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Die opstel van ’n
eksamenvraestel
volgens Barrett se
denkvlakke

Deur: Marelize Swanepoel, Hoërskool Roodepoort

Ek het reeds vroeg in die tweede kwartaal besluit om die opstel van my vraestelle anders te benader. Jy
sien, gewoonlik het ek myself onder enorme druk geplaas en al my vraestelle oor ’n naweek probeer
opstel. Die gevolg was dikwels ’n afgerammelde vraestel wat sleg deurgeloop het tydens die
modereringsproses by die skool. My rooi gesig was beslis my verdiende loon. Agternaperspektief is ’n
wonderlike ding; die probleem is egter dat dit te laat kom.
Tog moet ek bieg dat ek nie hierdie keer met ’n rooi gesig gesit het nie. Hierdie keer is my
agternaperspektief heel insiggewend. Ek het besef hoe baie ek die opstelproses geniet en dat ek
aansienlik trotser was op die eindproduk. Dit was ’n aangename uitdaging om gepaste tekste vir my
vraestelle te soek. Die gevolg was ’n tema wat vanaf Afdeling A deurgetrek kon word. My benadering
gaan aan die hand van my graad 8 Huistaal- en Eerste Addisionele Taalvraestelle verduidelik word:
• Graad 8 HT
Tema: Eksperimente – Experi-Maatjies en Nadia en die Funky eksperiment
• Graad 8 EAT
Tema: Monster-goggas van Koos Kombuis
Die soektog na die regte tekste is belangrik, maar hierdie keer het ek nie daar begin nie. Hierdie keer het
ek met my spreekwoordelike berg begin: Barrett se denkvlakke. Groot was my verbasing toe ek besef
dat ek hierdie Barrett-berg eintlik maklik klim. My grootste fout was om altyd eers my vrae uit te werk en
dán te kyk watter denkvlakke hulle was. Ek het uiteindelik besef dat Barrett se plek nie aan die einde van
die proses hoort nie, maar eerder een van die eerste stappe moet wees. Ek was genoodsaak om my
benadering te verander. Ek moes teruggaan en my beplanning hersien.
Ek preek dikwels oor die belangrikheid van beplanning wanneer my leerders skryfopdragte aanpak ... en
daar gaan staan en vergeet ek my eie preek. Ek dink nie almal besef hoeveel beplanning en wérk in ‘n
opgestelde vraestel ingaan nie. Dis om hierdie rede dat daar vir jou gelag word as jy nie kan wag om ’n
opgestelde vraestel te merk nie. Wie word nou opgewonde om begrip-, taal- en letterkunde-vraestelle
te merk?
Beide vraestelle het my afsonderlik sewe dae geneem om te finaliseer, dis nou moderering uitgesluit.
Hierdie veertien dae was nie sielsdodend nie. Ek het uitgesien na elke stap wat ek tydens hierdie
opstelproses gevolg het.
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Daarom nou die doel van hierdie artikel: watter beplanning nodig is om ’n goeie vraestel op te stel
waarin Barrett nie net ’n nagedagte is nie. Elke stap sal later in meer detail hanteer word. Hier volg die
stappe wat ek gevolg het:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Raadpleeg jou KABV-dokument en interne riglyne ten opsigte van vraestelvereistes.
Bepaal hoeveel vrae vir elke denkvlak in elke afdeling opgestel moet word.
Spoor nodige tekste op vir elke afdeling wat ’n teks vereis.
Stel ’n vraagbank op vir elke denkvlak wat vereis word.
Kies nou die beste vrae uit jou vraagbank om die puntetelling op te maak.

Stap 1: Raadpleeg bronne vir vraestelvereistes
Ons het die volgende vraestelriglyne (Van Niekerk, 2016) by ons departementshoof ontvang ten
opsigte van graad 8-vraestelle:
Graad 8 HT + EAT

Afdeling A
Afdeling B

Afdeling C


2 uur elk
20 punte
30 punte
30 punte





Begrip
Taal
Letterkunde

80 ÷ 2 = 40 punte op puntestaat
Die volgende riglyne is in die KABV-dokument (Onderwys, 2011) vervat:
Vraestel 2-formaat
Leesbegripstoets
Taal in konteks
Kritiese reaksie op letterkunde

2 uur




15
15
10

}

Maak 30% uit van Taak 6 totaal.

