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Franse vlegsel

Losloper.
Die woord gee Elle koue rillings. Maar dit is presies
wat sy vanjaar gaan wees. Alex gaan saam met die
een of ander stapelgek avonturier om die wêreld
vaar, terwyl sy stoksielalleen by Gravitas moet
agterbly. ’n Kloosterkoek wat nie in ’n ander ou se
rigting kyk nie en die Valentynsbal en die Graad
elfdans gaan misloop. Boonop lyk dit asof dit die
ergste skooljaar van Elle se lewe gaan wees, want
sommer op dag een verloor sy:
1. haar status as ’n meisie met ’n ou;
2. haar haarstyl;

3. haar waardigheid voor die hele skool;
Christien
Neser
4. en die silwer ketting en sleuteltjie wat Alex

Jenny Downham

vir haar gegee het.
Die enigste lekker vooruitsig is die Aprilvakansie,
wanneer sy en Refi saam Parys toe gaan. Dan maak
’n aantreklike uitruilstudent met stoute groen oë
egter onverwags sy opwagting, en Elle se hart begin
vreemde dinge doen ...

Christien Neser
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Graad 12 Huistaal
Vraestel 1
Deur: Gerda Kleynhans, Hoërskool Waterkloof
Tyd: 2 uur – Totaal: 70
Instruksies en inligting:
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE AFDELINGS:
AFDELING A:
Leesbegrip
(30)
AFDELING B:
Opsomming
(10)
AFDELING C:
Taalstrukture en -konvensies
(30)
2. Beantwoord AL die vrae.
3. Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.
4. Trek ’n streep ná elke afdeling.
5. Nommer elke antwoord korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
6. Laat ’n reël oop na elke antwoord.
7. Skryf netjies en leesbaar.
8. Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.
9. Voorgestelde tydsindeling:
AFDELING A:
50 minute
AFDELING B:
30 minute
AFDELING C:
40 minute

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1:
Lees en kyk na die tekste hieronder en beantwoord die vrae wat daarna volg.
TEKS 1: ARTIKEL

Op moedverloor se
sportveld
1.

Suid-Afrika se nasionale sportspanne word dikwels op die rug van vergange seges en op die
maat van bieradvertensies se polsende ritmes as gom vir ’n verdeelde samelewing voorgehou.
Maar die miljoene geesdriftiges vir wie sport meer as bloot naweekvermaak is, kan sielkundig
opdok wanneer hul span die dag verloor. Pieter-Louis Myburg het die bal na twee kenners
aangegee.
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2.	Die intense teleurstelling wat sportspanne se aanhangers
ervaar wanneer dinge skeefloop, is vanuit ’n sielkundige
oogpunt ’n veelvlakkige en interessante verskynsel, sê dr.
Leon van Niekerk van die Universiteit van Johannesburg se
departement sielkunde.
3. “Sportondersteuners vereenselwig hulself met die betrokke
spanne se vorige suksesse”, verduidelik Van Niekerk. Om só in
die glorie van jou span se seges te baai, voel wonderlik en die
positiewe emosionele uitwerking daarvan is beduidend.
“Hierdie verbintenis met die sukses van hul span verhoog
aanhangers se selfagting en selfbeeld.”
4. Die werklikheid is egter ook dat alle spanne feilbaar is en in die
loop van ’n seisoen waarskynlik minstens een nederlaag sal ly.
Dieselfde intense betrokkenheid wat ondersteuners in tye
van sukses in ’n gloed van selfagting hul, veroorsaak dat hulle
ná nederlae intens negatief reageer.
5. “Wanneer hul span verloor, reageer ondersteuners op twee
maniere. Die eerste een is om hul assosiasie met die
verloorspan te verminder,” sê Van Niekerk. “Die distansiëring
is ’n poging om jou eie ego en selfbeeld te beskerm.”
6. Maar sportfanatici sal getuig dis nie sommer net ’n kwessie van besluit dit is tyd om die
emosionele bande met hul span te breek nie. Diegene wie se emosionele welvaart só
volwaardig met hul span se noodlot verstrengel is, ervaar hul span se nederlaag as ’n
persoonlike mislukking.
7. Die teleurstelling wat ondersteuners ervaar, neem ook soms die vorm aan van gedrag wat as
blasting bekend staan. Daarvolgens beledig en verkleineer die verloorspan se aanhangers dié
van die wenspan. Die “taktiek” laat hulle beter voel omdat hulle hulself oortuig hulle is beter as
die wenspan se ondersteuners, ten spyte van hul eie span se nederlaag.
8. Biologiese en chemiese faktore speel ook ’n groot rol in die gemoedstoestand van mense wat
sport noukeurig volg. ’n Mens hoef ook nie self met ’n bal onder die arm op ’n linie NieuSeelandse verdedigers af te pyl om die uitwerking van chemiese reaksies op die
gemoedstoestand te ervaar nie.
9. “Die hoeveelheid adrenalien wat ondersteuners tydens ’n kragmeting afskei, is só hoog dat dit ’n
enorme gevoel van afwagting en opwinding by hulle aanwakker.” Hierdie chemies gedrewe
verwagtinge maak dit aansienlik moeiliker om ’n nederlaag te verwerk.
10. Toeskouers ervaar dit as ’n persoonlike verlies. Dit veroorsaak depressie en aggressie – as
natuurlike reaksies op die verlies – by diegene wie se span verloor het.
11. In Amerika is daar in die sielkunde reeds deeglike navorsing gedoen oor sogenaamde Sports
Fan Depression (SFD), maar volgens Van Niekerk is die sportmal Suid-Afrika in dié opsig
afgeskeep. “Hier is geen studie van toeskouergedrag nie.”
12. Die teleurstelling wat sportondersteuners ná ’n nederlaag ervaar – en die moontlike depressie
wat daarmee gepaardgaan – is gelukkig meestal vlietend, sê Henry Steel, ’n selferkende
sportgeesdriftige en ook sielkundedosent by die Universiteit Stellenbosch. Hy maan dat ander
sielkundige verskynsels wat met sportfanatisme verband hou, meer destruktiewe gevolge kan
hê en verwys na wat in die vakgebied bekend staan as disinhibisie en deïndividualisering.
13. “Ingevolge eersgenoemde verskynsel kan fanatiese sportondersteuners hul inhibisies verloor
en gedrag openbaar wat hulle nie normaalweg sou nie. Die gewone beperkings op hul gedrag val
weg, iets wat natuurlik aangehelp word deur drankmisbruik.”
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14. Deïndividualisering vind plaas wanneer “fanatiese sportondersteuners as’t ware afstand doen
van hul eie individualiteit en dus nie meer verantwoordelikheid aanvaar vir hul eie gedrag nie,”
verduidelik Steel.
15. “In kombinasie kan dié verskynsels ongewenste uitwerkings soos aggressiewe gedrag en
vandalisme tot gevolg hê.”
16. Dit klink dalk makliker gesê as gedaan, maar sportgeesdriftiges moet leer dat dit wat hulle so
fanaties aanhang net ’n spel is en nie ’n direkte uitwerking op hul lewens het nie, raai Van Niekerk
aan. “Hou die spel in perspektief en onthou dat wat met jou span gebeur, nie definieer wie jy
werklik is nie.”
17. Steel sê sportfanatici moet eenvoudig leer dat daar in sport net een wenner kan wees en dat
sukses nooit gewaarborg is nie. ’n Werklike aanvaarding van dié realiteit kan ’n buffer help vorm
teen die teleurstelling wat nederlae en mislukkings meebring.
18. Maar wanneer sport kyk en negatiewe gedrag hand aan hand gaan, is dit tyd vir die
ondersteuner om sy fanatisme in oënskou te neem.
19. “As sport ’n slegte uitwerking op jou en jou gesin se welstand of gesondheid het, het dit tyd
geword om weer jou betrokkenheid daarby te evalueer,” sê Van Niekerk.
20. Sportfanatisme wat in aggressiewe en smalende gedrag neerslag vind, verdien wel ’n rooi kaart,
maar Steel sê dié soort reaksie onder ondersteuners is die uitsondering en dat geesdriftige
sportondersteuning meer positiewe as nadelige sielkundige gevolge het.
Pieter-Louis Myburgh is ’n vryskut-sportskrywer.
Aangepas uit: BEELD: 10 November 2012
Vrae:
1.1
Wat is die implisiete betekenis van “gom vir ’n verdeelde samelewing” (paragraaf 1)?
1.2 Stel die kontras in paragraaf 1 kortliks in een sin van hoogstens in 15 woorde.
1.3 Evalueer die gepastheid van die uitdrukking in die laaste sin van paragraaf 1.
1.4 Wie is die twee kenners na wie paragraaf 1 verwys?
1.5 Watter gevolg het die sukses van ’n span by sy aanhangers?
1.6 Op watter twee groepe mense het chemiese faktore ’n uitwerking?
1.7 Watter ander woord in paragraaf 9 sluit by “chemies” aan?
1.8 Kies die korrekte sinoniem vir “vlietend” in paragraaf 12:
A
blywend
B
verbygaande
C
opbouend
D
positief

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

(1)

1.9 Waarom behoort daar meer SFD-navorsing in Suid-Afrika gedoen te word?
(1)
1.10	Disinhibisie en deïndividualisering (paragraaf 12) hou erger gevolge as depressie vir
sportgeesdriftiges in.
Sê of hierdie stelling van Henry Steel ’n feit of ’n mening is en motiveer jou antwoord.
(1)
1.11	Stem jy saam met die skrywer se uitlating oor drankmisbruik in paragraaf 13? Motiveer jou
antwoord.(1)
1.12	Watter een van die twee kenners sou jy as die beste keuse beskou om oor die sielkundige
effek van sport te skryf? Motiveer jou keuse.
(2)
1.13	Watter wenke het die kenners vir sportfanatici wat gebuk gaan onder die nadelige
sielkundige gevolge van sportondersteuning?
(4)
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1.14 Is “’n rooi kaart” (slotparagraaf) denotatief of konnotatief gebruik?
(1)
1.15	In die slotparagraaf word melding gemaak van die positiewe gevolge van sportondersteuning.
Wat is na jou mening positiewe gevolge van sportondersteuning?
(2)
1.16	Sportondersteuners word in dié teks nie as bullebakke gestereotipeer nie. Verduidelik die
stelling na aanleiding van die slotparagraaf.
(1)

TEKS B:
SPOTPRENT

Uit: RAPPORT
1.17

Watter verband is daar tussen die kerngedagte van die leesstuk en die woorde in
die spotprent?
(2)
1.18 Benoem die emosie wat die luisteraar beleef en dui aan hoe dit visueel versterk word.
(2)
1.19 Verduidelik die ironie in die spreker se uitlating.
(1)
1.20	Haal een woord uit die spotprent aan wat bevestig dat rugbyondersteuning ’n negatiewe
uitwerking op die spreker het.
(1)
TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
•
•
•
•

Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van die sewe aspekte aangaande die Wet op die
Beheer van Tabakprodukte soos wat dit in die werkplek toegepas moet word.
Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in paragraafvorm aangebied word en mag
nie langer as 90 woorde wees nie.
Dit is nie nodig om die opsomming van ’n titel te voorsien nie.
Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik.

Rook by werk géén reg
Vraag:
’n Werknemer by ’n kleuterskool is baie ongelukkig omdat sy en haar werkgewer nie kan saamstem
oor wanneer sy mag gaan rook nie. Haar werkgewer voel dat sy die tyd wat sy neem om te rook,
moet terugwerk of dat dit onbetaald moet wees en dan van haar salaris of verlofdae verhaal moet
word. Nou wil die skool dit heeltemal verbied dat werknemers in werktyd rook.
Antwoord:
U werkgewer tree heeltemal reg op. U moet onthou dat die wet geen bepaling het dat ’n werkgewer
rookpouses aan werknemers moet toestaan nie en ’n werkgewer kan kragtens art. 9 van die Wet op
die Beheer van Tabakprodukte (wet 83 van 1993) rook by die werkplek heeltemal verbied.
Rookpouses by die werk is nie iets waarop u as werknemer geregtig is en kan aandring nie. U
werkgewer is u goedgesind deur u toe te laat om by die werk te rook, veral omdat dit ’n kleuterskool
is. Ek hoop dat daar streng by die tabakwet gehou word oor presies waar u mag rook.
Die skool tree ook reg op deur te vereis dat u die tyd wat u buite staan en rook, sonder bykomende
vergoeding terugwerk. Die rookpouses kan ook bymekaargetel en van u salaris verhaal word,
aangesien die reël van geen werk, geen vergoeding sal geld. Kortweg word rookpouses nie deur
enige arbeidswetgewing verplig, verbied of gereël nie. Die tabakwet verplig die werkgewer om sy
nierokende werknemers, en in dié geval veral die kinders, teen sigaretrook te beskerm. Die
werkgewer kan sy diskresie gebruik oor hoeveel betaalde rookpouses en ook hoeveel rookpouses
hy per dag wil toestaan en hoe lank elkeen kan wees.
Indien ’n werkgewer wel rookpouses toelaat, moet ’n bepaalde openbare plek as rookgebied
aangewys word wat aan die vereistes van die tabakwet voldoen. Aansienlike boetes kan opgelê word
aan werkgewers en werknemers wat nie daarby hou nie. Die werkgewer is ook verplig om
werknemers en alle ander persone, soos kliënte en kinders by die skool, teen sekondêre rook te
beskerm. Die term werkplek word kragtens die wet as ’n openbare plek beskou, en ’n werkgewer
moet verseker dat niemand in enige ander gebied as die toegewysde rookgebied rook nie.
Werkgewers moet ’n skriftelike rookbeleid hê.
Uit: Rapport, 16 Maart 2014
TOTAAL AFDELING B: 10
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AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES

VRAAG 3:

ADVERTENSIE

Lees die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
3.1

Dink jy die simboliek in die gebreekte eier is
geslaagd in dié advertensie?
Motiveer jou antwoord.
(1)
3.2 Vorm ’n persoonsnaam van “dobbel”
(paragraaf 1).
(1)
3.3 “Maar” in paragraaf 1 is ’n verbindingswoord.
Verbind die twee sinne in paragraaf 1 nou
met die verbindingswoord nogtans.(1)
3.4 Watter klankverskynsel tref ons aan as
“persentasie” (paragraaf 1) verkeerdelik
as presentasie uitgespreek word?
(1)
3.5 Gee ’n sinoniem vir “vertroulike” in
paragraaf 3.
(1)
3.6 ’n Afkorting in paragraaf 4 is nie korrek
nie. Skryf die afkorting korrek neer asook
die Afrikaanse betekenis daarvan.
3.7 Skryf die hoofsin van die tweede sin van
paragraaf 1 neer.
(1)
3.8 Verduidelik die woordspeling in
“Wenners” (paragraaf 4).
(1)
3.9 Skryf ’n voorbeeld van ’n neologisme
uit die advertensie neer.
(1)
3.10 ’n Woord in die advertensie is verkeerd
gespel. Skryf slegs die korrekte spelling
van die woord neer.
(1)
[10]

Uit: BEELD 17 April 2014
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VRAAG 4:
VISUELE TEKS

Lees en kyk na die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
STROKIESPRENT:

10

ADOONS-HULLE – T.O. Honiball
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4.1 Skryf ’n werkwoord in die infinitiewe vorm uit raampie 1 neer.
(1)
4.2 Skryf die onderstreepte sinsdeel in raampie 1 in die bedrywende vorm.
(1)
4.3 Gebruik die bepaler van “vragmotor” (raampie 2) as die kern in ’n samestelling.
(1)
4.4 In raampie 2 “blaas die voorman sy fluitjie.” Wat is die figuurlike betekenis van fluitjieblaser?(1)
4.5 Brei die eerste sin van raampie 2 uit deur die gebruik van ’n byvoeglike bysin.
(1)
4.6 ’n Leesteken ontbreek in raampie 3. Skryf die sin met die leesteken neer.
(1)
4.7 Vervang die woorde tussen hakies in raampie 3 met een woord wat dieselfde beteken.
(1)
4.8 Gebruik die homofoon van “leun” (raampie 4) in ’n verhelderende sin.
(1)
4.9 Gee die vergrotende trap van “droë” (raampie 7).
(1)
4.10 Skryf die direkte rede van raampie 6 en 7 in die indirekte rede.
(1)
[10]

VRAAG 5:

ARTIKEL

Lees die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Taalkonsternasie
Min dinge (en mense) werk deesdae so “oortyd” in Suid-Afrika as sommige woorde,
frases en uitdrukkings.
1.

2.
3.

4.
5.

’n Hele nuwe spreekwyse het tot stand gekom deur die magdom nuwe uitdrukkings wat
deesdae in die omgangstaal gebruik word. Woorde wat voorheen feitlik onbekend was en selde
gebruik is, word nou só baie gehoor dat dit te boek stippellyn behoort te word met die oog op ’n
nuwe omgangstaal vir Suid-Afrika. Min of meer iets soos Fanagalo.
Eintlik is dit nie ’n “verskynsel” nie, maar ’n onbehandelbare, vinnig verspreidende siekte, nou
verwant aan verbale diarree by individue wat met hul praatwyse probeer voorgee dat hulle
aangetroude familie van Einstein is, maar in werklikheid moet teruggaan skool toe.
Ek het ’n paar klassieke taalgoggas byeengebring. Bo-aan my lysie is ROLSPELERS (vroeër
betrokkenes). Dom soos ek is, het ek altyd gedink ’n rolspeler is iemand wat ’n rol in ’n toneelstuk
vertolk. Dit sluit klaarblyklik nou almal in wat ’n rol speel op van ’n mishoop tot ’n “gelyke
speelveld”.
Twee woorde wat ook daagliks sweet, is om “aangespreek” of “geadresseer” te word. ’n
Probeem word nie meer opgelos nie, maar “aangespreek” of “geadresseer”.
Ekonome wat ook graag praat van “as ons sien” en “as ons kyk” (asof almal wat na hulle luister,
blind is), is verál lief daarvoor. Soos finansiële ontleders van die “JSE” (nie JEB nie) vrek oor die
woord “indikators”. Voordat ek dit in my woordeboek opgesoek het, het ek gedink dis ’n nuwe
griepvirus.
Uit: Landbouweekblad, 29 Januarie 2010

Vrae:
5.1 Wat beteken die agtervoegsel in “magdom” (paragraaf 1)?
5.2 Skryf die ontbrekende werkwoord van die vaste uitdrukking in paragraaf 1 neer.

(1)
(1)
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5.3

Feitelik en “feitlik” (paragraaf 1) word soms verwar. Maak ’n sin met feitelik om die verskil in
betekenis aan te dui.
5.4 Wat word geïmpliseer deur “familie van Einstein” (paragraaf 2)?
5.5 Skryf ’n teenwoordige deelwoord uit paragraaf 2 neer.
5.6 Gebruik “geadresseer” (paragraaf 4) in sy korrekte betekenis in ’n sin.
5.7 Gee die intensiewe vorm vir “blind” (paragraaf 5).
5.8 Die uitdrukking “vrek oor” in paragraaf 5 word eintlik in geselstrant gebruik.
Hoekom is dit in dié teks gepas?
5.9 Is die hakies in paragraaf 5 funksioneel? Motiveer jou antwoord.
5.10 Gee die Standaardafrikaans vir “indikators” (paragraaf 5).

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

(1)
(1)
(1)
[10]
TOTAALAFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 70



AFRIKAANS HUISTAAL

MEMORANDUM
AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1

Nasien van leesbegrip

•	Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie omdat die klem op begrip is.
•	Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word
die vreemde woorde geïgnoreer. Indien die antwoord sonder die vreemde woorde sinvol is, word
die kandidaat nie gepenaliseer nie. Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, word dit
aanvaar.
•	Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die
rede/motivering moet oorweeg word.
•	Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/LUG JOU MENING-vrae, word geen punte toegeken nie. Die rede/
motivering moet oorweeg word.
•	Vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens
ontbreek nie.
•	Waar een-woord-antwoorde gevra word en die kandidaat ’n volsin gee, is dit korrek mits die
korrekte woord onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word.
•	Wanneer twee of drie feite/punte vereis word en die kandidaat gee ’n hele reeks, word slegs die
eerste twee of drie feite/punte nagesien.
•	Aanvaar dialektiese variasies.
•	Vir meervoudigekeuse-vrae word BEIDE die letter EN die korrekte antwoord wat ten volle uitgeskryf
is, aanvaar.

12
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Vraag

Antwoord

Punt

Barrett

1.1

Dit bind mense wat verdeel is weer saam.

1

3

1.2

Sportspanne se sukses bind mense saam, maar verloorspanne kan ook
ondersteuners sielkundig knou.

2

3

1.3

Dit is baie gepas omdat die artikel oor sport gaan.

1

5

1.4

Dr. Leon van Niekerk en Henry Steel.

2

1

1.5

Dit verhoog die aanhangers se selfagting en selfbeeld.

1

1

1.6

Sportondersteuners en die deelnemers.

2

2

1.7

adrenalien

1

2

1.8

B/verbygaande

1

3

1.9

Omdat Suid-Afrika ’n sportmal land is.

1

2

1.10

Feit (Net motivering tel ’n punt.)
Dit is verskynsels in die vakgebied wat hy as sielkundige bestudeer het.

1

3

1.11

Ja (net motivering tel ’n punt). Mense onder die invloed van alkohol tree
vreemd en abnormaal op. OF
Nee (net motivering tel ’n punt). Sportfanatici kan ongeïnhibeerd optree
sonder drankgebruik. (ens.)

1

4

1.12

Henry Steel. Hy is nie net ’n sielkundige nie, maar ook ’n self-erkende
sportgeesdriftige.

2

4

1.13

•	Sportfanatici moet leer dat dit net ’n spel is.
•	Hou die spel in perspektief.
•	Dit wat met die span gebeur, definieer nie die ondersteuner nie.
•	Daar kan net een wenner wees.
•	Sukses is nooit gewaarborg nie. (Enige 4)

4

2

1.14

konnotatief

1

3

1.15

•	Dit bied ontspanning en afleiding.
•	Dit ontwikkel sosiale vaardighede.
(Oorweeg ander sinvolle menings.)

2

4

1.16

Die oorgrote meerderheid sportondersteuners is nie skuldig aan
onwelvoeglike gedrag en aggressie nie.

1

3

1.17

Fanatiese sportondersteuning kan tot aggressie lei en die spreker in die
spotprent sê die rugby maak hom angstig.

2

3

1.18

Verwarring/Twyfel/Onsekerheid.
Die uitroepteken en vraagteken bo sy kop.

2

3
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1.19

Die spreker beweer dat skilder sy gedagtes van rugby af wegneem, maar
hy skilder net rugbyballe.

1

3

1.20

“angstig”

1

2



TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2

Nasien van die opsomming:
•	Opskrif/titel: Daar word nie van kandidate verwag om die leesstuk van ’n opskrif/titel te voorsien nie.
•	Kandidate moet die opsomming in hul eie sinne, in enige volgorde, skryf.
•	Slegs feite wat in volsinne aangebied word, verdien punte.
•	Rofwerk/Beplanning moet duidelik aangedui word. Indien dit nie die geval is nie, word die eerste
opsomming nagesien.
•	Kandidate moet die korrekte getal woorde aandui.
•	Punte word soos volg toegeken:
o 7 punte vir 7 feite
o 3 punte vir taal
o Puntetotaal: 10
Verspreiding van punte vir taal as kandidaat nie woordeliks aangehaal het nie:
o 1 – 3 feite korrek: ken 1 punt toe
o 4 – 5 feite korrek: ken 2 punte toe
o 6 – 7 feite korrek: ken 3 punte toe
Verspreiding van punte vir taal as kandidaat woordeliks aangehaal het:
o 6 – 7 aanhalings: ken geen punt vir taal toe nie
o 1 – 5 aanhalings: ken 1 punt vir taal toe
•	Indien die formaat verkeerd aangebied word, moet die antwoord steeds nagesien word.
•	Tel van woorde:
o Nasieners moet die hoeveelheid woorde wat gebruik is, tel.
o	Geen punte word afgetrek as die kandidaat nie die getal woorde aangedui het nie of as die getal
woorde wat gebruik is, verkeerd aangedui is.
o	Indien die kandidaat die vereiste getal woorde oorskry het, word die sin, wat die 90 aanbevole
aantal woorde bereik het, klaar gelees en die res van die opsomming geïgnoreer.
o Korter opsommings wat die vereiste wenke bevat, mag nie gepenaliseer word nie.

14
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’n Opsomming wat puntsgewys aangebied word, kan die volgende moontlik bewoording gebruik:
Aanhaling

Eie woorde

1

“… wet geen bepaling het dat ’n werkgewer
rookpouses aan werknemers moet toestaan
nie.”

1

2

“… ’n werkgewer kan kragtens …. die Wet op die
beheer van Tabakprodukte rook by die
werkplek heeltemal verbied.”

2. Rook by die werkplek mag selfs verbied
word.

3

“… te vereis dat u die tyd wat u buite staan en
rook … terugwerk … kan ook … van u salaris
verhaal word …”

3. Rookpouses kan van ’n werknemer se
salaris afgetrek word of die tyd moet
ingewerk word.

“... verplig die werkgewer om sy nierokende
werknemers … teen sigaret-rook te beskerm.

4. Werkgewers is wetlik verplig om nierokende werknemers teen sigaretrook te
beskerm.

5

“… wel rookpouses … ’n bepaalde openbare
plek as rookgebied aangewys word wat aan
die vereistes van die tabakwet voldoen.”

5. Rookpouses mag geneem word in ’n
toegewysde rookplek volgens die
tabakwet se voorskrifte.

6

“… verseker dat niemand in enige ander
gebied as die toegewysde rookgebied rook
nie.”

6. Werkgewers moet toesien dat niemand
buite toegewysde plekke rook nie.

7

“Werkgewers moet ’n skriftelike rookbeleid
hê.”

4

Die Wet op die Beheer van Tabakprodukte bepaal nie dat werknemers
rookpouses moet kry nie.

7.

