Huistaal

GRAAD 11 – TAAK 11
VRAESTEL 1

Deur: Henning Pieterse, Hoërskool Overkruin

Tyd: 2 uur

Punte: 70

Algemene instruksies
1.
Beantwoord AL die vrae.
2.
Begin ELKE afdeling op ’n nuwe bladsy.
3.
Trek ’n streep na elke afdeling.
4.	
Nommer die antwoorde korrek na aanleiding van die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik
word.
5.
Laat ’n reël na elke antwoord oop.
6.
Skenk deeglike aandag aan spelling en sinskonstruksie.
7.
Voorgestelde tydsbesteding:
		
Afdeling A:
50 minute
		
Afdeling B:
30 minute
		
Afdeling C:
40 minute
8.
Skryf netjies en leesbaar en in BLOU ink.
9.
Geen Tipp-Ex of ander korrigeervloeistof mag gebruik word nie.

AFDELING A
BEGRIPTOETS

VRAAG 1
Bestudeer die tekste wat volg en beantwoord die vrae.
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TEKS 1: BEGRIPSTOETS

AGENTE SE GEFLIKFLOOI BY
CRAVENWEEK RUK HANDUIT
Deur: Elaine Swanepoel Henrik Cronjé, Hannes Nienaber e.a.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Die jaarlikse Cravenweek-toernooi vir hoërskole is besig om in ’n veiling van Suid-Afrika se
jong talent te ontaard. Die aggressiewe talentwerwing by vanjaar se 53ste week by Kearsney
College, net buite Durban, grens aan verregaande.
Ouers van spelers is vir ’n vale onthaal en getrakteer om hul guns te wen. Agente en talent
werwers woon die week reeds jare by, maar vanjaar was daar meer. Die Franse agente by die
Cravenweek is glo uitgetrede Suid-Afrikaanse spelers wat rugby in Frankryk gespeel het. Verskeie
oud-Springbokke soos Thinus Delport en Jacques Cronjé is ingespan om talent vir oorsese
klubspanne te identifiseer. Delport het dit in ’n televisie-onderhoud aan SuperSport erken.
Volgens die geakkrediteerde Suid-Afrikaanse agent, Mark Greeff, sal die spelers nie in Frankryk
kan studeer nie, maar sal wel verplig word om Frans te leer praat. Hulle sal by klubs soos
Toulon, Racing 92, Montpellier en Clermont Auvergne geplaas word.
“Dié kontrakte beloop glo tussen 3 500 en 4 000 euro per maand per speler (sowat R55 500
tot R63 500). Hulle sal ook nie vir verblyf betaal nie, terwyl ’n aantal voertuie ook vir die spelers
beskikbaar gestel sal word.
Volgens Greeff kan daar, indien die Franse daarin slaag om van Suid-Afrika se voorste talent vir
die volgende paar jaar na Frankryk te lok, maklik 14 tot 15 Suid-Afrikaanse spelers vir die Hane
se nasionale span uitdraf.
Daar is juis sprake dat daar tot soveel as 20 Franse kontrakte vir ons jong spelers by Kearsney
College op die spel was. Die doel is dan om dié spelers te lok om hulle loopbane na skool in
Frankryk voort te sit. Selfs van die land se topagente, wat van Suid-Afrika se voorste senior
spelers verteenwoordig, is bekommerd oor die stand van sake. Hulle vrees onder meer dat van
die minder bekende agente beloftes aan die skolespelers kan maak wat nooit ná die voltooiing
van hul skoolloopbane nagekom kan word nie.
Die grondwet van die Suid-Afrikaanse Rugbyunie (Saru) verhoed nie agente en talentwerwers
om skolespelers te kontrakteer nie. Selfs spelers van 16 jaar oud is in die agente se visier. Dit
is binne Saru se regulasies, solank die spelers se ouers inwillig en namens hul kinders met die
agente onderhandel.
Die land se rugbybase sal egter hieroor moet herbesin. Strenger beheer oor talentwerwing is
tydens die week nodig om te verhinder dat die tradisieryke toernooi nie ’n verwaterde affêre
word nie.
Ofskoon daar groot belangstelling deur oorsese klubspanne was, en die seuns graag oorsee wil
gaan speel, is dit nog onbekend of en watter spelers kontrakte gesluit het.
’n Soortgelyke “werwing” van jong rugbyspelers op skoolvlak is tans in ons eie land aan die orde
van die dag. Die Hoërskool Fochville in Gauteng het oorlog verklaar teen skole wat nóg van hul
sportsterre wil “koop”.
Sedert 2013 is ses van die Hoërskool Fochville se top-rugbyspelers deur Potchefstroom
Gimnasium (Gimmies) in Noordwes genader.
Daar was beloftes van gratis onderrig en verblyf in die skoolkoshuis, asook die moontlikheid
van sportbeurse aan die Noordwes Universiteit. Verlede week het die vierde leerling in twee
jaar na Gimmies oorgeskuif. “Nadat ons o.15-rugbyspan in 2013 besonder goed presteer het,
is vier van ons spelers deur Gimmies se Klub 500 genader,” het Bobby McLeod, die skool se
adjunkhoof gesê.
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13.
14.

15.
16.
17.
18.

Klub 500 se missie is om Gimmies se rugby te bevorder deur talentvolle spelers te
“identifiseer en te lok”, soos op hul webwerf aangedui.
Wayne Ferreira, een van die spelers wat destyds deur Klub 500 genader is, het aan Rapport
gesê hy het ’n selfoonboodskap gekry wat vir sy pa se nommer vra. ’n Lid van Klub 500 het sy
ouers gebel en gesê hulle wil hom ’n rugbybeurs by Gimmies aanbied. Sy ouers het die aanbod
van die hand gewys.
Ronél Lamprecht, skoolhoof van die Hoërskool Fochville, vertel hoe belowende jong
rugbyspelers in haar kantoor huil en sê hulle is gelukkig in Fochville, maar “Gimmies gaan hul
skool- en studiegeld betaal”.
“Dis niks minder as sport-prostitusie nie,” sê Jurgens Bence, voorsitter van die skool se sport.
“Die skool wat die meeste betaal, kan met die sportman maak wat hy wil. Wat leer dit ons
kinders van lojaliteit en integriteit?”
Roelf Oosthuizen, Gimmies se skoolhoof, sê dit is teen sy skool se beleid om spelers te lok. Hy
het wel erken die meeste sportsoorte het ’n ouerkomitee waarvan hy nie deel is nie, maar as
hoof moet hy pa staan daarvoor.
Volgens Thys Bezuidenhout, voorsitter van die Suid-Afrikaanse skolerugby-vereniging, is dié
probleem wyd verspreid en “so oud soos die berge.”
[Bron: Teks aangepas en geredigeer uit: Skool boos oor ander sy sterre koop, 1 Maart 2015, Netwerk24 (Elaine Swanepoel);
Franse klubs maak jag op SA skolesterre, 13 Julie 2016 Netwerk24; Agente se geflikflooi by Cravenweek ruk handuit, 17 Julie
2016, Netwerk24 (Hendrik Cronjé en Hannes Nienaber)]

1.1	In par. 2 word die uitdrukking om iemand se guns te wen gebruik. Skryf EEN WOORD uit die
artikel se opskrif neer wat by die betekenis van hierdie uitdrukking aansluit.

(1)

1.2

Is die Cravenweek al ’n ou tradisie? Motiveer jou antwoord uit die eerste paragraaf.

(2)

1.3.

Waar het die Cravenweek vanjaar plaasgevind?

(1)

1.4

Waarna verwys “meer” in par. 2?

(1)

1.5	Is dit ’n feit of mening dat talentjagters by die Cravenweek uitgetrede Suid-Afrikaanse spelers is?
Motiveer jou antwoord uit par. 2.
(2)
1.6	Noem een voordeel asook een nadeel volgens par. 3 en 4 wat jong Suid-Afrikaanse rugbyspelers
sal geniet indien hulle in Frankryk gaan rugby speel.
(2)
1.7	Wie is die Hane in par. 5?

(1)

1.8	Waarom is van die Franse agente wat vroeër vir Suid-Afrika rugby gespeel het bekommerd
oor die stand van sake?

(1)

1.9	Hoe staan die Suid-Afrikaanse Rugbyunie ook algemeen bekend?

(1)

1.10	Die Suid-Afrikaanse Rugbyunie laat talentwerwing toe, maar op watter voorwaarde?

(1)

1.11	Stem jy saam met die skrywer(s) se standpunt in par. 8? Motiveer jou antwoord.

(2)

1.12

Die woord “koop” in par. 10 word tussen aanhalingstekens geplaas omdat
A
die seuns nie werklik vir ’n spesifieke bedrag of prys gekoop word nie.
B
die woord denotatief gebruik word.
C
dit Mark Greeff se direkte woorde is.
D
die bedrag nog onseker is.
Skryf slegs die letter A, B, C of D as antwoord van jou keuse neer.

1.13	“Klub 500 was suksesvol om Wayne Ferreira na Gimmies toe te lok.” Sê of hierdie stelling
Waar of Onwaar is.
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1.14	Volgens par. 15 bly baie rugbyspelers van Fochville wat Gimmies toe gaan, steeds lojaal teenoor
Hoërskool Fochville. Motiveer hierdie feit.
(1)
1.15	Volgens par. 17 lok en koop die Hoërskool Gimnasium wel belowende rugbyspelers van ander
skole. Die skoolhoof ontken dit wel. Op wie werp hy dan die blaam hiervoor?