Stap 2: Hoeveelheid en opdeling van Barrett se
denkvlakke per afdeling
Ons is van ’n Barrett-uitdeelstuk (Anon., 2011) voorsien. Die dokument bevat ’n “formule” vir die
opdeling van denkvlakke per groottotaal. Ek het van die volgende verdelings gebruik gemaak:
20 punte-groottotaal

30 punte-groottotaal

8 punte – vlakke 1 en 2
8 punte – vlak 3
4 punte – vlakke 4 en 5

12 punte – vlakke 1 en 2
12 punte – vlak 3
6 punte – vlakke 4 en 5
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Toepassing:
Vrae is tussen ’n prosateks en ’n visuele teks opgedeel.
20 punte
Afdeling A

Vraag 1

Vraag 2

4 punte – vlakke 1 en 2
4 punte – vlak 3
2 punte – vlakke 4 en 5

4 punte – vlakke 1 en 2
4 punte – vlak 3
2 punte – vlakke 4 en 5

Die opdeling word as ’n basiese riglyn binne hierdie afdeling gebruik. Solank die
opdeling van die denkvlakke ooreenstem met die groottotaalindeling.
Vrae is opgedeel tussen drie tekste. Vrae word op woord- en sinvlak getoets.
Woordvlakvrae word binne die konteks van die teks gevra.
Afdeling B

30 punte
Die volgende riglyne is tydens ’n opleidingsessie by Hoërskool Pearson gegee. Dit
het betrekking op Afdeling B se tekste:
Kort prosateks

Visuele teks

Langer prosateks

Vrae is opgedeel tussen poësie (twee gedigte) en prosa (twee stukke).
Afdeling C

30 punte

Poësie (15 punte)

Prosa (15 punte)

12 punte – vlakke 1 en 2
12 punte – vlak 3
6 punte – vlakke 4 en 5

6 punte
6 punte
3 punte

6 punte
6 punte
3 punte

Stap 3: Opspoor van die tekste
Hierdie stap het my die langste besig gehou. Daar is baie faktore wat by die keuse van ’n teks in ag
geneem moet word:
a)	
Die KABV-dokument verskaf riglyne ten opsigte van die lengte van die tekste wat vir
begripsvaardighede gebruik mag word.
Senior fase (Onderwys, 2011):
Graad 8 HT  Leesbegrip/soekleestekste (400 – 450 woorde) Senior fase (Onderwys, 2011):
Graad 8 EAT  Leesbegrip/soekleestekste (350 – 400 woorde)
b)	
Watter tipe teks gaan gekies word?
	Hier het ek my laat lei deur die eksamenriglyne wat aan die einde van 2015 gedeel is (Pieterse,
2015). Hierdie riglyne is nou wel van toepassing op graad 12’s, maar dis ’n goeie standaard om
leerders aan gewoond te maak.
Graad 12 HT (twee tekste)
Teks 1 is ’n prosateks en teks 2 is ’n visuele of grafiese teks.
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c)	
Inhoud: Waaroor sal dié tekste handel?
	Hierdie kwessie het my vir ure besig gehou. Ons is geneig om tekste te kies wat vir ons interessant
is. Hierdie keuse het ’n direkte invloed op die moeilikheidsgraad, leesbaarheid en
verwysingsraamwerk benodig om die teks te verstaan. Daarom het ek gekies om my tekste
volgens ’n voorafbepaalde tema te kies. Dit is maar net so, leerders vaar gemiddeld beter in
vraestelle waar die tekste hul belangstelling prikkel en tot hul spreek.
Graad 8 HT: Experi-Maatjies en Nadia en die Funky eksperiment
	Ek kon keuses tussen die volgende tipes tekste uitoefen: pamflet, boekomslag,
werksaanbodadvertensies, fliekskermskote, boekresensies, ens.
Graad 8 EAT: Monster-goggas van Koos Kombuis
	Ek kon keuses tussen die volgende tipes tekste uitoefen: resensies, uittreksels uit die boek,
boekwinkelkatalogusse, Facebook-plasings, Facebook-lusmakers, ens.
d)	
Die teks se moeilikheidsgraad en leesbaarheidsgraad moet nagegaan word sodat dit op die
leerders se vlak is. Daar bestaan algoritmes (ondersoeke na teksdigtheid) om die leesbaarheid
van ’n teks te toets. Klinkende taal (http://acc.webweergawe.klinkendetaal.nl/users/sign_in#) is ’n
aanlyn lisensiegedrewe program wat hulp by die skryf van leesbare tekste verskaf.
	Die moeilikheidsgraad word veral in ag geneem wanneer die teks vir die toets van taalstrukture
gebruik word. Die teks moet so gekies word dat die werk wat in die kwartaal gedek is, uit die teks
getoets kan word. As die teks te maklik is, gaan die taal wat getoets word te eenvoudig wees. As
die gekose teks te moeilik is, gaan die taal wat getoets word te ingewikkeld wees. Hoe dan gemaak
as jy steeds die betrokke teks wil gebruik? Herskryf die teks of verwerk die inhoud.
Die opsporing van die perfekte teks kan met die beplanning van ’n opstel vergelyk word. Wanneer die
opstelbeplanning korrek voltooi word, is 80% van jou werk gedoen. Met die regte tekste gaan jy nie
sukkel om vrae vir jou vraestel op te stel nie.