’n Skriftelike rookbeleid moet beskikbaar
wees.
Getal woorde: 80

Moontlike paragraaftipe antwoord:
Die Wet op die Beheer van Tabakprodukte bepaal nie dat werknemers rookpouses moet kry nie en rook
by die werkplek mag selfs verbied word. Rookpouses kan van ’n werknemer se salaris afgetrek word of
die tyd moet ingewerk word. Werkgewers is wetlik verplig om nierokende werknemers teen sigaretrook
te beskerm. Rookpouses mag geneem word in ’n toegewysde plek volgens die tabakwet se voorskrifte.
Werkgewers moet toesien dat niemand buite toegewysde plekke rook nie. ’n Skriftelike rookbeleid moet
beskikbaar wees.
Getal woorde: 80
TOTAAL AFDELING B: 10
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AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES

VRAAG 3:

ADVERTENSIE
3.1

Ja. Die leë, gebreekte eier dui op die destruktiewe gevolge van dobbelverslawing. (Net motivering tel ’n punt).
3.2 dobbelaar
3.3 Die oorwegende meerderheid Suid-Afrikaners beskou dobbel as onskadelike,
vermaaklike pret, nogtans kan dit vir ’n klein persentasie mense wat te veel
dobbel ’n probleem word. (Woordorde!)
3.4 klankverspringing/metatesis
3.5 konfidensiële/geheime
3.6 SMS (hoofletters) Kortboodskapdiens
3.7 Kan dit ’n probleem word.
3.8 Wenners dui nie net op mense wat by die dobbelspel wen nie, maar ook op
mense wat reg leef/korrek optree.
3.9 ’n “skakel my asb.”
3.10 wanneer

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

[10]

VRAAG 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

om te blaas
(1)
Hulle lê die berg se hoofstraat aan, hulle moet ordentlike sementslote en sypaadjies aanbring. (1)
Lugvrag/spoorvrag/skeepsvrag
(1)
Iemand wat korrupsie/wangedrag op die lappe bring/na vore bring/aanmeld.
(1)
Daar blaas die voorman wat so rook, nou sy fluitjie./Daar blaas die voorman nou
sy fluitjie wat so lawaai.(1)
4.6 ’n Kwartier nadat die fluitjie geblaas het, is almal in en daar gaan hulle.
(1)
4.7 vragmotorbestuurder
(1)
4.8 Die stout kind vertel ’n leuen vir sy ouers.
(1)
4.9 droër
(1)
4.10 Die voorman beveel Tientoon om vir hulle nou ’n paar houtjies vir die vuur
bymekaar te maak.
(1)
[10]
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Graad 9 Taak 6:
Vraestel 2
Deur: Adri Matthee, Hoërskool Fairmont
Tyd: 2 uur Punte: 80
Instruksies:
1. Beantwoord alle vrae in Afrikaans.
2. Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings:
AFDELING A: Leesbegrip
30 punte
AFDELING B: Opsomming
10 punte
AFDELING C: Taal
40 punte
3. Trek ’n kantlyn aan die REGTERKANT van elke antwoordbladsy.
4. Laat ’n reël oop na elke antwoord.
5. Begin elke afdeling op ’n NUWE bladsy.
6 Trek ’n streep na elke vraag.
7. Nommer elke antwoord presies soos wat die vrae op die vraestel genommer is.
8. Kram die vraestel agteraan die antwoordstel vas.
8. Skryf asseblief netjies en leesbaar.

Afdeling A:
Leesbegrip

Vraag 1:
Lees die onderstaande artikel deur en beantwoord die vrae wat volg.

HET JY GEHOOR?
Ian Roberts en Leandie du Randt
in nuwe Afrikaanse fliek

Deur: SARIE.com-span 11 Maart 2014

Etienne Fourie (25) se droom om Die Windpomp te maak het byna deur die mat geval toe hy nie
finansiering vir dié film kon kry nie. Nou, ná maande se probeerslae, speel groot name soos Ian
Roberts en Leandie du Randt in Etienne se rolprent.

18
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Die idee vir dié fliek het begin toe Etienne in sy finale jaar by die
AFDA-filmskool ’n kortfliek vir sy eksamen moes maak. Die
Amerikaanse rolprentvervaardiger, Chris Roland (Hotel
Rwanda), was so beïndruk daarmee toe hy die projek
geëksamineer het, dat hy sy hulp aangebied het om dié projek
in ’n vollengte-fliek te omskep.
Boonop was die kortfilm wat Etienne vir sy eksamen gemaak
het, Suid-Afrika se eerste inskrywing by die studente-Oscars.
Aanvanklik het Etienne tonele bygeskryf en verfilm, maar
mettertyd het hy en Chris besluit dit sal beter wees om die
hele fliek oor te skryf én te skiet. Ongelukkig het van die
finansiering in 2011 deur die mat geval.
Dit het gelyk asof die projek laat vaar sou word, maar Chris se
medevervaardiger, Lee-Ann Cotton (wat al aan groot films
soos Richard Gere se Shall We Dance gewerk het), het die
Suid-Afrikaanse kunstenaar, Anna-Lynne Marais, se hulp
ingewin. Anna-Lynne het toe by die filmspan aangesluit as
uitvoerende vervaardiger en die geld ingevorder wat nog
kortgeskiet het.
Gesoute bekendes soos Marga van Rooy, Grethe Fox en Ian Roberts speel teenoor Leandie
du Randt, Armand Greyling en Sean-Marco Vorster in dié nuwe fliek.
In Die Windpomp moet die 20-jarige Hendri (Armand Greyling) die vakansie by sy oupa (Ian
Roberts) in ’n aftree-oord deurbring. Dis terwyl hy een aand vier figure tot aan die buitewyke van die
dorp agtervolg, dat hy die beeldskone Margot (Leandie du Randt) ontmoet. Sy kuier by haar ouma,
tannie Marietjie (Marga van Rooy).
Hendri en Margot, ’n ballerina, raak vinnig verlief, maar tannie Marietjie stuur Margot onverwags weg.
Wat sal gebeur as Margot skielik terug is op die dorp?
Kyk solank na die lokprent van dié fliek, wat op 25 April 2014 uitgereik word.
1.1
1.2
1.3
1.4.

1.5
1.6
1.7

Wie is die twee hoofakteurs in hierdie film?
Wat het veroorsaak dat Ettiene Fourie se droom amper nie waar geword het nie?
Wat beteken “byna deur die mat geval”?
Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Motiveer jou antwoord deur bewyse uit die
teks te gee. 
1.4.1 Chris Roland is geforseer om Die Windpomp se vervaardiger te wees. 
1.4.2 Al die akteurs in Die Windpomp is onbekend.
Aan watter ander bekende Amerikaanse fliek het Chris Roland gewerk?
Waarom was die kortfilm wat Etienne vir sy eksamen gemaak het so spesiaal?
Die Windpomp was oorspronklik ’n kortfilm. Wie het, saam met Etienne, besluit om eerder
die hele fliek oor te skryf en hoekom?

(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
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1.8

Watter medevervaardiger van die rolprent het hulp ingewin om seker te maak dat die projek
suksesvol sal wees?
1.9 Watter rol het Anna-Lynne Marais gespeel om seker te maak daar word ’n vollengte
weergawe van die film gemaak? 
1.10 Haal ’n woord uit paragraaf 5 aan wat aandui dat daar te min geld was. 
1.11 Hoekom is dit ongewoon dat die twee jong mense mekaar in ’n aftree-oord ontmoet het?
1.12 Waarom dink jy stuur tannie Marietjie vir Margot weg nadat sy verlief geraak het op Hendri?
1.13 Wat dink jy kan tussen Margot en Hendri gebeur as Margot skielik terug op die dorp
moet wees? 
1.14 Wanneer sal hierdie fliek in teaters gesien kan word?

Vraag 2:
Advertensie
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(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
[21]
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Bestudeer die advertensie op die vorige bladsy en beantwoord die vrae hieronder.
2.1

Kies die korrekte woord tussen hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
Die fliek, Die Windpomp, is ’n (riller/liefdesverhaal/speurverhaal/spioenasieverhaal).
(1)
2.2 Waarom is die “i” in windpomp ’n prentjie van ’n windpomp?
(1)
2.3 Wat beteken die volgende: “daar’s iets in die water”?
(1)
2.4 As jy na die titel van die fliek kyk, waar in Suid-Afrika dink jy is die fliek gemaak? 
(1)
[4]

Vraag 3

3.1

Waarom verskyn die kat agter die man?
3.2.1 Hoe kan ons sien dat die man kwaad is?
3.2.2 Kies die regte woord om die gesigsuitdrukking van die kat te beskryf.
		
a) woedend
		
b) verward
		
c) verbaas
		
d) bang

(1)
(2)

(1)

3.3 Watter soort werk doen die man wat in die stoel sit?
(1)
[5]
Totaal vir Afdeling A: [30]
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Afdeling B:
Opsomming

Vraag 4
Wat het gehelp om die Afrikaanse fliekbedryf gesonder te maak as ooit tevore?
•	Lees die artikel aandagtig deur.
•	Som sewe dinge op waarom die Afrikaans fliekbedryf so suksesvol is.
•	Som die REDES in SEWE volsinne op.
•	Skryf jou sewe sinne puntsgewys onder mekaar neer.
•	Jy moet een sin oor elke feit skryf.
•	Laat ’n reël tussen jou sinne oop.
•	Jou opsomming mag nie meer as 80 woorde wees nie.
•	Dui die getal woorde aan die einde van jou opsomming aan.
•	Jy sal gepenaliseer word as jy meer as 80 woorde skryf of nie die getal woorde aandui nie.

Afrikaanse flieks
vaar al hoe beter

Deur: LOURENSA ECKARD

JOHANNESBURG. – Die Afrikaanse fliekbedryf is gesonder as ooit.
Só het die regisseur Katinka Heyns, wat al dekades in die bedryf is, gesê. “Daar is baie geleenthede
vir vervaardigers en ons mark groei aanhoudend,” het Heyns gesê.
Met nege Afrikaanse flieks wat al vanjaar uitgereik is en ongeveer ses wat nog uitgereik gaan word,
sal daar vanjaar meer Afrikaanse rolprente as ooit tevore uitgereik word.
Verlede jaar is daar sowat vyf Afrikaanse flieks uitgereik en in 2011 sowat 11. Kuun is positief oor die
sukses wat Afrikaanse flieks oor die afgelope jaar behaal het.
“Mense gaan kyk ’n fliek vir ontvlugting en om goed te voel. Sodra Afrikaanse flieks soos Liefling en
Semi-Soet aan dié behoeftes van fliekgangers begin voldoen het, het mense na die teaters toe
gestroom,” het Kuun gesê.
Die romantiese komedie Semi-soet wat verlede jaar uitgereik is, het R9,6 miljoen by die loket
verdien (volgens persverklarings oor die fliek), en Liefling R13,5 miljoen.“Liefling is steeds die
maatstaf vir Afrikaanse flieks. Dit het die perfekte balans van nostalgie en humor en dit laat ’n mens
goed voel.”
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“Afrikaanse fliekgangers is baie lojaal”, sê Kuun.
Afrikaanse flieks is ook al hoe meer besig om by Hollywood kers vas te hou, het Kuun gesê. “ ’n
Amerikaanse fliek The Proposal, wat baie soos Semi-soet is, het R12 miljoen by die Suid-Afrikaanse
loket gemaak, so ons is nie ver agter nie.”
Die rede waarom Afrikaanse flieks so suksesvol is, kan moontlik daaraan toegeskryf word dat
fliekgangers nie ’n onrealistiese verwagting het wanneer hulle Afrikaanse flieks kyk nie.
[Verwerk uit: Beeld, 20 Augustus 2013]
Totaal vir Afdeling B: [10]

Afdeling C:
Taal

Vraag 5
Bestudeer die teks en beantwoord dan die vrae wat volg.

Wat doen julle môre met julle afdag? Ons stel voor julle gaan kyk Die
Windpomp. Die film speel by alle teaters. 5.1 (Onthou), moenie hierdie
kans misloop nie. Hier is wat ander Suid-Afrikaners oor Die Windpomp
gedink het… Sluit gerus by die 5.2 (chat) aan.

Hi mense… ek en my man het gisteraand die fliek gaan kyk en
ek moet sê my man was glad nie lus daarvoor nie, want dit is
Afrikaans. Ek het hom oorreed en ek moet vir julle ’n groot
goue ster gee. Dit was die beste Afrikaanse fliek wat ek nog
5.3 (gekyk/gesien) het. Julle het my man se opinie verander
oor Afrikaanse flieks. Julle het ’n 5.4 (wonderlike) fliek
gemaak. Ek sien uit na meer sulke flieks. Dankie vir julle goeie
span en goeie werk. Julle hou die Afrikaanse naam hoog.
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Dit is een van die beste flieks wat ek al ooit gesien het!

Verskaf ’n antoniem vir “onthou”.(1)
Gee die korrekte Afrikaanse vertaling vir die Engelse woord, “chat”. 
(1)
Kies die gepaste woord tussen hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord neer. Dit was
die beste Afrikaanse fliek wat ek nog (gekyk/gesien) het.
(1)
5.4. Verskaf ’n sinoniem vir “wonderlike”. 
(1)
5.5 Verskaf die verkleinwoord vir die woord in hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
5.5.1 Die (man) was verbaas oor hoe goed die fliek was. 
5.5.2 Die filmmakers hou die Afrikaanse (naam) hoog. 
5.5.3 Moenie hierdie (kans) misloop nie.
(3)

5.1
5.2
5.3

5.6

5.7

5.8

5.9

Verskaf die meervoud van die woord in hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
5.6.1 Sunel voel die filmmakers verdien baie goue (ster).
5.6.2 Daar is verskillende (gevoel) wat in die fliek na vore kom.
5.6.3 Daar is ’n paar (moeilikheid) wat tussen die geliefdes plaasvind.

(3)

Skryf die volgende sinne in die toekomende tyd.
5.7.1 Baie Suid-Afrikaners wil die film sien.
5.7.2 Hendri se oupa is vreeslik mal oor Margot.
5.7.3 Chris Roland het sy hulp aangebied om die projek te laat realiseer.

(3)

Skryf die volgende sinne in die verlede tyd.
5.8.1 Hendri moet die vakansie by sy oupa in ’n aftree-oord deurbring.
5.8.2 Tannie Marietjie sit en kyk na die verliefde paartjie.
5.8.3 Margot is ’n ballerina in ’n baie belangrike produksie.
5.8.4 Hendri het nie baie geld om van te lewe nie.

(4)

Is die volgende stellings ’n feit of ’n mening?
5.9.1 Alle Suid-Afrikaners hou van Afrikaanse flieks.
5.9.2 Semi-Soet het R9,6 miljoen by die loket verdien.

(2)

5.10 Skryf die volgende sinne in die indirekte rede.
5.10.1 Tannie Marietjie sê: “Margot, jy moet aan jou toekoms dink.”
5.10.2 Hendri vra: “Wanneer gaan ek jou weer sien?”
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5.11

Skryf die volgende sinne in die korrekte woordorde.
5.11.1 Die meisie (terug) (baie vining) (na Hendri) (hardloop).
5.11.2 Hendri (langs) (gedurig) (wag) (die telefoon). 