(1)

1.16	Watter twee waardes kom in gedrang in gevalle waar een skool belowende sportsterre van
ander skole koop of werf?

(2)

1.17

(1)

Sê in jou EIE WOORDE wat die hoofgedagte van paragraaf 18 is.

1.18	Watter raakpunt (ooreenkoms) is daar tussen Roelf Oosthuizen (par. 17) en Thys Bezuidenhout
(par. 18)?
(2)
1.19	Ondersteun jy die werwing en koop van jong seuns met rugbytalent of nie? Motiveer
jou siening.

(1)

TEKS 2: SPOTPRENT

				

[Bron: Beeld, 16 Julie 2016]

1.20 Voltooi die sin deur slegs die letter A, B, C of D as antwoord neer te skryf.
Die spotprent hou verband met
A
skoolseuns wat deur klub 500 gewerf word.
B
hoërskool Fochville se top-rugbyspelers wat deur ander skole afgerokkel word.
C
Franse agente wat jong rugbytalent identifiseer met die oog op oorsese loopbane.
D
die 2015 Cravenweek-toernooi.

(1)

1.21	Gedurende watter seisoen speel die gebeure in die spotprent af? Motiveer jou antwoord uit
die prent.

(1)

1.22 Gee ’n bewys uit die prent dat die toeskouers die geleentheid baie geniet.

(1)

1.23 Na wie verwys “monseur” presies hier?

(1)

1.24 Verduidelik hoe die Engelse woord “gap” hier dubbelsinnig gebruik word.

(1)



TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B
OPSOMMING

VRAAG 2
•
•
•
•

 ees die volgende teks en maak ’n opsomming van SEWE waardevolle wenke oor hoe ouers te
L
werk kan gaan om ’n hegte band met hulle tieners te smee.
Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in paragraafvorm aangebied word en mag nie
uit meer as 90 woorde bestaan nie.
Dit is nie nodig om ’n titel vir die opsomming te gee nie.
Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het.

MAKLIKER MET MOEILIKE TIENERS
Deur: Anys Rossouw
1.	Om ’n goeie verhouding met tieners te hê, was nog nooit maklik nie. Maar in hierdie tye wat
so sonder grense is, waar alles maar toelaatbaar is, en met al die inligting, blootstelling aan en
beskikbaarheid van drank, dwelms, pornografie, noem dit, maak dit moeiliker. Die volgende
dinge kan ouers help om ’n goeie en sterk band met hulle tieners te smee.
2.	Wees positief en gee komplimente. Al lyk hulle hoe, soek iets in hul voorkoms wat vir jou
mooi is. Vertel hulle daagliks hoe trots jy is op wat hulle reg doen. Maak baie meer positiewe
opmerkings as negatiewe aanmerkings.
3.	Luister na jou kinders sonder om te kla en vertel hoe jou dag was. Vind uit waarom jou kind
sekere standpunte huldig en probeer om dit te verstaan.
4.	Sorg dat jy jou kinders se vriende ken. Ken hulle name, nooi hulle na jul huis toe en stel in hulle
belang ongeag wie of wat hulle ouers is.
5.	Jy kan nie meer jou kinders se denke, gevoelens of keuses bepaal of beheer nie. Laat hulle self
kies watter klere hulle dra, aan watter sportsoort of aktiwiteite hulle wil deelneem en wanneer
en waar hulle wil studeer.
6.	Jou kinders moet weet hulle is vir jou baie belangrik. Stel hul belange soms bo jou eie. Stel
soms jou program of voorkeur tweede vir iets wat vir hulle belangrik is. Dan is jy in ’n goeie
posisie om dit ook van hulle te verwag
7.	Bederf hulle soms onverwags met koffie, of skep ’n alleentydjie vir julle. Mense deel nie maklik
in ’n groep privaat dinge nie. Innige verhoudings ontwikkel nie in groepsverband nie. Daardie
gevoel van nabyheid gaan oor baie meer as om ’n huis te deel; dit gaan oor emosies, die deel
van ideale, om beskikbaar te wees – sonder om te versmoor.
8.	Fokus op nou en los die ou koeie. Moenie vorige insidente of ander mense by jou gesprek of
’n argument betrek nie. Handel ’n probleem af, vergewe, vra verskoning as dit nodig is, en haal
dit nooit weer op nie. Sulke kinders voel hulle het ’n kans en kan regmaak, anders voel hulle dit
help nie eens om te probeer nie, want al die vorige oortredings word steeds teen hulle gehou.
[Bron: Rooi Rose, 8 November 2009]
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AFDELING
C
–

TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES

VRAAG 3
ADVERTENSIE
Bestudeer die advertensie en beantwoord die vrae.
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4.1

Skryf ’n tussenwerpsel uit raampie 1 neer.

(1)

4.2

Gebruik swem (raampie 2) in ’n sin waarin dit konnotatief bedoel word.

(1)

4.3

Skryf ’n woord uit raampie 2 neer wat ’n diftong bevat en onderstreep die diftong.

(1)

4.4

Gee die meervoudsvorm van rug (raampie 6).

(1)

4.5

Skryf die infinitiefvorm van die werkwoord uit raampie 6 neer.

(1)

4.6

Vorm ’n werkwoord van spel (raampie 5) en gebruik dit in ’n gepaste sin.

(1)

4.7

Maak ’n goeie sin met die homoniem van tog (raampie 5).

(1)

4.8	Skryf ’n woord uit raampie 5 neer waar nasalering en vokalisering met die uitspraak daarvan kan
plaasvind.(1)
4.9

Vorm ’n samestelling waarin die kern van voortuin (raampie 4) as bepaler optree.

4.10 Vorm ’n persoonsnaam van jaag (raampie 3).

(1)
(1)

[10]

VRAAG 5
ARTIKEL
Lees die artikel en beantwoord die taalvrae.

WARM WEER VERERGER GEVOLGE
VAN DROOGTE
Deur: Marelize Barnard
1
Die opmerklike droogte wat die hele Suid-Afrika steeds in ’n wurggreep het, gaan nie oornag
2
verdwyn nie, waarsku die Suid-Afrikaanse Weerdiens (SAWD).
3	
Dit is blommetyd en die Weskus-Nasionale Park is vanjaar besonder kleurvol nadat reën net
4
op die regte tyd uitgesak het. Sanparke se raad aan mense wat veral oor naweke hier
5
blomme wil kom kyk, is om reeds vroegdag in die pad te val.
6
Toestande oor die Indiese Oseaan is nie gunstig vir reënval in die komende lente nie. Omdat
7
ook verwag word dat bonormale hoë temperature die nagevolge van die droogte kan
8
vererger, word “delikate” toestande verwag vir alle sektore wat sensitief is vir weerstoestande.
9
As Woensdag se temperature in die Oos-Kaap ’n voorspel is tot die somer, gaan dit ’n warm
10 somer wees.
11
In Port Elizabeth was dit teen 13:00 sowat 38 °C, volgens ’n student van die Nelson Mandela12
Universiteit. Oos-Londen se tempratuur van tot 40°C Woensdag, behoort teen Donderdag
13 aansienlik te daal tot 24 °C, ideaal vir lentedag. Inwoners van Bloemfontein en Durban kan
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15
16
17
18
19

dieselfde matige weer en ’n temperatuur van 24 °C verwag. Pretoria en Kimberley, met ’n
verwagte 30 °C, sal ’n ietwat warmer eerste dag van die lente beleef. In Kaapstad, waar reën
voorspel word, is die verwagte maksimum temperatuur vir Donderdag ’n koel 14 °C, en 15 °C in
George.
Die weerdiens sê klimaatstoestande sal deeglik gemonitor word en weerpatrone sal op
maandelikse inligtingsessies aan die media bekend gemaak word.
[Bron: Netwerk24, 31 Augustus 2016]

5.1	Watter spelgrondbeginsel is ter sprake by die skryfwyse van waarskuwing soos afgelei van
waarsku (r. 2)?

(1)

5.2

Skryf die spelfout in r. 12 neer en dui daarnaas aan wat die korrekte spelvorm van die woord is.

(1)

5.3

Herskryf die onderstreepte sin in r. 15-16 in die verlede tyd.

(1)

5.4

’n Droogte wat die hele Suid-Afrika in ’n wurggreep het (r. 1) word ’n _______droogte genoem.

(1)

5.5

Maak ’n gepaste sin met opmerksaam, die paroniem van opmerklike (r. 1).

(1)

5.6

Sê of die uitdrukking: “in die pad val” (r. 5) konnotatief of denotatief bedoel word.

(1)

5.7

Benoem die vetgedrukte bysin in r. 4-5.

(1)

5.8

Gee EEN woord vir “nie gunstig” (r. 6).

(1)

5.9

5.9.1

(1)

Is die onderstreepte sin in r. 15-16 enkelvoudig of saamgesteld?

5.9.2 Dui die gesegde(s) in hierdie sin aan.

(1)
[10]
TOTAAL AFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 70





MEMORANDUM
VRAAG

ANTWOORD

OPMERKING

1.1.

Geflikflooi 

1 woord

1.2

Ja. Dit is vanjaar die 53ste keer aangebied.


Motivering bepaal
die punt. (Slegs ja
of nee tel dus géén
punt nie).

BARRETT

PUNT

3

1

2

2

VRAAG 1

12

1.3

By Kearsney College.

1

1

1.4

Agente/talentwerwers./Mense wat
rugbyspelers wil “koop”. 

1

1
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VRAAG

ANTWOORD

1.5

Feit. Tinus Delport het dit (hulle
Motivering bepaal
talentidentifisering) op TV erken./Dit is op
die punt.
TV erken dat hulle talent wil identifiseer.