Stap 4: Stel ’n vraagbank op vir elke denkvlak
Hierdie stap is van toepassing op Afdelings A en C. Die doel is om die tekste vier keer deur te werk:
a)	Die eerste lees van die teks word gedoen om ’n oorsig van die inhoud te kry en seker te maak dat
daar geen onduidelikhede in die teks voorkom nie.
b)
Die tweede lees van die teks is om vrae vir Barrett se eerste twee denkvlakke op te stel.
c)
Die derde lees van die teks is om vrae vir Barrett se derde denkvlak op te stel.
d)
Die vierde lees van die teks is om vrae vir Barrett se vierde en vyfde denkvlakke op te stel.
Die idee is om alle moontlike vrae vir ’n betrokke denkvlak uit die teks op te stel. Dit is belangrik dat al vyf
Barrett se denkvlakke verteenwoordig word.
Ons departementshoof het ons van ’n Barrett-uitdeelstuk voorsien. Hierdie uitdeelstuk bevat
sleutelwoorde, vraagtipes en moontlike bewoording van vrae. Elke onderwyser in ons departement het
en moet hierdie dokument gebruik wanneer begripsvrae vir formele assesserings opgestel word.
Dui die betrokke denkvlak en puntetoekenning by elke opgestelde vraag aan. Wanneer ons ’n vraestel
saamstel, word daar van ons verwag om die denkvlakke en puntetoekenning van elke afdeling in ’n tabel
aan te dui. Tydens moderering word hierdie uiteensetting nagegaan vir akkuraatheid.
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Daar is egter ’n kinkel in hierdie kabel: dit is amper onmoontlik om hierdie vrae korrek op te stel as jy nie
in besit is van die korrekte hulpbronne of begrip van Barrett se denkvlakke nie. Hier volg ’n kort
opsomming van die basiese beginsels van Barrett se denkvlakke wat ek geleer het onder leiding van my
departementshoof:
a)	
Daar bestaan so iets soos ’n goeie en ’n slegte Barrettbron. Die bron wat ons gebruik se skrywer is
onbekend. Die skrywer het twee navorsingsbronne geraadpleeg, naamlik: Alcantara, R.D. Et al.
2003. Teaching strategies (for the teaching of the communication arts: listening, speaking,
reading and writing.) Fillipyne. Louis Fridge. 1999. Focus on comprehension – Teachers Resources
Books 1+2. Thomas Nelson & Sons Ltd. Chelten.
b)	
Vrae oor ’n leesstuk, selfs tydens ’n klasbespreking of luistertoets en natuurlik veral in ’n toets of
eksamen, moet Barrett se denkvlakke in die volgende verhouding dek:
Barrett se denkvlakke