(2)

5.12 Verskaf die volle Afrikaanse woorde van die afkorting. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
5.12.1 Gaan kyk eerder ’n Afrikaanse film (i.p.v.) ’n Engelse een.
5.12.2 Afrikaanse films is baie goed, (bv.) Die Windpomp. 
(2)
5.13 Verbind die sinne met die voegwoorde in hakies.
5.13.1 Almal wil graag die fliek gaan sien, Hulle dink dit is ongelooflik. (omdat)
5.13.2 Die fliek is baie oortuigend. Dit kry ’n goue ster. (daarom)
5.13.3 Margot gaan terug na die aftree-oord. Sy verlang na Hendri. (want)

(3)

5.14 Gee die intensiewe vorm van die woorde in hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
5.14.1 Margot voel nie sy is reg vir ’n verhouding nie, want sy is nog (baie jonk).
5.14.2 Hendri en Margot is (baie verlief) op mekaar. 

(2)

5.15 Kies die korrekte woord. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
5.15.1 Etienne probeer baie (hard/hart) om sy fliek ’n sukses te maak.
5.15.2 Hendri het (gely/gelei) sonder Margot in sy lewe.

(2)

5.16 Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoorde in hakies. Skryf slegs die korrekte
antwoord neer. Dit was ’n 5.16.1 (vervelig) storie, maar ’n 5.16.2 (buitengewoon)
klankbaan.(2)
5.17 Wat beteken die volgende idioom?
Elke huis het sy kruis.

(1)

5.18 Is die vetgedrukte woorde letterlik of figuurlik gebruik? Skryf slegs die korrekte antwoord
neer. Tannie Marietjie is ’n regte buffel.(1)
5.19 Verskaf die samestelling van die volgende woorde:
5.19.1 identiteit + nommer
5.19.2 noord + wind

(2)

5.20 Kies die korrekte woord tussen hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord neer.
5.20.1 Die kleinseun (wie/wat) by sy oupa kuier, is verlief.
5.20.2 Hendri (ken/weet) ’n ballerina. 
(2)
Totaal vir Afdeling C: [40]
		
Totaal: [80]
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Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Taak 6:

Vraestel 2

Memorandum
Graad 9

Afdeling A
Vraag 1
1.1

Armand Greyling en Leandie du Randt.

(2)

1.2

finansieringsprobleme

(1)

1.3

Dit het amper nie gebeur nie./Misluk/ens.

(1)

1.4.1 Onwaar, hy het “sy hulp aangebied”.

(2)

1.4.2 Onwaar, bekendes of gesoute bekendes.

(2)

1.5

Hotel Rwanda

(1)

1.6

Dit was Suid-Afrika se eerste inskrywing by die studente-Oscars.

(1)

1.7

Chris Roland omdat hy gevoel het dit sou beter wees.

(2)

1.8

Lee-Anne Cotton

(1)

1.9

Sy het as uitvoerende vervaardiger gewerk en die geld ingevorder wat gekort het.

(2)

1.10 “kortgeskiet”
1.11

1.12

Hulle is jonk en ou mense woon gewoonlik in ’n aftree-oord. Dit is ’n snaakse plek vir jong
mense om mekaar te ontmoet aangesien mens meestal ouer mense daar vind.
(Enige iets soortgelyk)

(1)

(2)

Sy wil waarskynlik nie hê hulle moet saam (in ’n verhouding) wees nie.
Sy is bang dat Margot meer sal konsentreer op die verhouding as om ’n ballerina te
wees. (Enige iets wat van toepassing is.)

(1)

1.13

Margot en Hendri sal weer bymekaar kom./Sy sal nie meer saam met Hendri wil wees nie.
(Enige iets wat van toepassings is.)

(1)

1.14

25 April 2014

(1)
[21]
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Vraag 2
2.1

liefdesverhaal 

(1)

2.2

Die vorm van die windpomp is amper dieselfde as ’n “i” en dit sluit aan by die titel van die fliek.
(Enige iets soortgelyks)
(1)

2.3

Daar is iets in die water by die aftree-oord wat liefde veroorsaak tussen die twee
hoofkarakters.(1)

2.4

Die Karoo/op die platteland/op ’n plaas. (Enige iets soortgelyks)

(1)
[4]

Vraag 3
3.1

3.3

Die man roep “cut” wat dieselfde klink as “kat” in Afrikaans en daarom dink die kat dat die
man hom roep. Hy dink die man roep hom. Woordspeling.

(1)

3.2.1	Die man lyk kwaai. Jy kan sien die man lyk kwaai omdat hy skree, die uitroeptekens
na “cut” en sy oë lyk kwaai – op skrefies getrek.

(2)

3.2.2 B/C

(1)

regisseur

(1)

Afdeling B
Opsomming

Vraag 4
7 punte vir feite
3 punte vir taal
–

1: vir aantal woorde onderaan geskryf.

–

1: reëls nie oopgelos nie.

–

1: nie puntsgewys nie.

–

1: meer as 90 woorde.

•	Daar is baie geleenthede vir vervaardigers.
•	Die mark groei aanhoudend.
•	Daar is vanjaar meer Afrikaanse rolprente as ooit tevore.
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•	Afrikaanse flieks het reeds sukses oor die afgelope jaar behaal.
•	Afrikaanse flieks voldoen aan die behoeftes van fliekgangers.
•	Dit het die perfekte balans van nostalgie en humor dit laat mens goed voel.
•	Afrikaanse fliekgangers is baie lojaal.
•	Afrikaanse flieks is al hoe meer besig om by Hollywood kers vas te hou.
•	Fliekgangers het nie onrealistiese verwagtinge wanneer hulle Afrikaanse flieks kyk nie.
Enige 7

Afdeling C:
Taal

Vraag 5
5.1
5.2
5.3
5.4

vergeet
gesprek
gesien
fantastiese
5.5.1 mannetjie
5.5.2 naampie
5.5.3 kansie
5.6.1 sterre
5.6.2 gevoelens
5.6.3 moeilikhede
5.7.1
5.7.2
5.7.3

Baie Suid-Afrikaners sal die film wil sien.
Hendri se oupa sal vreeslik mal oor Margot wees.
Chris Roland sal sy hulp aanbied om die projek te laat realiseer.

5.8.1	Hendri moes die vakansie by sy oupa in ’n aftree-oord deurbring./Hendri moes die
vakansie by sy oupa in ’n aftree-oord deurgebring het.
5.8.2 Tannie Marietjie het na die verliefde paartjie gesit en kyk.
5.8.3 Margot was ’n ballerina in ’n baie belangrike produksie.
5.8.4 Hendri het nie baie geld gehad om van te lewe nie.
5.9.1 mening
5.9.2 feit
5.10.1
5.10.2
5.11.1
5.11.2
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Tannie Marietjie sê vir Margot dat sy aan haar toekoms moet dink.
Hendri vra wanneer hy haar weer gaan sien.
Die meisie hardloop baie vinnig terug na Hendri.
Hendri wag gedurig langs die telefoon.
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5.12.1 in plaas van
5.12.2 byvoorbeeld
5.13.1 Almal wil graag die fliek sien omdat hulle dink dat dit ongelooflik is.
5.13.2 Die fliek is baie oortuigend; daarom kry dit ’n goue ster.
5.13.3 Margot gaan terug na die aftree-oord, want sy verlang na Hendri.
5.14.1 bloedjonk
5.14.2 dolverlief
5.15.1 hard
5.15.2 gely
5.16.1 vervelige
5.16.2 buitengewone
5.17 Elke huis het sy eie probleem/probleme.
5.18 figuurlik
5.19.1 identiteitsnommer
5.19.2 noordewind
5.20.1 wat
5.20.2 ken
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Tweede Addisionele Taal

is
Ven
tjips

Kontekstuele vraag

Deur: Marieta Nel

Vraag 1
Beantwoord onderstaande vrae nadat jy die volgende gelees het:
“Dis Zolani Memani,” sê my pa. “Zolani, dis my dogter, Crystal.” Ek kyk na die ou wat voor my staan.
Hy is amper ’n kop langer as ek. Sy hare is kort geskeer.
Daar is ’n frons tussen sy ligbruin oë.
Hy het ’n sterk gesig, soos my ouma sou sê. Die soort gesig wat jy met houtskool sou teken.
Op sy T-hemp staan: Cool gang.
Ek rol my oë. So, dis hoe iemand lyk wat teen mure verf. En drankbottels en sigaretstompies in ’n
dolfyn se tenk gooi.
“Haai,” groet hy.
Ek ignoreer hom. “Ek sal die verf gaan haal,” sê ek vir my pa. Zolani Memani grinnik en vou sy arms
voor sy bors. Dit lyk of hy my tart.
Ek draai om en stap weg.
Ek kan nie glo ek gaan amper die hele Desembervakansie in sy gesig vaskyk nie.
1.	Watter soort verteller vind ons in hierdie verhaal?
(1)
2.	Waar werk Crystal se pa? Wat doen hy?
(2)
3.	Die eerste sin van hierdie hoofstuk sluit aan by die laaste sin van die vorige hoofstuk.
Verduidelik.(2)
4. Hoekom, dink jy, is daar ’n frons tussen Zolani se oë?
(2)
5.	Waarom rol Crystal haar oë nadat sy die woorde op Zolani se T-hemp gelees het?
(3)
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Luister en praat

Ridders en
rolmodelle:
’n luisterbegrip
en dialoog
Deur: Marieta Nel

A Luister en praat
Inleiding
Bespreek die volgende vrae wat op die drie prente gebaseer is:
1. Hoe skakel die gebrandskilderde uitbeelding met die tema?
2. In watter tyd dink jy speel die uitbeelding af?
3.	Watter dimensies van rolmodelwees word deur Christo Davids op
die twee voorblaaie uitgebeeld?
4.	Watter een van die twee voorblaaie beeld ook vir Christo as ridder
uit? Hoekom?
5. Wat word bedoel met die byskrif “op die skouers van reuse”?
6. Hoe sluit Anne Frank by die tema aan?
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Aktiwiteit 1: luister na ’n
informatiewe teks
Pre-luister
•	Laat die sokkerentoesiaste in die klas vertel wie Johan Cruijff is.
Indien niemand weet nie, google dit.
•	Bestudeer die vrae aandagtig voor jy luister.
Tydens luister
•	Kyk na die video Cruijff The legend 1 De jeugd tijd: het wonderkind
uit de Akkerstraat.
•	Die video is 13 min. 36 sek. Bly die heeltyd gefokus luister, anders
verloor jy van die inligting.
•	Jy mag aantekeninge maak terwyl jy luister. Aangesien die video oor
Johan se grootwordjare gaan, kan jy jou aantekeninge in die vorm
van ’n tydlyn maak.
Aktiwiteit 2: voer ’n
dialoog formele
assessering
Werk saam met ’n maat en
beplan ’n dialoog van 4-6
minute waarin een van julle
’n onderhoud voer met ’n
rolmodel en die ander een
die rolmodel is.
10
Onthou:
•	Hou vooraf ’n
klasgesprek oor wat ’n
rolmodel is.
•	Beplan ’n treffende
inleiding en slot.
•	Luister aandagtig na
en reageer op mekaar.

Post-luister
Beantwoord die volgende vrae:
1.	Hoekom was dit in die jare 50 moontlik om voetbal op straat te
speel in Amsterdam? Noem twee dinge.
2.	Watter sokkerklub ondersteun Johan van kleinsaf? Hoekom?
3.	Wie was saam met Johan die groot sokkerster op skool?
4.	Waaroor handel die briefies van Johan en sy broer Hennie aan
Arend?
5.	Wat was die enigste twee dinge wat afrigter Van der Veen Johan
kon leer?
6.	Gee die Afr. vir ploeg en snel.
7.	Wat merk Leo van der Linden op omtrent die manier waarop Johan
speel?
8.	Watter tekortkominge het Johan as rolmodel vir die jeug? Bespreek
volledig.

Bogenoemde is ’n uittreksel uit SASNEV se lespakket vir graad 8. SASNEV – Die Suid-Afrikaanse
Sentrum vir Nederland en Vlaandere het lespakkette saamgestel vir grade 8-11. Elke lespakket is presies
dieselfde as ’n hoofstuk in een van die KABV-taalhandboeke en kan dit vervang. Die tekste is nie net in
Afrikaans nie, maar ook in Nederlands. Die idee is nie net dat leerders verryk moet word t.o.v. die nuwe
sillabus nie, maar ook die Nederlands taal, kultuur en letterkunde leer ken, sien waar baie van die
Afrikaanse woordeskat en idiome vandaan kom en ook die kans staan om in Nederland te gaan reis.
(SASNEV ondersoek tans die moontlikheid om jaarliks een of meer leerders
en onderwysers wat aan die lespakket deelneem na Nederland te stuur vir ’n
eerstehandse ervaring.) Indien u belangstel om deel te neem aan die
lespakket, kontak Eureka Barnard by 021 531 5831 of eureka@sasnev.co.za
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Skryf en aanbied

Wenke vir
stelwerk
Deur: Ernest Loth, Klein Nederburg Sekondêr

Die belangrikheid van lees
Die leerder se skryfvaardigheid reflekteer sy luister-, praat- en leesvaardigheid. Die leerder wat goeie
leesvaardighede bemeester het, kan gewoonlik redelik vlot skryf. Die belangrikste wenk wat enige
opvoeder dus vir ’n leerder kan gee, is om soveel as moontlik te lees. Leesonderrig is van besondere
betekenis in die skryfprogram van die leerder.
Die leerder wat geleer word om krities te lees, slaag gewoonlik daarin om homself meer sinvol en
gestruktureerd uit te druk in sy stelwerk. Die opvoeder moet die leerders deurlopend lei om krities te
lees.
Opvoeders moet op die uitkyk wees vir bruikbare tekste wat as goeie voorbeelde van skryfwerk aan die
leerders voorgehou kan word. Leerders moet kan bepaal wat die skrywer van hierdie tekste probeer
bereik: wil hy ’n storie of verhaal vertel, die leser vermaak, ’n sekere standpunt stel of stemming en sfeer
probeer skep? Op hierdie manier raak die leerder bewus van die doel van sy eie skryfwerk. Die leerder
moet ook ontleed wie die teikenmark is op wie die skrywer se teks gerig is. Vervolgens raak die leerder
bewus van die teikenmark van sy eie skryfstukke.
Leerders moet ook die inleidende en slotparagrawe vergelyk. Is daar enige verband tussen die twee?
Vorm die twee paragrawe ’n mooi, afgeronde geheel?
Daar moet ook gelet word op die sinslengtes van die teks. Wissel die skrywer sy sinslengtes af? Maak hy
effektief gebruik van kort sinne of is alles lang, aaneenlopende sinne? Leerders moet geleer word om
sinslengte te beheer. Veral die swakker leerders moet weet dat die beste voegwoord dikwels ’n punt is.