1.6

Voordele: Hulle moet Frans leer praat/Daar
is geld aan verbonde (3 500 en 4 000 euro
per maand)./Hulle het gratis verblyf./Daar
word voertuie tot hulle beskikking gestel.
Nadele: Hulle kan nie in Frankryk studeer
nie./Hulle sal verplig wees om Frans te leer
praat.

OPMERKING

BARRETT

PUNT

3

2

1

2

1 voordeel en 1
nadeel.

1.7

Frankryk se nasionale rugbyspan.

1

1

1.8

Hulle is bang (bevrees) dat van die beloftes
wat gemaak word, nie nagekom kan word
nie. 

1

1

1.9

Saru 

1

1

1.10

Die spelers (gewerfde spelers) se ouers
moet namens hulle kinders met die
agente/werwers onderhandel. 

1

1

4

2

1.11

Ja, want op hierdie wyse kan Suid-Afrika
al hoe meer belowende rugbyspelers
verloor./Die Cravenweek ontaard in ’n
opveiling van talent./Die doel van die
Cravenweek realiseer nie werklik nie en
dit maak dit iets nutteloos (’n verwaterde
affêre)./Die Cravenweek is besig om sy
aansien (status) te verloor. 

Die antwoord kan
eintlik nié nee wees
nie.
Die motivering
bepaal die punt.

1.12

A

3

1

1.13

O

3

1

1.14

Hulle raak emosioneel (hulle huil) in die
kantoor.

3

1

1.15

Die Beheerliggaam./Ouerkomitee. 

3

1

1.16

Lojaliteit en integriteit. 

3

2

1.17

Werwing (Kopery) van rugbytalent is ’n baie
ou praktyk./Dit gebeur al vir baie jare lank.
OF:
Werwing (Kopery) van rugbytalent kom
orals voor. 

Dit moet in die
kandidaat se eie
woorde geskryf
word.

3

1

Albei is leiersfigure.

Oorweeg ander
formulerings.

3

2

1.18
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VRAAG

ANTWOORD

OPMERKING

1.19

Ja. Dit bied geleenthede vir jong seuns met
talent.
Nee. Dit is oneties. 

Motivering bepaal
die punt.

BARRETT

PUNT

4

1
[25]

TEKS 2: (SPOTPRENT)
1.20

C

1.21

Winter. Die pa en ma het jasse aan./Rugby
word gewoonlik in die winterseisoen
gespeel./Die datum van die prent dui
daarop dat die gebeure tydens Julie (die
winter) afspeel. 

3

1

3

1

Motivering bepaal
die punt.

1.22

Een van die toeskouers staan heerlik en eet
(smul) aan iets. 

1

1

1.23

’n Franse meneer (werwer). 

1

1

1.24

Die woord verwys na ’n opening (plek) in ’n
Franse rugbyspan en dit verwys ook na ’n af
jaar (1 jaar ná matriek).

4

1
[5]

VRAAG 2: OPSOMMING

14

WOORDE UIT DIE TEKS

VOORGESTELDE ANTWOORD

Wees positief en gee komplimente./Maak meer
positiewe opmerkings as negatiewe aanmerkings.

Behandel jou kind positief./Prys jou kind terwyl
julle gesels.

Luister na jou kinders sonder om te kla en vertel
hoe jou dag was.

Skenk aandag aan wat jou kind te sê het./Voer
algemene gesprekke met jou kind.

Sorg dat jy jou kinders se vriende ken.

Stel belang in jou kind se vriende./Wees gasvry
teenoor jou kind se vriende.

Laat hulle self kies watter klere hulle dra, aan
watter sportsoort of aktiwiteite hulle deelneem.

Laat alle keuses aan jou kind self oor.

Jou kind(ers) moet weet hulle is vir jou baie
belangrik./Stel hul belange soms bo jou eie.

Maak opofferings vir jou kind(ers)./Jou kind(ers)
se belange moet belangriker as joune geag word.

Bederf hulle soms onverwags met koffie, of skep
’n alleentydjie vir hulle.

Wys hulle jy gee om en kuier soms alleen saam
met hulle.

Fokus op nou en los die ou koeie./Moenie vorige
insidente of ander mense by jou gesprek of
argument betrek nie.

Vergeet van negatiewe dinge wat tot die verlede
behoort.
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Verdere merkvoorskrifte:
•
7 punte vir 7 feite
•
3 punte vir taalgebruik
•
Totaal: 10
Verspreiding van taalpunt waar die kandidaat nié verbatim aangehaal het nie:
o
1-3 korrekte feite: 1 punt
o
4-5 korrekte feite: 2 punte
o
6-7 korrekte feite: 3 punte
Verspreiding van taalpunt waar die kandidaat verbatim aangehaal het:
o
6-7 aanhalings: geen punt vir taal nie
o
1-5 aanhalings: 1 punt vir taal
•
Indien die lengte oorskry word, word net nagesien tot aan die einde van die sin waarin die getal
woorde oorskry word. Die res word geïgnoreer.
•
Indien die opsomming puntsgewys aangebied word, word geen punt vir taalgebruik toegeken nie.

TOTAAL AFDELING B: 10
VRAAG 3

ANTWOORD

OPMERKING

3.1

Gholfdag word met hoofletters geskryf./
Gholfdag se lettertipe is die grootste in
die hele advertensie. 

3

1

3.2

SEB 

1

1

3.3

Restourant 

1

1

3.4

Samestellendede afleiding. 

3

1

3.5

Hulle kan putjies teen R2 000 borg. 

2

1

3.6

Areas 

2

1

3.7

Gholfspelers/Liefhebbers van gholf. 

3

1

3.8

Di. (½) 15 Nov. (½)

2

1

3.9

Die restaurant by die klubhuis.
Die parentese verklaar waarna Nineteen
verwys of wat Nineteen is.

3

2

Korrekte punktuasie.

BARRETT PUNT

[10]
VRAAG 4

ANTWOORD

4.1

Haai 

4.2

My oë swem in die trane omdat ek
hartseer is. 

4.3

OPMERKING

BARRETT PUNT
1

1

3

1

Buite 

1

1

4.4

Rûe 

2

1

4.5

Om te kap. 

3

1

Oorweeg ook ander
aanvaarbare sinne.
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Huistaal
4.6

Ons speel Saterdae rugby by die skool.


4

1

4.7

Die tog see toe neem ses uur. 

3

1

4.8

Mense 

2

1

4.9

Tuinslang/tuinhulp/tuingrond. 

2

1

4.10

Jaer 

3

1

Oorweeg soortgelyke
antwoorde.

Nie “jagter” nie (bly
binne konteks).

[10]

VRAAG 5

ANTWOORD

OPMERKING

BARRETT PUNT

5.1

Gelykvormigheidsbeginsel 

3

1

5.2

Tempratuur: temperatuur 

2

1

5.3

Pretoria en Kimberley, met ’n
verwagte 30ECE het ’n ietwat warmer
eerste dag van die lente beleef. 

2

1

5.4

Landswye 

3

1

5.5

Die opmerksame dame kom dadelik
agter dat Annie se handsak nie by haar
rok pas nie.

3

1

5.6

Konnotatief 

1

1

5.7

Byvoeglike bysin

3

1

5.8

Ongunstig 

1

1

5.9.1

Enkelvoudig 

2

1

5.9.2

Sal beleef 

4

2

Die antwoord by 5.9.2
moet korrek wees om
die punt te verdien. 2
of nul.

[10]
TOTAAL AFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 70
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Graad 10
IEB Taalvraestel

Deur: Mia van Zyl, Curro Sitari

Tyd: 2 uur

Punte: 70

Algemene instruksies
1.
2.
3.
4.

Beantwoord AL die vrae.
Lees alle instruksies versigtig deur.
Laat ’n reël oop na elke antwoord.
Trek ’n streep na elke vraag.

AFDELING A
LEESBEGRIP

VRAAG 1
KOERANTARTIKEL
Lees die onderstaande teks deur en beantwoord die vrae wat volg.

Spat!
Daar val die watersirkus plat
Deur: Jaco Nel
1.	
Daar word gereeld na Splash! The Water Circus verwys as ’n Russiese sirkus. Daar is egter
van die akrobate, waaghalse, dansers, narre en stelbestuurders wat eintlik afkomstig is van
Oezbekistan, Brasilië, Frankryk, Mexiko, Belarus en ook Amerika.
2.	
Splash! se opening in Johannesburg was verlede Sondag, waar hoofsaaklik die media, ’n hele
klomp gratis genooide gaste en sowat 500 kinders teenwoordig was.
3.	
Volgens Cook is slegs 100 kaartjies (uit 1300) aan die publiek verkoop. Dié geleentheid kon nie
gekanselleer word nie, weens al die belangrike gaste. Daarom is daar uit pure paniek plaaslike
sirkusmense, hoofsaaklik uit Gauteng, as plaasvervangers gereël.
4.	
Die helfte van die toertjies kon glad nie eens uitgevoer word nie, want die regte mense was nie
teenwoordig nie.
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5.	
“Ons is dankbaar vir die hulp, maar die locals het dit ongelukkig nie gemaak nie,” sê ’n baie
verleë Cook. Resensente was veral negatief oor dié plaasvervangers. “Dit was een van die
swakste, verveligste konserte wat ek in my lewe gesien het,” sê Leon van Nierop, die resensent
wat vir Rapport se Beleef oor Splash! moes skryf. “Dit was só swak dat ek sommer geweier
het om eers die moeite te doen om daaroor te skryf,” sê Van Nierop. “Hulle het ’n plaaslike
hanswors gehuur wat selfs die kinders in die gehoor verveel het. Ek dink selfs ék kan snaakser
wees as daardie ou.”
6.	
Intussen was die verleentheid en die klagtes nadat die gewilde watersirkus se optredes vir die
afgelope week gekanselleer is, vir Cook ’n reusagtige kopseer. Maar soos die klagtes ingekom
het, het die regte sirkusmense ook darem begin opdaag.
7.	
Luiza Galiulina (25), ’n voormalige Olimpiese gimnas van Oezbekistan, is een van die sterre
wat dié week eers opgedaag het. “Ons is gereed,” sê sy strak. “Verlede week was nie ons regte
konsert nie. Kom weer.”
8.	
Splash! The Water Circus word slegs van Donderdae tot Sondae, van 7 tot 17 September, by
die Silverstar Casino in Krugersdorp gehou. Daarna sal die geselskap deur Suid-Afrika toer.
[Bron: Verwerk vanaf netwerk24.com, 2 September 2017]

1.1

Watter woord in die titel sluit aan by die watersirkus se naam?