10 punte

20 punte

30 punte

35 punte

Vlakke 1 en 2

4/10

8/20

12/30

14/35

Vlak 3

4/10

8/20

12/30

14/35

Vlakke 4 en 5

2/10

4/20

6/30

7/35

c)
Vlak 1: Letterlike begrip
	Feite en antwoorde staan duidelik in die teks. Leerders kan die antwoorde met behulp van
soeklees opspoor.
d)
Vlak 2: Herorganiseer
	Inligting wat duidelik in die teks gelees kan word, moet op ’n ander manier aangebied word. Die
skryf van ’n opsomming in graad 9-12 is ’n goeie voorbeeld van ’n vlak 2-vraag. Daar word van
leerders verwag om gegewe inligting in hul eie woorde oor te dra, verskille en ooreenkomste uit te
lig of inligting te lys.
e)
Vlak 3: Afleiding
	Leerders moet reageer op inligting wat nié direk in die leesstuk genoem word nie. Daar word van
die leerders verwag om self afleidings te maak oor geïmpliseerde betekenis. Hierdie vlak is
moeiliker omdat leerders oor die vermoë moet beskik om “tussen die lyne te kan lees”. Leerders
met beperkte verwysingsraamwerk of algemene kennis is geneig om te sukkel met hierdie
denkvlak.
f)
Vlak 4: Evaluering
	Leerders moet elemente in die teks beoordeel. Daar word van leerders verwag om te beoordeel
of ’n element realiteit of fantasie, feit of ’n mening is. Die geldigheid van ’n stelling moet ook
oorweeg word. Enige vrae wat van leerders vereis om taalkundige kommentaar te lewer, val binne
hierdie vlak. Soos met vlak 3 lê die moeilikheidsvlak daarin dat leerders hul evaluering moet kan
motiveer deur na voorbeelde in die teks te verwys.
g)
Vlak 5: Waardering
	Leerders se persoonlike respons/reaksie word hier vereis. Emosionele reaksie, die identifisering
met die inhoud en geslaagdheid van beelde word gevra, maar met relevante motiverings. Wat
hierdie vraag so moeilik maak, is dat hedendaagse tieners nie in staat is om inhoudspesifieke
opinies te lewer nie.
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Stap 5: Kies nou die beste vrae uit die vraagbank om jou
puntetelling op te maak.
Nou begin die pret. Hersien die notas wat tydens stap 2 geneem is. Maak seker dat die vraagkeuses elk
van die vyf denkvlakke verteenwoordig. Die gekose vrae moet in die chronologiese volgorde van die
teks gerangskik word. Barrett word slegs gebruik om alle denkvlakke te dek, maar word nie volgens
hierdie vlakke gerangskik nie.

Samevatting

Kom ons vergelyk weer eens die opstel van eksamenvraestelle met die skryf van ’n opstel:
Skryf van ’n opstel

Opstel van ’n vraestel

Beplanning

Stap 1 – 5

Eerste poging

Eerste weergawe van die vraestel

Redigering

Moderering van die vraestel

Finale skryfstuk

Geredigeerde vraestel wat reg is vir druk.

Barrett se denkvlakke is nie ’n onklimbare berg nie. Wanneer die nodige beplanning vooraf deeglik
aangepak en voltooi word, verander hierdie berg vinnig in ’n molshoop. Nie net sal jy die opstelproses
meer geniet nie, jy sal ook ongelooflik opgewonde wees vir jou kinders om jou vraestel te skryf. Vra my,
ek weet. Tydens die Junie-eksamen het my kollegas gedink ek was van my lotjie getik.
Ek is ’n Afrikaansonderwyser met ondervinding in die intermediêre, senior en VVO-fase. Ek is totaal
versot op Afrikaans, maar my ware passie lê by Afrikaans Eerste Addisionele Taal. Dit is my doel om
gratis hulpbronne beskikbaar te stel aan enige persoon wat Afrikaans onderrig of wil leer. My webwerf,
Juffrou Marelize Swanepoel (www.swanies.co.za), dien dan as platform om hierdie doel te bereik.

Bibliografie
C, v. N., 2016. Interne vergaderingnotule van Departement Afrikaans. -:Onbekend, n.d. Barrett-uitdeelstuk. s.l.:s.n.
Onderwys, D. v. B., 2011. Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKV). Eerste addisionele taal.
Senior fase Grade 7-9. s.l.:s.n.
Onderwys, D. v. B., 2011. Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKV). Huistaal. Senior fase
Grade 7-9. s.l.:s.n.
Onderwys, D. v. B., 2015. Taalarsenaal. [Aanlyn]. Beskikbaar by:
Beskikbaar by:
http://taalarsenaal.yolasite.com/resources/EKSAMENRIGLYNE%202015%20Afr%20HT%20II.docx
[Geraadpleeg 2016].
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Graad 9 Vraestel 1
TAAK 9

Deur: Nadia le Grange, Hoërskool Jan van Riebeeck

Punte: 60

Tyd: 1 uur

Algemene Instruksies
1.
Trek ’n kantlyn van 1 ½ cm aan die regterkant van elke bladsy.
2.	Beantwoord die vrae in die volgorde waarin hulle op die vraestel verskyn en nommer antwoorde
soos op die vraestel.
3.
Laat ’n reël oop na elke antwoord.
4.
Trek ’n lyn onder elke vraag of afdeling.
5.
Gebruik slegs ’n blou of swart pen.
6.
Skryf netjies en leesbaar.