Algemene beginsels vir
stelwerkonderrig
1.	As die leerder die stelwerkperiode nie geniet nie, as dit vir hom weinig betekenis inhou omdat hy
swak vaar, is die poging van die onderwyser, hoe toegewyd hy ook al mag wees, van geen nut nie.
2.	Leerders behoort in die Senior Fase (grade 8-9) eers geleer word om die boustene van stelwerk
– die woord, die sin en die paragraaf – doeltreffend aan te wend voor langer stelwerkopdragte
gegee word.
3.	Die leerders in die Senior Fase ervaar die lewe hoofsaaklik SINTUIGLIK. Dit wat hy met sy sintuie
waarneem, vertolk hy DENKEND met sy verstand. Sy EMOSIONELE BELEWING kleur ook sy

38 KLASGIDS HOËRSKOOL | FEBRUARIE 2015

Skryf en aanbied
ervaring. Om effektief te kan skryf, moet die leerder geleer word om sy waarneming denkend en
gevoelsmatig te verwoord.
4.	Doeltreffende skriftelike kommunikasie moet daagliks geoefen word; leerders moet genoeg
geleentheid kry om stelvaardighede in die klas te oefen in kort, kontroleerbare opdragte.
5.	Die opvoeder moet sy leerders gereeld aanmoedig en motiveer. Indien hy slegs foute aandui,
bereik hy niks. Donn Byrne (1979) merk die volgende ten opsigte van kritiek op stelwerk op: “But if
we are to be truly readers rather than judges, we should perhaps look not so much at what the
learners have failed to achieve, but rather at what they have actually succeeded in doing”.
6.	
Stelwerk moet so aangebied word dat dit nie bloot as klaskameraktiwiteit deur die leerders beskou
word nie. Die konteks waarin dit aangebied word, moet rekening hou met die leerling se leefwêreld
buite die klaskamer. Moedig die talentvolle skrywers aan om hul standpunte te lug in koerante en
briewe te skryf aan tydskrifte. (Dalk slaan hul skryfstuk nog ’n prys los, bv. die wenbrief in ’n
publikasie.) Die uwe het in sy matriekjaar telkemale die prys losgeslaan vir die wenbrief!
7.	Onderwerpe vir stelwerk moet boeiend en stimulerend wees. Die behoeftes van individuele
leerders moet bevredig word deur die beplanning van ’n wye spektrum onderwerpe en
stelwerkaktiwiteite.
8.	’n Verdere vereiste vir onderwerpe is dat dit nie te wyd of oop gestel moet word nie. In plaas van
“Besparing” of “Vriendskap”, kan die onderwerp uitgebrei word na byvoorbeeld “Die voordele
wat finansiële besparing vir SA inhou” en “Wat vriendskap vir my beteken”.
9.	Die sukses van die stelwerkprogram word bepaal deur die ingesteldheid van die opvoeder en sy
belangstelling in sy leerders. Voorbeelde van verdienstelike stelwerk of uittreksels daarvan behoort
in die klas uitgestal te word met die nodige erkenning aan die skrywers daarvan.
	In my klas het ek ’n spesiale hoekie (ONS EIE KREATIEWE SKRYFWERK) waar die beste opstelle,
briewe en transaksionele skryfwerk pryk met die leerders se punt en klasseksie daarby. Hulle tik dit
self uit met die korreksies (indien enige!) aangebring. Nie net voel hulle trots op hulself nie, maar dit
moedig ook die swakker leerder aan om ook sy werk daar te wil sien. Goeie gedeeltes van swakker
stukke kan ook geplaas word. Daar heers dan ’n heerlike gesonde Koue Oorlog oor wie se skryfstuk
volgende keer geplaas gaan word. Die ondernemende onderwyser kan selfs foto’s van die leerders
wie se skryfstukke uitgestal word saam met die stuk plaas.
10.	’n Beloning in die vorm van ’n prys – hoe gering ookal – aan leerders wat sekere skryfvaardighede
die beste baasraak of kreatief skryf, motiveer selfs die swakste leerder.

’n Program vir stelwerkonderrig
1.	Die stelwerkprogram moet noukeurig beplan word, ten einde te voorsien in die behoeftes van die
talentvolle, gemiddelde en swak skrywer.
2.	Die talentvolle skrywer kom gewoonlik op eie stoom reg en het slegs die onderwyser se aan
moediging nodig. Die swakker leerder met beperkte stelvermoë kan nie bloot geïgnoreer word nie
– dit is juis daardie leerder wat stap vir stap onderrig moet word hoe om korrek en effektief te skryf.
3.	Wanneer stelwerk onderrig word, moet die aanbieding nie so formeel wees dat die leerders
belangstelling verloor nie.
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4.	Die opvoeder sal die inisiatief van sy leerders so prikkel dat hulle vas glo die sukses van die les hang
geheel en al af van hul bydraes.
5.	Moenie net die opdrag gee: “skryf ’n opstel oor...” nie. Doen pre-skryfaktiwiteite om die leerders se
voorafkennis te aktiveer, hulle woordeskat te verbreed en kreatiwiteit te stimuleer.

Verbeter woordgebruik
 wak of gebrekkige woordeskat is een van die grootste faktore wat bydra tot swak stelvermoë. Die
S
volgende kan aangemoedig word om leerders se stelvermoë te verbeter:
•	Die gebruik van sinonieme om eentonigheid te voorkom: Bv. … om te werk, te arbei, ons af te sloof:
dit is ons lot.
•	Die gebruik van spesifieke in plaas van algemene woorde vir presiese beskrywings: Die
dwelmverslaafde drentel/dool deur die strate (i.p.v. stap).
•	Die gebruik van die ongewone woord en nuutskeppinge vir treffende beelding : Die helder water
spiraal uit talle fonteine (i.p.v. spuit)
•	Funksionele herhaling van woorde as stylmiddel : … en toe die dier so nader kom, nader kom, kry ek
sy reuk.
•	Die gebruik van klanknabootsende woorde vir effektiewe betekenisoordrag: Die verskrikte jagter
kon die olifant se maag hoor rammel.

Beplanning van die opstel
Die begaafde leerder met ’n natuurlike skryfaanleg hou gewoonlik nie daarvan om sy stelwerk
doelbewus te beplan nie omdat hy voel sy kreatiwiteit word beperk. Hy skryf dikwels eers die opstel en
doen dan die “beplanning” agterna. Minder talentvolle leerders baat baie by beplanning, al beplan hy
baie oppervlakkig en slegs in breë trekke.
Beplanning van die opstel beteken nie die rowwe skryf van die opstel en dan die herskryf daarvan nie.
Daar moet ’n duidelike skematiese voorstelling van die beplanning wees. Dit is goeie beleid om nie die
onbeplande werk van leerders vir evaluering te aanvaar nie. Soms is dit ook raadsaam om ’n punt vir
beplanning toe te ken.
Die opvoeder kan soms ’n opstel saam met die klas as geheel beplan. Die doelwit is nie om ’n resep of
formule vir die skryf van ’n opstel te gee nie, maar om die leerder vertroud te maak met ’n
benaderingswyse wat hom in staat stel om oor ’n onderwerp te skryf sonder enige mondelinge
voorbereiding.
Alle hoërskoolleerders se stelvaardigheid word tydens eksamens geëvalueer en om hierdie rede moet
elke leerder weet hoe om die opstel te beplan, te skryf en te herskryf.
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Woordvorming
Deur: Cornelia du Preez,
Morfologie kan nogal ’n taai toffie wees vir sommige leerders. Meegaande metode verg aanvanklik baie
voorbereiding, maar die hulpmiddels kan jare lank benut word. Sorg dat die kaartjies wat gemaak word
in groot skrif gedruk word en gelamineer word.
Maak afsonderlike kaartjies met verskillende soorte blare op.

Plak dit op die bord en vra die leerders of dit ’n boom is. Hulle sal
gou genoeg negatief antwoord. Vra dan hoekom dit nie ’n boom is
nie en hulle kom gewoonlik daarby uit dat daar nie ’n stam is nie.
Plak dan die kaart met die stam (sonder blare) op en vra of dit ’n
boom is.

Hulle antwoord gewoonlik bevestigend.
’n Stam alleen kan dus ’n boom wees.
Plak nou die kaart met ’n stam en blare
op en wys daarop dat die stam alleen ’n
boom kan wees, maar jy kan ook blare
byvoeg om die boom uit te brei.
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Plak nou kaartjies op met verskillende los voorvoegsels en agtervoegsels.

ge-

be-

her-

ont-

-ing

-baar

Vra of dit woorde is en hulle sal gou genoeg negatief antwoord. Plak nou woorde en vra of dit woorde is.

sing

wys

neem

skool

dank

skors

Die leerders sal positief antwoord. Plak ook woorde op met voor- of agtervoegsels en voor- en
agtervoegsels.

gesing
singery

gesingery
dankbaarheid

gekoopte
hersien

Bring nou die boommetafoor in verband met die woorde: Die woord in sy eenvoudigste vorm is die
STAM/BASIS.
STAM/BASIS

Woorde wat net uit een stam bestaan,
word ’n SIMPLEKS genoem. Let daarop
dat ’n simpleks wel meer as een
lettergreep kan bevat, bv. tabak.
sing
koop
skool
tabak

Woorde wat morfologies ontleedbaar is,
m.a.w. met stam plus voegsels of meer
as een stam, word ’n KOMPLEKS
genoem.

Vervolgens gaan ons kyk na verskillende maniere waarop woorde gevorm kan word.
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1. Voegsels: voorvoegsels en
agtervoegsels
Deur voegsels aan die stam te heg kan ons nuwe woorde vorm.
VOORVOEGSEL/PREFIKS/
PREMORFEEM

gesing

bewys

AGTERVOEGSEL/SUFFIKS/
POSTMORFEEM

erken

dankbaar

ontneem

vrolikheid

ontspanning
spellingdoeleindes

aartsvyand

drinkery

herleef

skaamte

skoene

Maak leerders attent op die feit dat sommige medeklinkers bloot as spellingdoeleinde dien, bv. die
tweede n in ontspanning is bloot om die geslote lettergreep te behou en is nie deel van die
agtervoegsel nie!

2. Samestellings
Plak ook die nodige kaartjies met woorde op die bord.
Dit is wanneer alleenlik twee of meer STAMME saamgevoeg word – sonder enige voegsels.

jas + sak = jassak

meisie + skoen = meisieskoen

seun + skool = seunskool

hoender + hok = hoenderhok

Dit is belangrik om die leerders hier op die spelreël te wys dat daar alleenlik twee s’e gebruik word indien
die een stam met ’n s eindig en die ander met ’n s begin soos in jassak. Waar die eerste stam nie met ’n
s eindig nie en die volgende stam met ’n s begin, word die s nie verdubbel nie, bv. seunskool,
dogterskool, seunskoen. Die eerste stam word altyd in die enkelvoudvorm gebruik.
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Soms is VERBINDINGSKLANKE tussen stamme nodig, maar dit bly steeds ’n samestelling.

kind + been = kindsbeen

reus + skip = reuseskip

kind + boek = kinderboek

leef + verhaal = lewensverhaal

3. Samestellende af leidings
Woorde kan deur ’n kombinasie van samestelling en afleiding gevorm word, maar op so ’n wyse dat die
samestelling en afleiding gelyktydig plaasvind.

dubbelsinnig
Daar bestaan nie ’n woord soos dubbelsin nie; dus is dit nie gevorm uit dubbel en sin nie.