(1)

1.2	“Suid-Afrikaanse sirkusmense het probeer om ’n groep internasionale sterre se skoene vol te
staan.” (par. 1) Word die onderstreepte gedeelte van die sin letterlik of figuurlik bedoel?(1)
1.3

Bewys vanuit paragraaf 3 dat Cook ’n alternatiewe styl het.

1.4

Hoeveel mense is deel van die produksie Splash! The Water Circus?(1)

1.5

Kies die korrekte antwoord: As ’n mens te veel hooi op jou vurk het (par. 4), beteken dit …
A
jy hou van eet.
B
jy hou nie van jou werk nie.
C
jy het te veel dinge om te doen.
D
jy is hardkoppig.

(1)

1.6	Waarom kan ’n mens, volgens paragraaf 6, nie eintlik sê dat die sirkus ’n suiwer
Russiese sirkus is nie?

(1)

1.7

(1)

Noem een tipe kunstenaar wat jy in dié sirkus kan gaan sien.

1.8

In paragraaf 10 praat Cook van locals.
1.8.1 Haal die Afrikaanse vertaling van dié woord vanuit paragraaf 8 aan.
1.8.2 Dink jy dit is reg dat die skrywer van die artikel nie die woord vertaal het nie?
		
Motiveer jou antwoord.
1.9

“Niemand het oor die plaasvervangers gekla nie.”
Is die bostaande stelling waar of onwaar? Motiveer jou antwoord.

(1)
(1)
(2)

1.10 “Dit was een van die swakste, verveligste konserte wat ek in my lewe gesien het.” (par. 12)
Is die bostaande aanhaling ’n feit of ’n mening? Motiveer jou antwoord.

(2)

1.11

Wat is Leon van Nierop se werk?

(1)

1.12

Hoe sou jy die krisis hanteer wat Cook ervaar het?

(1)
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VRAAG 2
VISUELE BEGRIP – ADVERTENSIE
Bestudeer die advertensie op die volgende bladsy en beantwoord dan die vrae.
2.1

2.1.1
2.1.2

Waarmee word die sjimpansee in hierdie advertensie vergelyk?
Gee ’n rede vir jou antwoord in 2.1.1.

(1)
(1)

2.2	Watter visuele bewys
is daar dat die
sjimpansee in ’n
hok is?
(1)
2.3	Watter probleem
spreek die advertensie
aan?(1)
2.4	Hoe voel jy as jy na die
advertensie kyk?
(1)


[5]

’n DIER IS NIE
’n NAR NIE
Staan nader, staan
nader, dames en here,
seuns en meisies vir
die klap van die sweep
teen diere se wonde.
Gee ’n groot applous vir
die brandende hoepels,
die beserings en die
elektriese skokke. Kom
kyk self na die hokke en
kettings wat keer dat
diere kan weghardloop
van ure se oefensessies.
Lag, gee applous vir
hierdie weerlose diere,
wat van dorp na dorp
reis om mense te
vermaak.
Hansworstery wat vir
geen dier snaaks is nie.

			

DIERE-SIRKUSSE:
MOENIE DEEL VAN DIE
PROBLEEM WEES NIE

[Bron: Vertaal vanaf osocio.org/message/animals-are-not-clowns]
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VRAAG 3
VISUELE BEGRIP – SPOTPRENT
Beantwoord die volgende vrae wat op die spotprent gebaseer is.

In die Beeld van 29 Mei 2017 het ’n artikel verskyn wat sê dat Brian Boswell, die sirkusbaas van
die Boswell Wilkie Sirkus, nie vyf van sy “afgetrede” olifante na Dubai kan uitvoer nie. Hy wou die
olifantkoeie vir R3 miljoen elk aan ’n dieretuin verkoop.

			

[Bron: www.netwerk24.com/Stemme/Spotprente, 31 Mei 2017]

3.1	Behalwe vir die plakkate teen die muur, gee nog ’n visuele bewys dat die spotprent in
Dubai afpeel.

(1)

3.2

Sou jy sê dat die mans agter die toonbank hulpvaardig is? Motiveer jou antwoord.

(1)

3.3

3.3.1 In watter tyd van die jaar, dink jy, word hierdie spotprent uitgebeeld?
3.3.2 Hoe weet ons dat die waaier aangeskakel is?

(1)
(1)

3.4

Watter verband is daar tussen Vraag 2 se advertensie en hierdie spotprent?

(2)

3.5

3.5.1 Hoe, dink jy, voel die man wat by die toonbank staan?
3.5.2 Wat noem ons iemand wat ander lande vir plesier besoek?
3.5.3 Hoe sou jy reageer as niemand jou by die lughawe gehelp het nie?

(1)
(1)
(1)

3.6

Die kantoor is tegnologies gevorderd.
Stem jy saam met hierdie stelling? Verduidelik waarom jou antwoord.
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(1)
[10]
TOTAAL AFDELING A: 30

Eerste Addisionele Taal

AFDELING C
TAALVAARDIGHEID

VRAAG 5
SINSTRUKTURE
Bestudeer die spotprent en skryf dan die sinne wat daarop gebaseer is oor soos aangedui. Moenie die
basiese betekenis van die sinne verander nie.
5.1	“Nou gaan ons vir jou ’n standaard
strestoets gee.”
Die dokter sê dat ...(1)
5.2	Het jy al ooit so ’n lelike nar gesien?
Nee, ...(1)

Nou gaan ons vir jou ’n
standaard strestoets gee.

5.3	Die nar gaan die man skrikmaak. Die
dokter wil sy reflekse toets. (omdat) (1)
5.4	Die dokter moet die toetse deeglik
doen.
Die dokter behoort ...(1)
5.5	Die man trek sy klere aan. Gister ...(1)
5.6	Die dokter het by die Univeriteit van
Stellenboch studeer.
Volgende jaar ...(1)
5.7

Die dokter ondersoek die man.
Die man ...(1)

5.8	Die man het ’n fobie vir narre. Die nar
gaan hom skrikmaak.
Alhoewel ...(1)
5.9	Die man is ’n dokter. Hy ondersoek
die pasiënt.
Die man wat ...(1)

[Bron: www.bizarro.com, 29 November 2016]

5.10	Staan regop!
Moenie ...(1)
5.11	Die dokter het gesê dat die nar ’n mooi uitrusting aanhet.
Die dokter het gese: “...”(1)
5.12	Die dokter doen eers die ondersoek, dan roep hy die nar.
Die dokter het eers die ondersoek gedoen, ...(1)
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VRAAG 6
WOORDSTRUKTURE
Voer elke keer die opdrag in hakies uit in die onderstaande teks. Skryf slegs die vraagnommer en
antwoord neer.
’n Paniekgolf 6.1 (a.g.v. – skryf die afkorting voluit) bose (evil) narre wat Franse dorpe terroriseer,
het na die suide van die land 6.2 (versprei/verspry). Polisie het Saterdagaand 6.3 (14 – skryf die
getal in woorde) tieners in hegtenis geneem wat as die poetsbakkers aangetrek is. Hulle het 6.4
(pistool – gee die meervoud), messe en bofbalkolwe by hulle gehad.
Die tendens (trend) 6.5 (teen + wat – gee die betreklike voornaamwoord) die polisie die mense
waarsku, het ook al onder 6.6 (Amerika – gee die persoonsnaam) en Britte voorgekom.
’n Polisiebron het gesê die groep tieners is 6.7 (stadig – verskaf ’n antoniem) in die 6.8 (parkeer
terrein/parkeer terrein – kies die korrekte skryfwyse) van ’n hoërskool in die hawedorp Agde
voorgekeer. Verskeie ander klagtes oor “narre” wat bewapen is, het oor die naweek in die gebied
ingestroom.
Met nagemaakte wapens is hierdie “narre” meestal buite skole gesien, maar ook op publieke paaie, in
bosse en in ’n plein. “Hulle teikens is dikwels 6.9 ( jong – gee die intensiewe vorm) kinders of tieners,
(6.10 maar – gee die woord se homofoon) ook volwassenes,” het ’n 6.11 (polisieman – gee die
vroulike vorm) in die noorde van Frankryk gesê.
Of hulle ’n rubberhoender by ’n 6.12 (kind + partytjie – vorm ’n samestelling) het, of die hoofrol
in ’n gruwel 6.13 (fliek – gee ’n sinoniem) is, het narre al lank die 6.14 (vermoe – gee die korrekte
spelling) om mense te vermaak én bang te maak. Mense 6.15 (wat/wie) bang is 6.16 (... – vul die
voorsetsel in) narre se vrees word koulrofobie genoem.
[Bron: Verkort en verwerk vanaf www.netwerk24.com/huisgenoot, 27 Oktober 2014]

[16 x ½ = 8]

VRAAG 7
KOMMUNIKASIE
Bestudeer die spotprent en voltooi dan die instruksies hieronder.
Elke respons moet tussen 15 en 20 woorde lank wees. Jy mag een of twee sinne oor elkeen skryf.

