
technique
quadrilateral
supplementary

discrete
expression
descending
translate
algebraic
multiplication
inverse
exponential
relationship
triangle

Tegnologie in die klaskamer

Woordkaart

Naam:
WOORD:__________________________
Uitspraak ________________________
Definisie en woordsoort:

Datum:

Dit klink soos OF Dit rym met _____
Maak ’n sin met die woord sodat jy die woord maklik kan onthou. Teken ’n prentjie om jou
sin te illustreer.
Skryf nog een sin waarin jy die woord gebruik:
LeAnn Nickelson: Memorizing strategies & other brain-based activities that help kids learn, review and
recall.

Woordkaart
Woord

Woordeboek
definisie

My eie definisie Wat die woord
of leidraad
NIE is nie

Sin of sinne

Barbara R. Blackburn. 2007. Classroom Instruction: How to promote student learning, p. 37.

Bronne

Akhavan, Nancy, 2006. Help! My kids don’t all speak English: How to set up a language workshop in your linguistically
diverse classroom. Portsmouth: Heinemann.
Akhavan, Nancy. 2007. Accelerated Vocabulary Instruction: Strategies for closing the achievement gap for all students.
New York: Scholastic.
Caldwell, JoAnne Schudt & Leslie, Lauren. 2005. Intervention strategies to follow informal reading inventory
assessment: So what do I do now? Boston: Pearson.
Feldman, Kevi & Kinsella, Kate. 2004. Narrowing the language gap: The case for explicit vocabulary instruction.
Association for Alexandria: Supervision and Curriculum Development.
Frey. Nancy & Fisher, Douglas. 2009. Learning words inside and out: Vocabulary instruction that boosts achievement in
all subject areas. Portsmouth: Heineman.
Graves, Michael F. 2008. Teaching individual words: One size does not fit all. Newark: International Reading Association.
Kame’enui, Edward J. & Baumann, James F. 2012. Vocabulary instruction: Research to practice. Second edition. New
York: The Guilford Press.
Lane, Holly B. & Allen, Stephanie Arriaza. Feb. 2010. The vocabulary-rich classroom: Modeling sophisticated word use to
promote word consciousness and vocabulary growth. The Reading Teacher.
Lawrence, Joshua F., White, Claire & Snow, Catherine E. October 2010. The words students need. Educational
Leadership.
Lewis, Jill (ed.) 2008. Reading success for struggling adolescent learners. London: The Guilford Press.
Lightbrown, Patsy M & Spada, Nina. 1993. How languages are learned. Third edition. Oxford Handbooks for Language
Teachers.
Mack, Nancy. 2000. Teaching grammar with perfect poems. New York: Teaching Recources.
Short, Deborah & Eschevarria, Jan. 2005. Teacher skills to support English Language Learners. Educational Leadership.
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Graad 12 sluit vraestelle en antwoorde in wat deur ervare
onderwysers en eksamineerders geskryf is om leerders goed
voor te berei vir die eksamen.

Studiegidse en Eksamenhersieningsboeke beskikbaar by alle vooraanstaande boekhandelaars
en aanlynwinkels.
eBoeke beskikbaar by http://shop.pearson.co.za/
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vir almal
Ontdek die wonderwêreld van ses klassieke verhale in Afrikaans – nou hersien in moderne uitgawes.
•
•
•
•
•
•

Aangepas volgens die riglyne van die KABV vir die Senior Fase (Grade 7–9).
Ondersteun die geïntegreerde leesbenadering met pre- / tydens / post-lees aktiwiteite.
Leesvlak en taalvlak is gepas vir beide Huistaal- en Eerste Addisionele Taallesers.
Voetnotas bied ondersteuning vir woordeskatontwikkeling.
Aangrypende moderne omslae gee dié hersiene uitgawes ’n vars voorkoms.
Lees hierdie novelles as gedrukte boeke, e-pubs of e-PDFs (elektronies beskikbaar vir
beide Apple en Androide tablette).

TITELS OOK BESKIKBAAR
IN E-PUB & E-PDF FORMAAT
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Vir bestellings, kontak asseblief ons Kliëntediens by 021 596 2300 of oxford.za@oup.com
Sien ook ons webwerf: www.oxford.co.za
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