4. Metamorfeme
Die metamorfeem word gevorm wanneer die stam van die woord verander.

sing
verwerp
bind

→
→
→

sang
verworpe
bond, bundel, band, bondel

5. Af leiding/Analogie
is ’n belangrike metode om nuwe woorde te vorm.
*

Byvoeglike naamwoorde:
monument: monumentale prag
doktor: doktorale proefskrif
president: presidensiële toespraak
tradisie: tradisionele gebruike
dissipline: dissiplinêre optrede
visie: visuele beelde
materiaal: materialistiese persoon

Toets die leerders by elke groep of hulle self aan voorbeelde kan dink. Hierdie lys kan nog uitgebrei
word. In die ouer taalhandboeke is vele sulke lyste te vind.
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*

Persoonsname:
blom:
bloemis
styl:
stilis
argief:
argivaris
passief:
pasifis

*

Afgetrokke selfstandige naamwoorde:
lees:
belesenheid
publiseer: publisiteit
moraal:
moraliteit
sien:
sig
skepties:
skeptisisme
barbaar:
barbarisme

*

Werkwoorde:
goud:
verguld
maklik:
vergemaklik
person:
verpersoonlik
program:
programmeer

*

Bywoorde:
beurt:
sy:
stil:
groot:

beurtelings
sywaarts, sydelings
stilletjies
grootliks

Leerders kan ook in groepe verdeel word en sodoende spanne vorm wat teen mekaar meeding. Die
onderwyser plak ’n land se naam op die bord, bv. Algerië. Leerders moet sê wat die inwoners van die
land genoem word (Algeryne), asook ’n byvoeglike naamwoord daarmee vorm: Algerynse.
Leerders moet ook weet dat die voegsels sekere waardes dra:
herontonbemisantitrans-loos
-skap

(weer)
(wegneem)
(nie)
(voorsien van)
(verkeerd)
(teen)
(oorkant)
(sonder)
(toestand)

Dit is ook belangrik dat leerders onderskei tussen afleidingsmorfeme en fleksiemorfeme.
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AFLEIDINGSMORFEEM
*

Dit vorm manlike en vroulike persoonsname: lektor

*

Dit kan die funksie van die woord verander (woordsoortlikheid): water

→ lektrise
→ ontwater

FLEKSIEMORFEEM
*
*
*
*
*

Dit vorm meervoude: hek
Dit vorm verkleinwoorde: nes
Dit dui verlede tyd aan: loop
Trappe van vergelyking word so gevorm: los
Byvoeglike naamwoorde word sodoende verbuig:

→
→
→
→
→

hekke
nessie
geloop
losser
breed

→
→

losste
breë

KERN EN BEPALER
By samestellings kry ons dat een deel van die woord eintlik die hoofgedeelte, die kern, is. Dit is
gewoonlik die laaste stam van die samestelling, bv.:
houtstoel

tipe stoel? = hout BEPALER

wat? = stoel KERN

Soms het albei dele van die woord gelyke betekenis, bv. doofstom, skaamkwaad.
Ten slotte word al die kaartjies van die bord afgehaal, behalwe: STAM, SAMESTELLING,
SAMESTELLENDE AFLEIDING en METAMORFEEM.
Gee nou vir die leerders elkeen ’n kaartjie met ’n woord op wat hy/sy onder die korrekte hofie moet
plaas. Wanneer al die leerders hul woorde op die bord het, kan die leerders self besluit watter woorde
onder die verkeerde hofie geplaas is.
Van al hierdie voorbeelde is daar soveel wat nie hier genoem word nie, maar wat baie nuttig is vir
leerders om te ken om hul taalvermoë mee uit te brei.
Geniet hierdie proses saam met u klas – hopelik dra hierdie boom vrugte!
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Watter rol kan
woordeboekwerk
boeke in die
taalonderrigsituasie
speel?
Deur: Dr. Michele van der Merwe, US
Beyer (2010: 60) verwys na die onderrigleersituasie waar woordeboekgebruik op die een of ander
manier deur die onderwyser gestimuleer word. Een van die maniere (Beyer, 2010:60) kan insluit
wanneer die onderwyser onderrig in woordeboekgebruik aanbied en die praktiese toepassing daarvan
met behulp van woordeboekwerkboeke insluit.
Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) vir Afrikaans Huistaal behoort die die
aspekte van taalstruktuur en/of kennis en begrip van die taal as interafhanklik aan al die ander
taalvaardighede beskou te word en moet dit hoofsaaklik kommunikatief en geïntegreerd in natuurlike en
aktuele gebruiksverbande onderrig word.
Taalleer behoort informeel in noue korrelasie met al die fasette van die onderrig van die Huistaal te
staan en leerders behoort ’n toepaslike kennis van en insig in die betrokke inhoude te hê en behoort in
staat te wees om hierdie kennis en begrip effektief in verskeidenheid situasies te gebruik.
Taal bestaan nie los van die mens nie en kan dus nie as ’n afgebakende lys inhoude bestudeer word nie.
Die interaktiewe en sosiale aard van taal beïnvloed die onderrigbenadering, onder meer ten opsigte van
metodiek, evaluering en handboekgebruik. Combrink et al (1997:6) beskryf dié benadering as sosiale
konstruktivisme. Volgens die interaktiewe benadering skep mense taalkennis en taalprodukte in
interaksie met ander mense, met ander woorde, kennis met ’n sosiale basis. Tipiese handelinge in ’n
leerdergerigte klaskamer is gesprekke, spontane redenering, gesamentlike probleemoplossing en
refleksie. ’n Leerdergerigte benadering (Combrink et al., 1997:6) beteken dat leerders nie net passiewe
ontvangers van taal is nie, maar ook skeppende gebruikers van taal. Kennis oor taal is belangrik, asook
die genot en betekenisvolle gebruik daarvan en die ontwikkeling van interaktiewe vaardighede.

Hoe vind die onderrigbenaderings
gestalte in werkboeke?
Leerdergerigte onderrigbenaderings vind op verskeie maniere gestalte in Afrikaanse werkboeke.
Aangesien woordeboekartikels as tekstipe beskou word, word dit in werkboeke verskaf en vrae word
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daaroor aan die leerder gestel. Verskeie werkboeke maak van die teksgebaseerde benadering
gebruik.
OTSW gebruik byvoorbeeld die artikel snaaks (ook verskaf in werkboek) in teksgebaseerde aktiwiteite
onder die hofie: ”Hoe om inskrywings te verstaan.” Sien voorbeeld 1 in die verband.
1.

Lees die hele inskrywing vir die woord snaaks en beantwoord dan die vrae.
a) Skryf die eerste twee betekenisse van snaaks neer.

		1. _________
		2. _________
b) Skryf die Engelse vertaling van snaaks in elk van die volgende sinne.
Engels
Sy grappe is altyd baie snaaks.

1.

Hy was snaaks genoeg nie vies vir my nie.

2.

Voorbeeld 1
Twee vrae word gevra, naamlik die eerste twee polisemiese onderskeiding van die woord moet
neergeskryf word, asook die Engelse vertaling moet verskaf word. Met die vraag kan ’n algemene fout,
naamlik dat leerders die eerste polisemiese onderskeiding van ’n woord as korrekte antwoord kies,
voorkom word. Die vraag dien as voorbereiding vir die volgende moeiliker vraag by die artikel van maar.
Leerders moet verder as die eerste vertaling, naamlik but lees en tot die gevolgtrekking kom dat even
though ook ’n vertaling van die woord kan wees. Met verwysing na Bloom se taksonomie vir die
evaluering van kognitiewe ontwikkeling (Combrink et al,1997: 18,19) word kennis en begrip van die leerder
gevra. ’n Hoërvlakvraag, naamlik toepassing word gevra waar leerder die voegwoord maar moet gebruik
om twee verskafte sinne te verbind. Hier handel dit oor sintaktiese orde, aangesien maar ’n
neweskikker is en onafhanklike woordorde teweegbring.
WSG bevat ’n hele aantal voorbeelde waar die teksgebaseerde benadering gebruik word. Vergelyk die
aktiwiteite rakende woorde soos stad (mediostrukturele inligting), polisie (uitspraakinligting), boek
(grammatiese inligting), tyd (betekenisinligting), bly (semantiese betrekkinge). Die artikel hak
(polisemiese onderskeidinge) kan ter voorbeeld gebruik word. Die artikel word verskaf en ’n opdrag
word oor die artikel verskaf. Die opdrag lui as volg: “Sommige woorde het meer as een betekenis. Die
betekenisse word met syfers aangedui, byvoorbeeld 1 en 2. Kyk na die voorbeeld van die inskrywing in
Nuwe Woordeboek sonder grense. Soek die woorde in Nuwe Woordeboek sonder grense op. Lees hul
definisies en voorbeeldsinne. Besluit dan watter Engelse betekenis die beste by watter definisie pas.
Skryf die nommer in die blokkie.”
Aangesien WSGW op aanleerders gerig is, word daar vernuftig telkens net een inligtingskategorie op ’n
slag behandel. Dit pas by die gebruiker se vermoëns en vaslegging vind deur die inoefen van die konsep
plaas. Dit is didakties suksesvol. Die teksgebaseerde benadering is goed om te gebruik, aangesien die
woordeboekartikel in die werkboek herhaal word en die leerder word dus in kontak met die woordeboek
gebring.

48 KLASGIDS HOËRSKOOL | FEBRUARIE 2015

Word woordeboekwys
McMillan maak uitstekend van die teksgebaseerde benadering gebruik. ’n Teks, bv. ’n artikel of storie
word verskaf en relevante vrae word gevra wat tot woordeboekgebruik oor die betrokke teks lei.
Sodoende kan die gebruiker die voordeel van woordeboekgebruik ervaar. Dit lei tot WST-woordeboek
ondersteunde taalonderrig.
Volgens die KABV behels die kommunikatiewe benadering dat ’n leerder baie en ryke blootstelling aan
die teikentaal moet kry. Om dit te bereik, moet leerders vele geleenthede gebied word om taal te
gebruik en te oefen. WSG maak uitstekend van die benadering gebruik deur ’n Afrikaanse liedjie se
woorde (met musiek) te verskaf met die opdrag om dit in die klas te sing. In die liedjie kom baie
verkleinwoorde voor en leerders word gevra om die getal verkleinwoorde in die liedjie te soek,
verkleinwoorde in die liedjie te identifiseer, asook om meervoude in die woordeboek na te slaan.
PLA maak ook van die kommunikatiewe benadering gebruik deur ’n teks te verskaf wat aanleerders uit
Afrikaans na Engels kan vertaal, asook ’n Afrikaanse teks met spel- en leestekenfoute wat redigeer kan
word.
Die kommunikatiewe benadering is uiters geskik vir aanleerders van ’n taal, maar volgens die
konstruktivistiese leerteorie waar die sosiale aard van taal beklemtoon word, kan dit vanweë die
leerdergerigtheid daarvan ook baie suksesvol vir huistaalsprekers gebruik word.

Die induktiewe metode as
onderrigleeraktiwiteit
Beyer (2010:61,63) wys daarop dat die induktiewe metode baie suksesvol tydens
woordeboekgeïntegreerde taalonderrig, oftewel WIT gebruik kan word. WIT (Beyer, 2010:61) verwys na
die bereik van ’n lesdoelwit deur leerdergerigte onderrigleeraktiwiteite. Die gebruik van werkboeke
tydens woordeboekgeïntegreerde taalonderrig kan ’n belangrike rol speel in ’n leerdergerigte
benadering.
Die induktiewe metode (Meij et al.1985: 6-7) bestaan daaruit dat die leerlinge aan voldoende
voorbeelde aan ’n bepaalde taalverskynsel bekend gestel word en deur die onderwyser se leidende
vrae self daarin slaag om die betrokke reël, beginsel of verskynsel af te lei of te “ontdek”.
Taalleeronderrig is dan funksioneel, en nie formeel nie. Sodoende val die klem op
taalgebruiksvaardigheid. Dit stel leerders in staat om self afleidings te maak en op dié manier
ontdekkings beter te onthou. Daar is heelwat voordele verbonde aan die gebruik van die induktiewe
metode vir taalleeronderrig.
Volgens Meij et al. (1985: 6-7) is leerders aktief betrokke by die onderrigproses; dit maak die les
interessanter. Dit wat die leerders self ontdek, onthou hulle langer. Hul kennis is dus van ’n blywende
aard. Hierdie metode prikkel leerders se denkvermoë en bevorder begrip. Die vlak van aanbieding word
sterk beïnvloed deur die bydraes van leerders – dis dus nie te moeilik of te maklik nie. Die onderwyser
kom gou agter wat leerders se probleme is en kan dit dan onmiddellik oplos.

Bibliograf ie
Beyer, H.L.2010.Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke. Lexikos 20: 52-70.
Combrink, L, N.Faasen, H.Geyser en A.Kloppers. 1997. Taalkonteks. Kenwyn: Juta.
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Skouspel
Deur: Jaomi Zeeman
Lees die gedig en beantwoord dan onderstaande vrae:

Skouspel
iewers in hul loft woonstelle
klink hulle ’n glasie
iewerster in grand hotelle
pose hulle met grasie
superryk fanatici
styl-elite, tert en kie
media-slawe, trend navolgers
prikkelpoppe, voorbladwonders
golden smiles vir die gepeupel
klatergoud uit silwer lepels
publicity is goed, my skat
botox hou my plooie plat
stommerikke, marionette
is verslaaf aan etikette
party planners, moet-hê rokke
photo shoppers, modepoppe
een vir jou en een vir my
ons roer ’n bietjie gospel by
hoor jy die geraas my rokkie
players op die vals trompette
wie is nou die baas my bokkie
ons maak nou ons eie wette
leë tale, hol simbale
ons partytjie vir ’n vale
Deur: J Zeeman

Begrip
1.1
Noem die twee woorde waaruit die samestelling in die titel van die gedig bestaan.
1.2 Verduidelik in jou eie woorde wat elkeen van hierdie woorde beteken.
1.3 Verduidelik nou wat “Skouspel” beteken.
1.4	Sou hierdie titel ook na die “Huisgenoot Skouspel”-konserte kon verwys? Motiveer jou antwoord.
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2.	Die “hul” en “hulle” in die eerste strofe verwys na ’n spesifieke groep mense. Noem woorde uit
hierdie strofe wat die volgende t.o.v. hierdie groep se karakter verklap:
2.1
Hulle is welgesteld.
2.2
Hulle het ’n buitensporige beheptheid met sekere dinge.
2.3
Hulle is aan die voorpunt wat elegansie en goeie smaak betref.
2.4
Hulle is aanhangers van nuwe neigings.
2.5
Hulle ondewerp hulle aan die voorskrifte van massakommunikasie.
3.	Watter twee ander woorde in die eerste en tweede strofes sluit aan by die “poppe” in
“modepoppe”? Motiveer jou antwoord.
4.	Wat sê die verwysings na “gepeupel” en “my skat” van wat hierdie groep mense van “gewone
mense” dink?
5.	In die eerste strofe word na hierdie spesiale groep mense as “superryk” en die “styl-elite” verwys.
Watter woorde in die tweede strofe sê dat hulle eintlik
5.1
nie hulle eie keuses maak nie en
5.2
dwaas is?
6.	Noem twee woorde in die laaste strofe wat verwys na woorde wat gereeld in Afrikaanse
popliedjies voorkom.
7.	Waar sal jy die “etikette” vind waarna in die tweede strofe verwys word?
8.	Noem twee dinge in die derde strofe wat tot die “geraas” waarna hier verwys word, sou bydra.
9.
Watter raad sou jy vir die “vals trompette” gee? Skryf slegs die korrekte letter neer.
a)
Hulle moet ingestem word om op die noot te speel.
b)
Hulle moet meer waar/eg wees.