GIMNASIUM

1

2

3

4

[Bron: thecomicninja.wordpress.com/tag/bound-and-gagged]
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7.1

Die man aan die linkerkant (nr. 1) is bang mense spot hom omdat hy oorgewig is.
Skryf sy gedagtes neer.

(2)

7.2

Die man in die middel (nr. 2) is al baie moeg, en die sessie is nog lank nie verby nie.
Skryf sy gedagtes neer.

(2)

7.3

Die vrou (nr. 3) is bekommerd oor haar kinders wat alleen by die huis is.
Skryf haar gedagtes neer.

(2)

7.4

Die nar (nr. 4) geniet die sessie in die gimnasium baie. Skryf sy gedagtes neer.

(2)

7.5	Die fiksheidsinstrukteur (fitness instructor) wat die fietsrysessie aanbied, is nie baie gelukkig
in sy werk nie. Skryf sy gedagtes neer.
(2)
[10]

TOTAAL AFDELING C: 30

GROOTTOTAAL: 70

MEMORANDUM
VRAAG 1: KOERANTARTIKEL
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Nr.

Voorgestelde antwoord

1.1

Bloom

Punt

“Spat!”

2

1

1.2

Figuurlik

2

1

1.3

Hy het ’n blou punk-kuifie/swaar getatoeërde arms

1

1

1.4

40

1

1

1.5

C/jy het te veel dinge om te doen

2

1

1.6

Daar is mense van verskillende lande, nie met Rusland
nie.

3

1

1.7

akrobate/waaghalse/dansers/narre

1

1

1.8.1

Plaaslike (sirkusmense)

1

1

1.8.2

Ja – Dit gee ’n ware weerspieëling van hoe die persoon
praat.
Nee – Dit is ’n Afrikaanse artikel, die skrywer kon dit
maklik vertaal het.

6

1

1.9.1

Onwaar

2

1

1.9.2

Resensente was veral negatief oor die
plaasvervangers.

3

1

1.10.1

Mening

4

1

1.10.2

Dit is slegs hoe hy daaroor voel./Daar is nie konkrete
bewyse daarvoor nie.

4

1

1.11

Resensent

1

1
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Nasienriglyne

Enige een
Enige logiese
verduideliking
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1.12

Leerder se respons
Bv. Ek sou eerder die produksie gekanseleer het tot al
die sirkusense opdaag./Ek sou ook plaasvervangers
gekry het.

Oorweeg
leerder se
antwoord.

6

1

[15]
VRAAG 2: ADVERTENSIE
Nr.

Voorgestelde antwoord

2.1.1

Nasienriglyne

Bloom

Punt

Nar/hanswors

1

1

2.1.2

Hy is gegrimeer/geverf soos ’n nar/hanswors.
Die teks sê “ ’n Dier is nie ’n nar nie”.

3

1

2.2

Die sjimpansee is agter tralies.

3

1

2.3

Diere wat in sirkussee gebruik word.

4

1

2.4

Leerder se respons.
Bv. Ek maak my kwaad/hartseer as ek diere in hokke
sien.

6

1

Enige gepaste
emosionele
reaksie

[5]
VRAAG 3: SPOTPRENT
Nr.

Voorgestelde antwoord

3.1

Nasienriglyne

Bloom

Punt

Dubai se geboue in die agtergrond/
manne wat in hijab/lang rokke en tulband/kopdoek
geklee is.

4

1

3.2

Nee, hulle sit/lê teen die toonbank en help nie die
persoon nie.

4

1

3.3.1

Somer

2

1

3.3.2

Daar is strepe/lyne rondom die waaier.

1

1

3.4

Die advertensie gaan oor diere wat nie in sirkusse
gebruik moet word nie, en hier is ’n bewys dat Boswell
olifante in sy sirkus gebruik.

2

2

3.5.1

geïrriteerd/ongeduldig/gefrustreerd/bang

2

1

3.5.2

toeris

1

1

3.5.3

Leerder se respons

6

1

3.6

Ja – hulle werk op ’n rekenaar.
Nee – hulle gebruik nog ’n faksmasjien.

3

1

Oorweeg ander
opsies

[10]
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VRAAG 4: OPSOMMING
Nasienmetode:
Die volgende moet in ag geneem word tydens assessering:
•
Elke punt/sin tel 2 punte. As die opgesomde sin dus gedeeltelik korrek is, word 1 punt toegeken.
•
Een feit mag nie oor twee punte strek nie.
•
Kommas en voegwoorde mag gebruik word, mits die komma reg gebruik word.
•
Indien al vyf sinne korrekis, behaal die kandidaat 10 uit 10.
•
Taalfoute word nie meer gepenaliseer nie. Spelfoute word nie gepenaliseer nie. Elke sin moet
egter die betrokke feit of hoofgedagte korrek kommunikeer.
•
Minus ½ vir elke direkte aanhaling: dus 2½ in totaal.
•
Minus 1 as kandidaat nie die woordtelling aandui nie.
•
Minus een as daar minder as 60 of meer as 80 woorde is.
•
’n en die tel as deel van die woordtelling.
•
Penaliseer as die aantal woorde nie korrek neergeskryf is nie.
•
Beplanning MOET doodgetrek word.
ENIGE VYF:
1.
Stanford Universiteit het bewys om te lag is net so goed as om aërobiese oefening te doen.
2.
Whyweight se webblad sê jy kan gewig verloor deur te lag.
3.
Psigo-neuro-immunoloë het bewys lag verbeter jou immuniteitstelsel.
4.
Norman Cousins het bevind lag kan optree as ’n pynstiller/pyn verminder.
5.
Fisioterapeute weet dat lag goeie oefening vir mense met asma en brongitis is.
6.
Diabetes Care het geskryf dat lag goed is vir jou bloedsuikervlakke.
[10]
VRAAG 5: SINSTRUKTURE
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Nr.

Voorgestelde antwoord

Nasienriglyne

5.1

Die dokter sê dat hulle nou vir hom ’n standaard strestoets
gaan gee.

Vnw. ½
ww. ½

1

5.2

Nee, ek het nog nooit so ’n lelike nar gesien nie.

Vnw ½
Ontkenning ½

1

5.3

Die nar gaan die man skrikmaak omdat die dokter sy reflekse
wil toets.

Woordorde

1

5.4

Die dokter behoort die toetse deeglik te doen.

Geen OM

1

5.5

Gister het die man sy klere aangetrek.

Het ½; ww. ½

1

5.6

Volgende jaar sal die dokter by die Universiteit van
Stellenboch studeer.

Toekomende tyd

1

5.7

Die man word deur die dokter ondersoek.

Lydend &
bedrywend

1

5.8

Alhoewel die man ’n fobie vir narre het, gaan die nar hom
skrikmaak.

Voegwoord

1

5.9

Die man wat die pasiënt ondersoek, is ’n dokter.

Betreklike vnw.

1

5.10

Moenie regop staan nie.

Bevel

1
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5.11

Die dokter het gesê: “Die nar het ’n mooi uitrusting aan.”

Woordorde ½
Leestekens ½

1

5.12

Die dokter het eers die ondersoek gedoen, toe het hy die nar
geroep.

TOE ½
Woordorde ½

1
[12]

VRAAG 6: WOORDSTRUKTURE
Nr.

Voorgestelde antwoord

Nasienriglyne

Punt

6.1

as gevolg van

Afkorting

½

6.2

versprei

Spelling

½

6.3

veertien

Getal

½

6.4

pistole

Meervoud

½

6.5

waarvan

Betrek. vnw.

½

6.6

Amerikaner

Persoonsnaam

½

6.7

vinnig

Antoniem

½

6.8

parkeerterrein

Los of vas

½

6.9

bloedjong

Intensiewe vorm

½

6.10

maer

Homofoon

½

6.11

polisievrou

Vroulike vorm

½

6.12

kinderpartytjie

Samestelling

½

6.13

film/rolprent

Sinoniem

½

6.14

vermoë

Skryfteken

½

6.15

wat

Betrek. vnw.

½

6.16

vir

Voorsetsel

½
[8]

VRAAG 7: KOMMUNIKASIE
Nr.

Voorgestelde antwoord

Nasienriglyne

7.1

(Bang mense spot hom)

7.2

(Man is moeg)

7.3

(Vrou bekommerd oor haar kinders by die huis)

7.4

(Nar geniet die gimnasium)

7.5

(Fiksheidsinstrukteur ongelukkig in sy werk)

Enige aanvaarbare
antwoord. Die sinne moenie
in aanhalingstekens wees
nie – direkte woorde.
Emosie moet aangedui
word.

Punt
2
2
2
2
2
[10]
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DIE KIND
(Jan van Tonder)

Deur: Leana Lategan, NALN

Jan van Tonder verwys in ’n onderhoud met Chanette Paul (in 2007) na homself as “ ’n klein vissie” in
die groter literêre poel. Teen daardie tyd het hy al verskeie publikasies en skryfwerk in meer as een soort
genre gehad, maar toe sy roman Roepman verskyn, het lesers, en ook die literêre wêreld, eensklaps kennis
geneem van hierdie skrywer. Sy eie belewenisse as kind in ’n spoorwegkamp het daartoe bygedra dat hierde
roman die harte van lesers geraak het.
Van Tonder is in 1954 in Mpumalanga (die destydse Oos-Transvaal) gebore, een van sewe kinders. Die gesin
het in die sestigerjare in ’n Durbanse spoorwegwoonbuurt gewoon, met sy ma wat huisvrou was, en sy pa die
operateur van ’n stootskraper en ’n eenmanbaggerboot. Hy voltooi sy skoolloopbaan op Stanger, en doen
in 1973 ’n jaar lank diensplig op die Vlootbasis in Simonstad. (Die bekende skrywer Etienne van Heerden het
saam met hom hier diensplig gedoen). Van Tonder studeer aan die Universiteit van Pretoria, aanvanklik vir
predikant, maar behaal uiteindelik ’n BA-graad met Afrikaans, Sielkunde en Kriminologie. Hierna begin hy
vir die Gevangenisdiens werk, en dis eintlik hier waar hy vir die eerste keer in alle erns begin skryf. Sy bundel
kortverhale Aandenking vir ’n vry man (1984) werk met die tronklewe as agtergrond en was in wese ’n protes
teen die destydse tronkstelsel.
Wit vis (1983), ’n roman oor lesbiese liefde, was sy eerste gepubliseerde skryfwerk, en is onder meer gevolg
deur bekende titels soos Is Sagie (1987), Anderkant omdraai (2011), Is weer Sagie (2013), Lewensreg, ’n
toneelstuk (2008) en Die Klein Karoo, ’n pragtige foto –en tekskombinasie oor die Kannaland (1998). Dis
egter met die filmweergawe van Roepman, in 2011, dat hy groter publisiteit en bekendheid verwerf. Hierdie
roman het in sy eerste uitgawe toe reeds agt herdrukke beleef, en in die tweede uitgawe, vier herdrukke.
Jan van Tonder se kinderlewe in Stanger was die verwysingswêreld waaruit Die kind gehaal is. Hier het hy
kennis gemaak met die landelike omgewing waarbinne die verhaal gesitueer word. Die rustige lewens
patroon van die Zoeloe en die oënskynlike eenvoud van hulle bestaan het sy verbeelding aangegryp, en toe
hy op ’n dag iewers in die Klein Karoo stap, “kry ek dié sin in my kop: ‘Seun sonder naam, omdat sy ma hom
nie wou hê nie’. Ek het daarmee rondgespeel en dit het agtien maande later Die kind geword” (Rapport, 8
April 1990). Hierdie roman was ’n onmiddellike treffer. Hy ontvang hiervoor die ATKV-prys vir Gewilde Prosa.
In 1989 was dit ’n besonder ruim toekenning. Die bedrag van R12 000 is verdeel in ’n kontanttoekenning en ’n
bedrag van R6 000 wat aangewend moes word vir ’n skrywersprojek. Die roman is verder ook bekroon met
die FAK-prys, en was benoem vir ’n M Net-prys. Dit was inderdaad ’n vernuwende publikasie: ’n Afrikaanse
teks, volledig geplaas binne, en geskryf in die idiomatiese tongval van ’n ánder inheemse taal. Die leser word
vanaf die eerste sin ingetrek in die bekoorlike, fassinerende en intieme ruimte van die Zoeloe en maak op
outentieke wyse kennis met ’n leefwêreld wat aan die meeste van ons onbekend is.
Die bedrieglike eenvoud van die titel van die roman verhul verskeie betekenis-verrassings in die teks. Die
gelade spanning waarmee die verhaal ontvou, sentreer ook grotendeels om die veranderende situasies
waarbinne die kind hom bevind. Vanaf “Ek het nie ’n naam nie” en “Ek het nie ’n pa nie” ontwikkel en
verander sy leefwêreld stelselmatig. Hy word as Zolile grootgemaak deur die Mutwa’s, deurloop sy thombaseremonie, en word as man gedoop na Mehlw’e-ntombi. Soos Zuziwe profeties voorspel het, is daar nie
wolke tussen die kind en die son nie; “hy is ’n leeuwelpie”. Van die bang, soms huilerige en onseker klein kind
bly daar net vernuf, uithouvermoë en dapperheid oor, en word hy geneesheer van beroep. Dis duidelik dat
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hy die tradisies van sy mense respekteer, maar die sin in westerse bekwaamhede ook kan insien, en hulle
juis daardeur kan dien. Omdat Amazolo sonder haar geliefde Mlenzana die baba in die wêreld moet bring,
ontken sy aanvanklik haar verbintenis met haar kind. Sy is emosioneel gewoon nie in staat om hom liefde en
versorging te bied nie: “Hy het nie ’n ma nie” en “Ek het nie ’n kind nie” word meer as een keer beklemtoon. In
werklikheid is die feit dat sy hom eers na verloop van ’n jaar weer van sy soogmoeder terugkry egter vir haar
ten diepste traumaties, “want daar is nou twee holtes in haar wat sy moet probeer vol maak” (p.8). Namate
die verhaal ontvou, moet Amazolo die kind meer as een keer “weggee”. Vir háár voel dit asof sy lewenslank
moet boet vir dit wat sy verkeerd gedoen het. Tog gee sy haarself in die proses van afstand doen van die kind
as’t ware as soenoffer, en verseker sy op hierdie wyse dat hy ’n lewe met voorregte kan ervaar.
Die kind is ook deur die amathongo gemerk, en kom op profetiese wyse weer by sy eie ma uit. As versoen
ende en heelmakende krag bring hy verder sy pa, Mlenzana, se beendere, sy “skaduwee”, na Amazolo toe
terug, en kan sy in vrede sterf. Op besonder vernuftige wyse integreer die skrywer die Zoeloe se tradisies
en die westerse leefwêreld. Eerstens in die karakter Thandi (wat uiteindelik wel deur die kind as sy “mama”
erken word), en tweedens in die tema van die onderskeie geneeskundige tradisies. Indirek is die kind ook die
versoeningselement tussen Amazolo en Thandi, want hulle het beide as karakters gegroei, en kan in vrede
uitmekaargaan.
Van Tonder het met hierdie verhaal ook onvergeetlike karakters geskep. Nie net in die geval van die hoof
karakters nie, maar ook ten opsigte van die newekarakters. Selfs die skurk Sipho is nie ’n terloopse karakter
nie, maar word aan die einde as katalisator ingespan. Mlenzana en Amazolo word geloofwaardige en werklike
ménse. Veral Amazolo is ’n verwikkelde persoonlikheid, wat haar lewe lank met verlies gekonfronteer word
en sy moet op traumatiese wyse leer om daarmee saam te leef. Op simboliese vlak sluit die verhaal pragtig,
met die tuisbring van sy ma in die nuwe iqhugwane wat die kind vir haar gebou het, en die skaduwee van
Mlenzana wat hy vir haar gaan haal het. Selfs die musiekinstrument, die umakweyane-boog, waarop sy vir
hom én sy pa gespeel het, en wat gebreek was, kom saam Tugela Ferry toe, vir ’n laaste rusplek. Uit die baie
omswerwinge en pynlike insidente wat die mens se lewe kenmerk, is daar uiteindelik skoonheid te haal. Die
universele betekenis van die titel word ook hierdeur geaktiveer.
Romanmatige elemente van ruimte en tyd is verder ook knap hanteer. Die leser kom kwalik tydspronge
agter, want Van Tonder verstaan die kuns om moeiteloos en naatlose oorgange te bewerkstellig. Ook
die verskillende en uiters funksionele ruimtes wat ter sprake kom, kan met vrug bestudeer word: Die
groen heuwels met blommende aalwyne en ’n meelewende (hoewel nie noodwendig simpatieke)
gemeenskap nie word in sterk kontras gestel met die dorpies en groter stede (Johannesburg, Durban en
Pietermaritzburg). Die emosionele ontwikkeling van die onderskeie karakters word funksioneel deur hierdie
verskuiwende ruimtes ondersteun.
Jan van Tonder het met Die kind een van die mees unieke en sensitiewe tekste in Afrikaans geskep. Sy
vermoë om ’n idiomatiese skryfstyl deurlopend vol te hou, en dit sonder om ’n enkele keer steurend te
wees, is buitengewoon, en besorg aan die teks ’n taalskoonheid soos min. Die rustige en gedrae landelike
atmosfeer word nooit verbreek nie, selfs nie wanneer werklik dramatiese gebeure beskryf word nie
(Vergelyk byvoorbeeld Amazolo se vlug met haar kind, die tronk-ervaring, die moord op Mlenzana, en vele
ander momente).
Uiteindelik gaan Die kind, ’n verhaal met sikliese gang, primêr oor identiteit. Dit spreek vraagstukke aan soos
herkoms; die invloed van opvoeding; die aard en uitdagings van ouerskap en kindwees; die realiteite van
die mens se bestaan, maar terselfdertyd die ingrepe wat die magiese en metafisiese daarop het; wat is
“waarheid” en “geregtigheid”; hoe word tradisies gehandhaaf én uitgedaag? Met hierdie teks het die skrywer
nóg een van Afrika se moontlike verhale op eerbiedwaardige wyse vasgelê. Soos die sekuur voorbereide
houtpenne wat as simboliese afweermiddel teen die bose in die nuwe iqhugwane geplant word, is Die kind
eweneens ’n teks wat teen die groot vergeet opgerig is. ’n Wye teikengroep lesers, ouer sowel as jonger, kan
plesier daaruit put.
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Lees buite die
klaskamer

Deur: Me. Botha, Skevington, Rossouw (Durban Girls’ High)

By Durban Girls’ High het ons ’n leesboekgprogram ingestel om die leerders aan die lees te kry en hulle
woordeskat uit te brei.
Bo en behalwe die voorgeskrewe letterkunde (soos drama, gedigte, kortverhale), lees die leerders elk
nog drie leesboeke deur die jaar. Die leerders lees twee boeke self by die huis en in die klas word daar
aandag gegee aan opdragte, assesserings of klasgesprekke.
Elke onderwyser doen dieselfde met die hulle klasse, behalwe dat elke klas ’n ander boek lees. In ons
boekekamer het ons al ’n hele paar stelle van 40 leesboeke, sodat elkeen in ’n klas dieselfde boek kan
lees. Leesboeke kan dus na ’n kwartaal geruil word en omdat die opdragte verskil, is daar nie ’n kans dat
werk gedupliseer kan word nie.
Hier is ’n kort opsomming van wat ons doen.