Uit met die woordeboeke!
Gebruik ’n tweetalige woordeboek en beantwoord die
volgende vrae.
1.
Soek die Afrikaanse woorde wat die beste in die gedig
sou pas vir die volgende:
1.1
loft
1.2
grand
1.3
pose
1.4
trend
1.5
golden smiles
1.6
publicity
1.7
party planners
1.8
photo shoppers
1.9
gospel
1.10 players
2.
Wat is die enkelvoudvorm van “fanatici”?
3.
Is “elite” ’n Afrikaanse of ’n Engelse woord? Waarom sê jy so?
4.	Daar word baie keer na Hollywood as “Tinsel Town” verwys. Maak jou eie samestelling met ’n
woord uit die tweede strofe om ’n goeie Afrikaanse vertaling hiervoor te maak.
5.1 Wat is die Engelse vertaling vir “gepeupel”?
5.2 Soek nou nog twee Afrikaanse sinonieme vir “gepeupel”.
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6.
7.

Wat beteken “kie”?
Wat is die Engelse uitdrukking vir “om ’n glasie te klink”?

Taal

52

1.1
1.2

Skryf die intensiewe vorm in die die eerste strofe neer.
Watter ander intensiewe vorm kan daar ook vir hierdie stamwoord wees?

2.

Skryf die trappe van vergelyking vir die volgende woorde uit die gedig neer:
2.1
die stamwoord by 1.1
2.2
die Afrikaanse woord vir “grand”
2.3
plat
2.4
vals
2.5
leeg
2.6
hol

3.

Skryf die regte vorm van die woorde tussen hakies.
3.1
Die (grasie) vrou is baie stylvol.
3.2
Die ryk man bly graag in die (deftig) hotel.
3.3
Die model is mal oor (goud) juwele.
3.4
Die (leeg) glas is vuil.

4.

Soek sinonieme vir die volgende woorde uit die bostaande gedig:
4.1
regulasies
4.2
wanorderlike menigte
4.3
statigheid
4.4
handelsmerkstrokies
4.5
valse skyn
4.6
nadoeners
4.7
rinkink
4.8
dwase
4.9
hoof
4.10 toneelpoppe

5.

Soek die volgende in die gedig:
5.1
’n bywoordelike frase van wyse (eerste strofe)
5.2
twee attributiewe byvoeglike naamwoorde (eerste strofe)
5.3
twee skeibare werkwoorde (tweede en derde strofes)
5.4
drie verskillende besitlike voornaamwoorde (hele gedig)
5.5
’n samestelling wat uit drie woorde bestaan (hele gedig)
5.6
vyf samestellings wat uit twee woorde bestaan (hele gedig)
5.7
vier verkleinwoorde (hele gedig)
5.8
oorganklike werkwoord (eerste strofe)

6.

Watter spelreël word toegepas met die spelling van die meervoudsvorm in hotelle,
woonstelle en wette?
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7.

Watter twee van die volgende woorde is afleidings? Gee redes vir jou keuses.
gepeupel; verslaaf; grasie; trompette; bietjie

8.

Kyk na die volgende sin en voer die opdragte uit.
Iewers in hul loft woonstelle klink hulle ’n glasie.
8.1
Ontbind die sin ’n ’n onderwerp, gesegde en voorwerp.
8.2
Skryf die sin in die lydende vorm oor.
8.3
Herskryf die sin in die toekomende tyd.
8.4
Skryf die sin in die enkelvoud oor.
8.5
Brei die sin met ’n bywoordelike frase uit.

Poësie

Bespreek die gedig t.o.v. die volgende aspekte:
1.
Die ritme en watter instrumente gebruik is om die volgehoue ritme te verseker.
2.
Die weglating van hoofletters en leestekens.
3.
Die rymskema.
4.
Die gebruik van Engelse/sleng woorde en die doel daarvan.
5.
Die betekenis van al die metafore en beeldspraak.
6.
Die verwysings na ander tekste (bv. die Bybel, lirieke van Afrikaanse liedjies, uittelrympies).
7.
Die progressie in die verval van die “skouspelagtiges”.
8.
Alle verwysings of insinuasies t.o.v. valsheid/oppervlakkigheid.
9.
Satire as vorm van kommentaar in die letterkunde.
10. Hoe die titel die betekenis van die gedig omsluit en ontsluit.

Skryf
1.
Leerders kan hul eie satiriese vers skryf oor ’n kwessie wat hulle na aan die hart lê.
2.
Leerders kan ’n satiriese vers skryf waarin hulle met hulself die spot dryf.
3.	’n Opstel oor die vals beeld van roem en aansien wat die media t.o.v. bekende persone skep.
4.	’n Brief aan ’n koerant of tydskrif waarin die ongesonde kultuur van oppervlakkige roem en
heldeverering onder die loep geneem word.

Praat
1.	Klasbespreking oor die invloed van die opheffing van
sekere vermaaklikheidsterre tot helde.
2.
Individuele mondeling oor “Wat is ’n ware held?”
3.
Debat: “Helde is net produkte van die media.” Ja/
Nee.
4.
Groepaktiwiteit: Leerders verdeel in groepe en bied
die gedig as ’n kletsrym-liedjie aan.
5.
Spreekkoor: Die klas oefen die gedig as ’n
spreekkoor.
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Kom skryf ’n haikoe

Deur: Iren Raath, Hoërskool Jim Fouché

’n Haikoe is ’n Japannese versvorm bestaande uit drie rymlose reëls met ’n vyf-sewe-vyf
lettergreepkombinasie.
Binne die eenvoudige versvorm lê die moontlikheid om ’n diepsinnige gedagte aan die leser oor te dra.
’n Haikoe is ’n soos ’n foto waarin ’n oomblik in woorde vasgevang word.
Daniel Hugo skryf:
o haikoe sonder
natuur en die seisoene
padda sonder poel (Litnet)
Daarmee impliseer Hugo dat die tradisionele tema van die haikoe oor seisoene en die natuur handel.
Praktiese gebruike van die haikoe: SMS ’n verrassingshaikoe aan jou geliefde of ’n vriend, bind ’n haikoe
om jou geskenkpakkie en skryf haikoes vir jou FB-fotoalbum.
In Litnet se haikoekompetisie wen Pieter Strauss met die volgende haikoe:
die vinknessie hang
klein planeet in die heelal
’n bondeltjie bang
Haikoes uit Jim Fouché Hoérskool, Bloemfontein:
Gr. 10A’s se opdragtema was skool of natuur:
wat as, op ’n dag,
die lewe heeltemal leegloop:
’n kleurlose maalkolk (Mialise Tolmie)
wat as ’n swerm voëls
net so ongelukkig is
soos die grys mensdom (Mialise Tolmie)
die somerson kom groet
en jaag die nare winter
van waar hy kom (Monique Maartens)
Skool is ’n voëlnes
waar boekwurms tuis voel
en tyd nie wil vlieg nie. (Luané Deysel)
’n wag-’n-bietjie
is die skool wat jou hier sal
haak en daar sal steek (Gerhard Venter)
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’n Kortverhaal,
volksverhaal en
twee gedigte
vir die juniors
Deur: Betsie Lureman, Hoër Meisieskool Herschel

VRAAG 1:

Die dae van die rooi vlieër
Lees die volgende gedeelte uit Die dae van die rooi vlieër en beantwoord die vrae.
Twee goed gebeur daardie dag met my: Ek kry die vreeslike nuus, en ek kry ’n groot geskenk. Die
slegte nuus het eerste gekom. Dis hoekom ek net van die huis af wou wegkom.

]]]
Ek doen nie vanmiddag huiswerk nie. Klaar! Ek gooi net my tas langs my lessenaar neer en duik maag
eerste op my bed. My ken begrawe ek in my kussing en my hande stoot weer deur die houtplankies
na die vlieër toe. Ek kan net stukkies van die woorde op die seil uitmaak.
Skielik kry ek ’n plan. Ek trek die vlieër agter die bed uit, sit dit netjies neer op die duvet en spring van
die bed af om my tas nader te sleep. Na ’n rukkie kry ek waarna ek soek: ’n lekker dik, swart koki-pen.
1.1	Wie is die hoofkarakter in hierdie verhaal?
1.2	Kies die korrekte antwoord: In hierdie verhaal tree ’n (ek-verteller/derdepersoonsverteller) op.
1.3	Watter twee dinge, een positief en een negatief, het die dag met die hoofkarakter gebeur?
1.4	Waarom was die verteller nie lus om huiswerk te doen nie? (paragraaf 2)
1.5	Skryf nog ’n ding neer waarvoor hy nie lus was nie.
1.6	Kies uit KOLOM B die korrekte woorde wat by die spreker in KOLOM A pas. Skryf slegs die
vraagnomer (1.6.1) met die korrekte antwoord (A, B, of C).
KOLOM A

KOLOM B

1.6.1

Lisa

A “My kind … ons gaan skei.”

1.6.2

Ma

B “Ons sal altyd vir jou lief bly, ou grote.”

1.6.3

Pa

C “Hei, hoekom lyk jy vandag soos ’n suurknol?”

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

(3)
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1.7

1.8

Skryf die woord neer wat in elke sin ontbreek.
1.7.1 Elmar beskryf die vlieër as rooi soos in …….. –rooi.
1.7.2 Elmar sien hoe sy ouers losskeur soos ’n …… wat ’n mens in twee dele skeur.
onnoseler

slimmer

maerder

(1)
(1)

mooier

Kies uit die blok hierbo die korrekte woorde om 1.8.1 en 1.8.2 te voltooi.
Ek wens ek was 1.8.1 ….. en ek wens ek was 1.8.2 ….. was op die vlieër
geskryf toe Elmar dit gekry het.
(2)
1.9 Elmar skryf drie wense en vyf vrae oor dinge waaroor hy wonder op sy
vlieër.
1.9.1 Skryf TWEE van die vrae neer.
(2)
1.9.2 Skryf TWEE van die wense neer.
(2)
1.10 Hoe weet ons die vlieër het vir Elmar vertroos?
(2)
1.11 Sal jy sê hierdie verhaal het ’n gelukkige einde? Motiveer jou antwoord.
(1)
/20/

VRAAG 2
Lees die volgende gedeelte uit Antjie Somers en beantwoord die vrae.
Omdat Andries daarvan gehou het om liewer alleen te wees, het die ander vissers graag met hom
skoorgesoek. Party het sommer net geterg, maar ander was jaloers omdat Andries goeie werk
gedoen het en deur die skipper geprys is.
Op ’n dag soek ’n paar vissermanne weer met Andries skoor.
Soos gewoonlik steur hy hom nie veel daaraan nie en begin aanstap huis toe. Maar toe een hom aan
die skouer beetkry en ’n ander hom onverwags met die vuis bydam, besluit Andries om hulle ’n les
te leer.
Nie lank nie of die vuiste klap.
Net so vinnig as wat die geveg begin het, is dit verby.

2.2
2.4
2.5

2.1.1 Waarom het Andries ná hierdie geveg gevlug?
2.1.2 Dink jy dit was reg van Andries om te vlug? Motiveer waarom jy so sê.
Noem twee karaktereienskappe van Andries wat uit bostaande leesstuk afgelei kan word.
2.3.1 Hoe het Andries sy voorkoms verander sodat niemand hom herken het nie?
2.3.2 Wat het hy homself genoem?
Die vreemde mens wat in die berge gebly het, was so sterk soos ’n … . (slegs EEN woord)
Kies die antwoord wat NIE pas nie. Skryf net die vraagnommer (2.5) met die korrekte
antwoord (A, B, C of D).
Die mense glo Antjie Somers …
A vang stout kinders en maak hulle dood.
B vang stout kinders en dra hulle weg berge toe.
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(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
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C vang stout kinders en laat hulle werk.
D vang stout kinders en neem hulle op ’n vissersboot.
(1)
2.6 Wat, dink jy, het van Andries Somers geword?
(1)
/10/

VRAAG 3
Lees die volgende gedig deur en beantwoord die vrae op die volgende bladsy.

Eksieperfeksie
Ons is ’n eksieperfeksie gesin.
Ek lyk op ’n haar na Ma
en Boetie trek op Pa
Eksieperfeksie.
Ons is ’n eksieperfeksie gesin.
Eet lae-GI-hawermout,
groente, vrugte, witvleis en min sout.
Eksieperfeksie.
Ons is ’n eksieperfeksie gesin.
Staan soggens vroeg op vir gym:
swem, Pilates, gewigte, spin.
Eksieperfeksie.