Eie leesboek nr. 1 met ’n mondelinge assessering:
Die hele klas kry dieselfde boek. Leerders lees dan op hul eie by die huis. Daar is ook ’n boekverslagvorm
wat hulle moet invul en ’n ouer/voog moet hierdie vorm teken – om te bevestig dat die boek wel gelees
is. Hulle het ’n kwartaal tyd om die boek klaar te maak. Ons gebruik ook hierdie boek vir een van ons
voorbereide lees-punte.
Op ’n gegewe dag word die klas in groepe verdeel en word daar groepbespreking met hulle oor ’n sekere
onderwerp gedoen. Een groep gesels NET oor die hoofkarakter (agtergrond, karaktereienskappe, hoe
gebeure hom/haar beïnvloed, siening van sake, ens.) terwyl ’n ander groep weer oor die ruimte gesels.
Elke groep kry dus ’n ander onderwerp. Die groepbespreking se formaat: elke leerder kry ten minste
twee vrae wat direk aan haar gerig is, maar indien sy vashaak, kan iemand in die groep uithelp. Al gee
sy ’n antwoord en ’n spanmaat kan iets byvoeg, is dit goed so. Groepe kan dalk aanvanklik vir mekaar
“afluister”, maar dit help nie, want elke groep het ’n ander fokuspunt.
Ek deel gewoonlik ’n taaloefening uit wat hulle in die periode moet klaarmaak. Dan gaan ek van groep tot
groep, waar hulle bymekaar sit en doen die bespreking. (Dit neem ongeveer 2 tot 3 periodes om almal te
assesseer.)
Puntetoekenning:
Vermoë om vraag reg te verstaan (10)
Kennis van inhoud (10)
Algemene taalgebruik tydens beantwoording (10)

44 KLASGIDS HOËRSKOOL | JANUARIE 2018

Lees en kyk: letterkunde

Durban Girls’ High School
Graad 10 – Afrikaans Eerste Addisionele Taal
EIE LEESBOEK-ASSESSERING

Hierdie assessering bestaan uit TWEE afdelings:
Afdeling A: Algemene vrae (15) EN Afdeling B: Kort skryftaak. (20)

Punte: 35

Afdeling A
Lys die volgende:
1.1.1 Titel van die boek
1.1.2 Skrywer/skryfster
1.1.3 ISBN-nommer
1.1.4 Genre
(½ x 4=2)
1.2 Noem die hoofkarakter in jou boek en gee TWEE feite wat jy van hom/haar weet.
(2)
1.3	
Noem EEN bykarakter en verduidelik die verhouding tussen hierdie karakter en die
hoofkarakter.(2)
1.4 Met watter karakter kon jy identifiseer ? Gee twee redes vir jou antwoord.
(2)
1.5 Watter deel van die boek was vir jou die boeiendste? Verduidelik kortliks.
(2)
1.6 Watter lewensles leer jy van die boek? Verduidelik kortliks.
(2)
1.7 Vir wie sal jy die boek aanbeveel en waarom?(1)
1.8	
Het die einde van die storie jou bevredig of dink jy die skrywer kon dit anders geëindig het?
Motiveer jou antwoord met ’n goeie rede.
(1)
1.9 As jy hierdie boek in EEN WOORD kon opsom, wat sou die woord wees?
(1)
[15]
1.1

Afdeling B
Kies EEN van die volgende skryfopdragte en skryf 80 –100 woorde daaroor.
1. Boekresensie
Julle skoolbiblioteek het ’n kennisgewingbord waarop leerders resensies van die splinternuutste
boeke mag vertoon. Ander leerders word sodoende aangemoedig om hulle uit te neem en te lees. Jy
het so pas ’n baie oulike Afrikaansboek gelees en wil dolgraag die resensie daaroor skryf. Beplan jou
werk voordat jy begin en trek ’n streep deur die beplanning wanneer jy klaar is. 
(20)
2. Dagboekinskrywing
Jy het jou leesboek klaar gelees en het die boek regtig baie geniet. Skryf nou die inskrywing in jou
dagboek en sê waarom dit so fantasties is. Noem ook ’n karakter wat vir jou interessant is en sê
hoekom hy/sy jou inspireer.
3. Dialoog
Jy en jou beste maat gesels oor die boeke wat julle nou net gelees het. Julle gesels oor ’n gunsteling
karakter of deel van die boek wat vir julle aangenaam was. Skryf julle gesprek in dialoogvorm neer.
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Durban Girls’ High School
Graad 12 – Afrikaans Eerste Addisionele Taal
EIE LEESBOEK-ASSESSERING

Voltooi die volgende vrae.
1. Skryf EEN sin neer oor TWEE insidente wat die verloop van die verhaal verander.
2.	Karakters beïnvloed mekaar. Bespreek die invloed wat een karakter op ’n ander karakter in die
verhaal het.
3. Watter insident vorm die klimaks van die verhaal?
4. Waarom sou jy sê vorm dit die klimaks van die verhaal?
5. Wat gebeur in die slot van die verhaal?
6.	
Het die slot van die verhaal jou tevrede gestel of het jy aan die einde van die verhaal nog steeds
onbevredig gevoel? Antwoord Ja/Nee en motiveer jou antwoord met TWEE redes.

Voorbeeldskryfopdragte vir graad 12
1.	
Wenke. Kies een karakter van jou boek. Watter verkeerde besluite of foute het hierdie karakter
gemaak? Watter wenke sal jy vir hierdie karakter gee om nie weer sulke verkeerde besluite of foute
te maak nie?
2.	
Dagboekinskrywing. Een van die karakters skryf aan die einde van ’n moeilike/opwindende dag
in sy/haar dagboek.
3.	
Blog. Een van die karakters plaas ’n nuwe inskrywing oor iets, wat gebeur het, wat hy/sy haat met
die opskrif: Tipies!

Boekverslag
Hierdie verslag vul die leerders met sorg in. Omdat ons dit bepunt, gee hulle baie aandag daaraan.

DURBAN GIRLS’ HIGH SCHOOL
BOEKVERSLAG

Naam: ___________________________________________ Klas: ______

Boek 1
Boek 2

Titel van boek: _______________________________________________________________________
Skrywer/skryfster van boek: ____________________________________________________________
Soort boek: Jy kan uit die volgende kies: diereverhaal, speurverhaal, skoolverhaal, gesinsroman,
tienerdrama, griller, avontuurverhaal, fantasieverhaal, ens.
___________________________________________________________________________________
Dertig NUWE woorde wat ek aangeleer het, asook die vertaling van elkeen:
AFRIKAANS

ENGELS
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Skryfonderrig aan
onderwysers –
Deel 1

Deur: Irene Raath, Hoërskool Jim Fouché)

Jy kan hoe entoesiasties wees en jy kan hoe goed voorberei, maar jy moet baie realisties wees: kinders
van vandag hou nie baie van skryf nie en weinig van hul sal eendag ’n storie skryf. Min mense kan stories
skryf. Min mense het stories om te vertel, maar die meeste kinders het verbeelding en hou daarvan om
in ’n verbeelde wêreld te ontsnap.
Die waarde van skryf dus: Skryf laat jou leerders ontsnap van die realiteit en is ’n manier om emosionele
pyn te wen en te verwerk. Skryf kan jou leerders ook goed oor hulself laat voel wanneer jy en hul maats
die leerder se skryfwerk bewonder en prys.
Vir my is die waarde van skryfonderrig om elke leerder se individuele taalvernuf en -probleme te ontdek,
die probleme saam met hul te probeer oplos, maar beslis om nader aan elke individu te beweeg.
Wenke wat volg, kan vir alle grade en vlakke van Afrikaans gebruik word. Pas die moeilikheidsgraad net aan.

Huistaal
Prente vir die prentjiekinders
Gee ’n visuele prikkel, bv. ’n foto van ’n mooi natuurtoneel. Lei leerders om paragrawe te skryf.
1.1 Beskryf alles wat jy met jou sintuie waarneem.
Opdrag: Wees so spesifiek as moontlik. Gebruik samestellings waar jy kan.
Uitkoms of resultaat.
Ek sien groen bome. Ek hoor voëltjies fluit. Ek hoor die wind deur die bome.
Blink vissies swem in die water.
Kom ons verbeter sin vir sin.
Groen wilgerbome omsoom die waterval. Janfrederikke en goudgeelwewers baljaar
in die groen wilgers. ’n Koel briesie beweeg deur die bome.
Blink piepklein ghieliemientjies blits deur die kristalhelder water. Sonstrale teken
ligpatroontjies op die water.
Wat het by die verbetering gebeur?
Jy het ophou vertel: ek sien, ek hoor, ek ruik word weggelaat.
Jy en die voorwerpe het begin wys en lewe.
Janfrederikke baljaar. Ghieliemientjies blits deur die water.
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’n Belangrike skryfbeginsel: “Show, don’t tell.”
Wys – moenie vertel nie.
1.2	
Wys weer die prikkel en vra: Hoe ervaar jy die tydjie daar? Hoe voel jy om op diespesifieke plek te
wees?
Leerders gee hul reaksies.
“Ek voel gelukkig en bly ek kan wegkom van die besige stad. Ek voel rustig. Niks jaag my nie.”
Vra nou of daar een of twee leerders is wat heeltemal anders as die res voel.
Dalk kry jy ’n verrassing of twee!
Wat het hul geleer?
Hul leer om in aanraking te kom met hul gevoelens, te besef ander voel soos hulle en gevoelens
waarvoor hulle nie name het nie, word hardop deur ander uitgespreek:
•
Woordeskat:beskryf abstrakte begrippe soos gevoelens: moeg; vermoeid; vrees; angstig; verlief
•	Beskrywing van begrippe waarvoor hulle nie name het nie: voel hoe sy vermoeienis weggewas
word; voel soos ’n loser; voel mislei
1.3	
Vertel hoekom jy daar is. Wat het daartoe aanleiding gegee dat jy jou hier bevind? Hier kry leerders
die geleentheid om sommer net te vertel hoekom hul daar is, byvoorbeeld ’n paar vriende het
besluit om ’n dag of twee in die natuur deur te bring.
•	“ ’n Volkekundige is op soek na oorblyfsels van ’n vreemde stam wat vroeër in die deel van die
woud gewoon het.”
•	“Die jong man ervaar die lewe as te veel en besluit om ’n besondere mooi omgewing te kies
waar hy sy eie lewe wil neem.”
•	“Toe my ma gesê het sy gaan my iewers aflaai as ek weer vloek, het ek haar nie geglo nie.”

’n Belangrike skryfbeginsel: dink anders, dink verrassend.
Hierdie beginsel hoef jy amper nie te onderrig nie, want
vandag se generasie jongmense is baie sterk kreatief.
Laat die leerders toe om hul probeerslae na elkeen van die drie fases voor te lees. Die leerders
sal nie almal deelneem nie, maar jy sal dadelik sien wanneer jy jou leerders deurkyk wie se oë
blink en wie nie kan wag om te lees nie. Luister en geniet mekaar se werk en verbeelding.
Leerders leer by mekaar.
Jy hoef nie veel kommentaar te gee nie. Indien wel, bly positief al kry jy ’n lawwe grapmaker wat
die les wil laat platval!
Om hierdie metode af te sluit kan die leerder nou ’n inleiding en slot vir huiswerk skryf.
1.4

Vir die onderwyser: Lesse wat uit die skryfwerk vloei.
•	Interessante samestellings gunstelingleesteken, Marvel Legends-aksiefiguurtjies (Uit Sweef:
Jaco Jacobs)
•	Interessante werkwoorde Iemand prop ’n poedel in my arms. Pixie wriemel in my arms. Ek
paai haar met ’n stukkie droë wors. (Uit: Sweef: Jaco Jacobs)
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		’n Braaivleisreuk draal tussen die bome. Die visse swenk na links. (Uit: Dorado van Tom
Dreyer)
• Klanknabootsende werkwoorde
		Die bordwisser woer-woer deur die lug. Skielik girrrts fietswiele agter hom op die gruis. (Uit:
Die brief: Pieter Strauss)

Waarskuwing: Pasop vir oordoen. Gebruik slegs een of twee nuwe
werkwoorde of van die nuwe tegnieke wat jy geleer het,
anders klink jou skryfwerk dalk onnatuurlik.

Eerste Addisionele Taal
Addisionele taalsprekers se woordeskat is yl en die lus om te lees nie so goed nie. Wys dus op die bord/
dataprojektor en skryf dan saam met hulle. Met die begin van ’n onderwerp, werk met assossiasies, skryf
dit op die bord neer en werk aan woordeskat.
1.

Moedig jou leerders aan om langer woorde (samestellings) te gebruik.
Kyk na die volgende paragraaf:
		Die hond lê langs die huis. Hy wag dat ek sy kos moet bring. Na hy geëet het, sal ons met die
bal speel.
Deur net samestellings te gebruik, verbeter jou sin dadelik:
		
My kolliehond lê langs die sitkamermuur. Hy wag dat ek sy hondepille moet bring.
		
As hy klaar geëet het, sal ons met die tennisbal speel.

Skryfwenk: Korter sinne met langer woorde is ’n wenresep!
2.
Verander lang, lomp sinne na korter sinne.
	Ons praat baie vinnig en sonder leestekens, maar wanneer jy skryf, moet jy onthou dat orde baie
belangrik is. Kort sinne lees makliker en maak dikwels meer sin vir die leser. Laat die leerders eerder
korter sinne skryf en later uitbrei met samestellings of hier en daar hul sinne met voegwoorde
verbind.
	Kyk na die effektiewe gebruik van kort sinne uit die boek Lien se Lankstaanskoene van Derick van
der Walt.

Hy krap ongeduldig in die boks rond. Hy soek na die kasset met die
blou plakkertjie. Sy gunsteling. Glimlag toe hy dit raakvat. Hy druk dit
in die videospeler en raap die koffiebeker van die vloer af op sonder
om sy oë van die televisieskerm te haal. Hy druk die speelknoppie en
lê agteroor in die stoel. Hy vat ’n slukkie koffie. Glimlag.
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3.

Leer jou leerders hoe om in drieë te dink.
Wys ’n visuele prikkel en hul moet hulself die volgende drie vrae vra:
• Wat sien ek alles met my sintuie.?
• Hoe voel dit om daar te wees?
• Hoekom is ek hier? Wat maak ek hier?
Skryf oor die dinge wat jou irriteer.
• Watter mense en hul gewoontes irriteer my (in die algeheel)?
• Wat van die skool/skoolreëls hoe ek nie van nie?
• Watter klein dingetjies pla my?

Só help jy hulle om hul perspektief te verbreed. Nou kan hul eintlik ’n paragraaf oor elk van die vrae skryf
en die skryfstuk is halfpad gewen!

Tweede Addisionele Taal
Ek hou daarvan om ’n klas aanvanklik in vier dele te verdeel en dan maak ek beurte om op die
verskillende groepe te fokus:
1.
Bokant ’n vlak 6. Heelboonste goeie groep.
2.
Bokant ’n 5. Goeie groep.
3.
Bokant ’n 4. Onderste goeie groep.
4.
Onder ’n 4. Die heelonderste goeie groep.
Groep 1
Hierdie leerders is my regterhande in die klas. Hulle help sommer so uit hul eie om die werk aan hul
maats te verduidelik. Daar bestaan beslis die gevaar dat jy hierdie groep sal afskeep, veral in ’n TAT-klas,
en juis daarom gee ek baie individuele aandag aan hierdie groep.
1.

’n Daaglikse dagboek of skryfjoernaal
Hulle werk saam met en soos die ander aan die lesse in die klas, maar ek werk ekstra met hulle.
Elkeen het ’n skryfjoernaal waarin hulle individuele werk doen wat ek nasien.

Ek gee individuele opdragte soos:
• Verander soms jou sinne se woordorde.
		 Ons gesels in die aand. word In die aand gesels ons.
• Gebruik sterker werkwoorde.
		 Die hond is kwaai verander na die hond knor, die hond grom, die hond blaf kwaai.
		 Dit is warm buite verander na Die son brand die aarde. Die sweet tap my af.
• Ek leer hul om konkreet te skryf en baie spesifiek.
		 Die vlieg op die kombuistafel irriteer my.
	Hulle sou hul opstelle kon aanpas na aanleiding van bogenoemde wenke of gee ’n deel uit die
handboek, uit ’n leesboek of kortverhaal.
Groep 4
Leerders moet verstaan dat die praatdeel van die taal verskil van die skryfdeel van ’n taal. Skryf in ’n taal is
eintlik baie makliker omdat jy langer tyd kry om te dink en ook baie stadiger skryf as wat jy praat.
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By kort sinne

By langer sinne

Tiaan, verstaan jy die werk?

Hy leer, want hy wil goed doen.
Sy verduidelik, maar hy verstaan nie. (Voor want en maar)

Ja, ek verstaan die werk.
Wow, jy is slim!

Die tannie, met die rooi rok, verkoop blomme.
(By ’n ingelaste gedeelte)

Hy koop appels, piesangs en
lemoene.

Wanneer ek praat, bly jy stil.
Toe ons weer sien, spring daar ’n hond in die pad.
Tussen twee gesegdes wanneer jy ’n sin met ’n voegwoord
begin.

o
Om sinne uit te brei met meer en interessante inligting:
		
’n Luiperd het snags sy eende en ganse gevang.
		
’n Luiperd, wat maar gevaarlik kan wees, …
		
… het snags, wanneer almal al geslaap het, …
		
… sy eende en ganse, wat hy die vere van verkoop het, …
		
Só help jy met verder dink en die storie meer interessant maak.
o
Terselftertyd kan jy ook fokus op die afwisseling van kort en lang sinne.
		Gebruik bogenoemde voorbeeld en laat leerders bv. een kort sin en dan weer ’n
uitgebreide sin skryf. Of 2 langes en een korte.
6.	
Nou skryf elkeen in die klas die storie in hul werkboeke neer. (Soos wat hulle dit onthou en self wil
aanpas of uitbrei.)
7.
Die stories word dan hardop gelees en leerders moet by elke punt asemhaal.

Terloops: Dié metode kan ook gebruik word om die letterkunde-inhoud
by al die leerders vas te lê. Die leerders vertel vir mekaar hoe hulle
die storie verstaan en skryf dat hul eie opsomming van die gebeure.
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