3.1	Reeds in strofe 1 gee die spreker in die
gedig TWEE redes waarom hulle ’n
volmaakte gesin is. Noem die redes.
(2)
3.2 Hoe weet ons dat hierdie gesin baie
gesond eet?
(2)
3.3 Voltooi die sin deur een woord neer te
skryf: ’n Mens ry . . . as jy in die gym spin. (1)
3.4 Watter woord in strofe 4 rym met werk?(1)
3.5 In watter strofe kom die wending of
keerpunt in die gedig?
(1)
3.6 Gee TWEE redes waarom die spreker
in die gedig nie perfek is nie.
(2)
3.7 Dink jy die titel Eksieperfeksie pas by die
gedig? Motiveer jou antwoord.
(1)
/10/

Ons is ’n eksieperfeksie gesin.
Pa en Ma het goeie werk,
kinders presteer, en Sondae is dit kerk.
Eksieperfeksie.
Ons is ’n eksieperfeksie gesin.
Ons hou van kuns en maak musiek,
word omring deur ’n goeie vriendekliek.
Eksieperfeksie
Ons is ’n eksieperfeksie gesin.
Net ek word ’n bietjie vet.
Ek gaan gereeld na die toilet,
druk ’n vinger in my keel en spoel
en was en was my hande.
Eksieperfeksie.
					

Alta Marincowitz
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VRAAG 4
Lees die volgende gedig deur en beantwoord die vrae.

Sproeireën
My nooi is in ’n nartjie,
my ouma in kaneel,
daar’s iemand … iemand in anys
daar’s ’n vrou in elke geur!
As ek ’n stukkie nartjieskil
tussen my vingers buig of knak,
breek uit die klein sproeireën
wat geurend om my hand uitsak,
die boorde weer van Swartfoloos
en met die nartjies om my heen
weet ek hoe dat ’n vrou kan troos.
O my nooi is in ’n nartjie,
my ouma in kaneel,
daar’s iemand … iemand in anys,
daar’s ’n vrou in elke geur!
				
D.J. Opperman

4.1

Noem TWEE speserye wat in strofe 1
genoem word.
(2)
4.2 Skryf EEN woord neer: Strofes 1 en 3
word herhaal en word die …….. genoem. (1)
4.3 Verskillende geure laat die spreker aan
verskillende vroue dink.
4.3.1	Aan wie dink hy as hy ’n nartjie
ruik?(1)
4.3.2 Aan wie dink hy as hy kaneel ruik? (1)
4.3.3 Waaraan laat kaneel jou dink?
(1)
4.4 Skryf TWEE versreëls uit die gedig neer
wat vir jou verduidelik hoe om sproeireën
te maak. 
(1)
4.5 Wat is die Swartfoloos?(1)
4.6 Kies die korrekte antwoord: My nooi is in
’n nartjie is ’n voorbeeld van ’n (metafoor/
vergelyking).(1)
4.7 Hou jy van hierdie gedig? Motiveer jou
antwoord.(1)
/10/

MEMORANDUM
VRAAG 1
1.1
1.2
1.3

Elmar 
ek-verteller 
Hy het ’n vlieër opgetel. 
Hy het gehoor sy ouers gaan skei.
1.4 Hy is hartseer/depressief oor sy ouers wat gaan skei.
1.5 Hy eet nie sy brood nie
1.6.1 C 
1.6.2 A
1.6.3 B 
1.7.1 Coca-Cola
1.7.2 foto
1.8.1 slimmer
1.8.2 mooier
1.9.1 Is dit my skuld?
		
Waar gaan ek nou bly?
		
Gaan ek alleen wees?
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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Waar gaan ek nou skoolgaan?
		
Is my Pa-hulle lief vir my? (enige twee vrae)
(2)
1.9.2 Hy wens alles word weer soos dit op sy verjaarsdag was.
		
Hy wens hulle het nooit baklei nie.
		
Hy wens hulle wil nie skei nie. (enige twee)
(2)
1.10 As hy sy ouers mis soos toe hulle saam was (1), gaan vlieg hy sy vlieër (1).
1.11 Eie mening met ’n gepaste motivering, bv. Ja, hy het geweet sy ouers is albei lief vir hom. (1) of
Nee, dit is hartseer dat hulle nie meer as ’n gesin saam is nie.
(1)

/20/

VRAAG 2
2.1.1 Die een man wat Andries geslaan het, is dood.
(1)
2.1.2 Eie gemotiveerde mening
(1)
2.2 alleenloper
(1)
fluks
(1)
staatmaker
(1)
enige 2
(2)
2.3.1 Hy het ’n rok aangetrek (1) en ’n kopdoek opgesit.
(1)
2.3.2 Antjie Somers
(1)
2.4 os
(1)
2.5 B
(1)
2.6 Eie mening 
(1)
/10/

VRAAG 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Sy lyk na haar ma (1) en haar boetie lyk na haar pa.
(1)
Hulle eet lae-GI-hawermout , groente, vrugte, witvleis en min sout. (enige 2)
(2)
fiets
(1)
“kerk”
(1)
6 of laaste
(1)
Sy dink sy is vet.
(1)
Sy ly aan ’n eetversteuringsiekte/bulimie.
(1)
3.7 Eie gemotiveerde mening.
(1)
/10/

VRAAG 4
4.1
4.2

Kaneel (1) en anys
(1)
koor/refrein
(1)
4.3.1 Sy nooi
(1)
4.3.2 Sy ouma
(1)
4.3.3 Pannekoek, pampoenkoekies, melktert ens. (Enige aanvaarbare antwoord.)
(1)
4.4 “As ek ’n stukkie nartjieskil/tussen my vingers buig of knak”
(1)
4.5 ’n rivier
(1)
4.6 metafoor
(1)
4.7 Eie gemotiveerde mening.
(1)
/10/

KLASGIDS HOËRSKOOL | FEBRUARIE 2015

59

Lees en kyk: letterkunde

Storieleesfees

Die ATKV se Kinderboektoekennings is ’n storieleesfees vir leerders en ’n gulde geleentheid om ons
graad 8-10 leerders aan die lees te kry en te hou. (Hierdie projek kan deur die skoolbiblioteek of Afr.
Afrikaanse departement gedryf word.)
Vanjaar is daar vyf ongelooflik goeie boeke wat op die kortlys vir grade 8-10 is (sien volgende bladsy).
Skole skryf in by die ATKV (Jeanné Naudé – jeannen@atkv.org.za) en bestel dan die vyf boeke by LAPA
(Miemie du Plessis – miemied@lapa.co.za). Leerders kry vanaf Januarie tot Julie 2015 kans om hierdie
vyf boeke te lees. Nadat leerders al die boeke gelees het, dui elkeen op ’n stembrief aan watter boek vir
hulle die mooiste is. Die stembriewe word na die ATKV gestuur en die wenboek word by die jaarlikse
prestige-geleentheid Woorveertjies op Stellenbosch aangewys. Biblioteke/skole wat in minstens twee
kategorieë deelneem, staan die kans om ’n geskenkbewys te wen.
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Tog nie ’n tablet
in die Afrikaansklas nie!
Deur: Suzann Prinsloo – Digitale Opleidingsspesialis (Via Afrika)
Wanneer jy aan tablette dink, dink jy aan toepassings en die
internet en daar is als in elke geval mos in Engels. ’n Tablet gaan
beslis nie die onderrig in die Afrikaansklas kan verryk nie, of kan dit?
Daar word gereeld gepraat van tablet-oplossings, maar tablette is beslis
nie die oplossing nie. Tablette is wel ’n wonderlike hulpmiddel, ideaal
ontwerp vir multimediadoeleindes, wat in die klas ingespan kan word vir ’n
verskeidenheid van uitkomste. Die manier hoe ons dink oor tegnologie in die klaskamer word effens op
die kop gekeer die oomblik wat ons ’n verskeidenheid van multimedia effektief in die klas begin gebruik.
Leerders se omgewing is gevul met multimedia: van die TV-programme wat hulle kyk tot die selfoon- en
rekenaarspeletjies wat hulle speel. Dit word al hoe moeiliker vir die onderwyser om hierdie leerders te
beïndruk met ’n swartbord voor in die klas. Multimedia kan die gaping tussen die leerder en die
onderwyser se wêreld kleiner maak. Met die speel van ’n video in die klaskamer word daar ’n ander stem
die klas ingebring wat daardie kort aandagspanne weer vasvang, maar ook visuele stimulasie voorsien
– ons weet dat kinders beter visueel leer.
Via Afrika Uitgewers het sedert die implementering van KABV, hul boeke in elektroniese formaat
omgeskakel. Hierdie elektroniese boeke het ’n verskeidenheid van video’s, animasie en interaktiewe
aktiwiteite ingebou. ’n Professionele stem lees vir jou gedigte voor en animasie daarmee saam maak die
storie net soveel meer interessant. Gaan kyk gerus na die insetsel, Dagbreek: Boekmerk – Via Afrika
Skoleprojek, op YouTube om ’n idee te kry van hoe hierdie raakpunte in die boek ingewerk is wanneer
die voorbeeld van Vroue van Vermeer deur T.T. Cloete bespreek word.
Die omgekeerder klaskamer (Flipped Classroom)
Hierdie “nuwe” neiging in onderwys is beslis nie nuut nie. Die gebruik van tegnologie om hierby uit te
kom, mag dalk wees. Elke onderwyser het al bepaalde take huis toe gestuur en die leerders moes
terugvoer gee. Tegnologie, en veral tablette, maak dit aansienlik makliker.
In plaas daarvan om ’n opdrag in die klas uit te deel en te bespreek neem die onderwyser vooraf haar
verduideliking van die opdrag op en stuur hierdie opdrag met verduideliking na die leerder se tablet.
Gebruik die toepassing, Explain Everything (beskikbaar op iPad en Android-tablette). Neem jou stem
op wanneer jy die konsep verduidelik en illustreer die konsep deur foto’s en video’s in jou aanbieding in
te trek. In die klas word meer tyd spandeer aan begrippe wat moeilik is om te verstaan – leerders word
die kans gegun om meer vrae te vra, want daar is meer tyd in die klas hiervoor.
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Tegnologie in die klaskamer
Leerders leer nie almal teen dieselfde tempo nie
Bou ’n bank van opdragte wat jy beskikbaar stel vir die leerders wat vinnig leer en self deur nuwe werk
sal wil gaan sodat hul met voorkennis by die klas opdaag. Die leerder wat stadig leer, kan meer aandag in
die klas kry omdat daar vir hom/haar meer tyd beskikbaar is.
Leerders het nie almal selfvertroue nie
Vir sommige leerders is die gedagte aan voorlees vir die klas, ’n opvoering in ’n groep of bloot die idee
om ’n vraag voor ander te vra genoeg om hul in ’n hoek te laat wegkruip. Met ’n tablet in die hand, kan die
leerder wat nie blootgestel wil (of kan) word aan die klas nie, hul opdrag opneem en elektronies vir die
onderwyser inhandig.
Span sosiale media in om hierdie leerders te betrek. Dit is nie blootstellend om ’n vraag te vra deur
Twitter nie. Laat die leerders jou professionele @profiel volg en #onderwerp bespreek.
Motiveer en bevorder samewerking en kreatiwiteit
Groepwerk word steeds binne die kurrikulum aangemoedig. Dit kan egter chaos in die klas veroorsaak.
Waarom nie die leerders uit die klas uit stuur met die opdrag om hul opvoering elektronies te beplan en
’n video daarvan te maak nie? iMovie (iPad) en MovieStudio (Android) is ideaal hiervoor. Dit sal
samewerking motiveer en elkeen in die “film” kan sy rol volgens sy kennis en aanleg inspan. Hierdie
toepassings laat die leerders toe om spesiale effekte by hul video te voeg en wanneer die “film” in die
klas gewys word, sit almal en TV kyk. Terug by die leerder se natuurlike omgewing.
Gebruik die wêreldwye web
Hoor ek jou dalk sê: Ek sal graag video’s wil wys in die klas, maar alles op die Internet is net in Engels? Dit
mag dalk hoofsaaklik in Engels wees en jy het beslis nie die tyd om dag en nag te google vir die korrekte
inligting nie. Via Afrika het dit hier ook vir die Afrikaansonderwyser makliker gemaak. Besoek gerus www.
viaafrika.com/future/weblinks, kies jou graad en Afrikaans HT of Afrikaans EAT en volg ’n lys van skakels
na waardevolle plekke op die Internet waar onderhoude met Breyten Breytenbach gevoer word, die
skakel na Heuwels Fantasties se webblad of die volledige biografie van skrywers wat in die klas behandel
word – om maar net enkeles te noem.
Assessering
Waar skole bevoorregd genoeg is om Internet-toeggang vir klasse beskikbaar te stel, kan ’n
verskeidenheid van aanlynassesserings ingespan word soos Kahoots (alle platforms) of Class Dojo
(iPad en Android) waar die onderwyser hul toetsie opstel en die leerders vul die antwoorde op hul eie
tablet in. Die resultate word onmiddellik vertoon in die klas en die onderwyser kan dan besluit om aan
te beweeg na ’n ander onderwerp omdat hierdie een onder onder die knie is, of dalk ’n bietjie meer tyd
aan die spesifieke onderwerp te spandeer.
Leerders kan hulself ook toets. Die Android-toepassing Via Afrika Toets-Uself (ook beskikbaar as Via
Afrika Test-Urself) is ’n KABV-belynde hersieningstoepassing. Die leerder kies hul graad en vak en kan 12
gratis vrae aflaai. Nadat al die vrae beantwoord is, ontvang die leerder hul resultaat en kan ook die
memorandum besigtig. Nog vrae kan gekoop word vanaf so min as R2 vir ’n volgende stel vrae.
Op die ou end moet die tegnologie wat jy in die klas inspan die leerproses ondersteun en verryk en nie
terughou nie. Daarom is opleiding kardinaal en bly die implementering ’n proses. Die resultate is egter
dit alles werd.
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