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1:
TEKS 1
LEES die onderstaande teks aandagtig deur. Beantwoord die daaropvolgende vrae in duidelike volsinne,
tensy anders gevra.

Olimpiese ideale in ’n krisis
Toe baron Pierre de Coubertin voorgestel het dat die Olimpiese Spele weer in die lewe geroep word,
het hy ’n paar edele ideale uiteengesit. Trouens, die hedendaagse Olimpiese slagspreuk, wat aan
Coubertin toegeskryf word, sê: “Die belangrikste saak by die Olimpiese Spele is nie om te wen nie,
maar om deel te neem . . . Oorwinning is nie waaroor dit gaan nie, maar dat ’n mens hard gestry het.”
Coubertin het geglo dat deelname aan heilsame kompetisie sterk karakter kan opbou, goeie oordeel
kan ontwikkel en eerlikheid kan bevorder. Hy het selfs van ’n ‘godsdiens van sport’ gepraat. Hy het
gemeen dat die Spele mense kan leer om in vrede te lewe.
Maar teen die tyd dat Coubertin in 1937 gesterf het, het alle hoop hierop verdwyn. Die Spele is reeds
een keer as gevolg van ’n wêreldoorlog uitgestel en spanning het opgebou vir nog ’n groot konflik.
Vandag is die Olimpiese ideale in ’n selfs ernstiger krisis. Waarom is dit die geval?
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Atlete gebruik al dekades lank middels wat hulle prestasies verbeter om ’n mededingende
voorsprong te kry en die Olimpiese Spele het nie hierdie probleem vrygespring nie. Trouens, die
gebruik van verbode middels onder Olimpiese atlete is vandag, 25 jaar ná die ingebruikneming van
skynbaar streng dwelmtoetse, nog steeds ’n probleem.
Party atlete gebruik steroïede om ’n voorsprong te kry. Ander gebruik weer stimulante. Menslike
groeihormone is gewild onder naellopers en ander kragatlete omdat dit die atlete help om vinnig ná
strawwe oefeninge te herstel, en dit bevorder spiersterkte. ’n Geneties-gemanipuleerde vorm van
eritropoiëtien is weer die middel wat baie langafstandhardlopers, swemmers en langafstandskiërs
verkies omdat dit hulle groter uithouvermoë gee deur die produksie van rooi bloedselle te stimuleer.
Dit is te verstane dat dr. Robert Voy, voormalige hoof van dwelmtoetse vir die Amerikaanse Olimpiese
Komitee, die atlete “’n wandelende laboratorium” noem. Hy voeg by: “Die Spele het ’n toetsterrein vir
wetenskaplikes, skeikundiges en onetiese dokters geword.” Wat van dwelmtoetse? Dr. Donald Catlin,
direkteur van ’n dwelmtoetslaboratorium in die Verenigde State, sê: “Die gesofistikeerde atleet wat
verbode middels wil gebruik, het oorgeskakel na middels waarvoor ons nie kan toets nie.”
Aangesien net ’n handvol stede kan bekostig om ’n bod te maak om die gasheer vir die Spele te wees,
sal party hulle deur niks laat stuit om die bod te wen nie. Byna twee jaar gelede was die Internasionale
Olimpiese Komitee (IOK) by ’n skandaal betrokke. Aantygings dat IOK-lede omkoopgeld van tot R2,8
miljoen betaal is toe Salt Lake City ’n suksesvolle bod op die 2002-Winterspele gemaak het, het die
eerlikheid van diegene wat by die keuringsproses betrokke was in die gedrang gebring.
Die skeidslyn tussen gasvryheid en skaamtelose omkopery vervaag dikwels wanneer potensiële
gasheerstede duur geskenke gee aan diegene wat die gasheerstad moet kies. Tot 20 lede van die IOK
was by die Salt Lake City-skandaal betrokke en 6 van hulle is uiteindelik geskors. Wat die Spele in
2000 in Australië betref: alle pogings om ’n beeld te skep wat bo verdenking is, het verdwyn toe die
voorsitter van die Australiese Olimpiese Komitee erken het: “Wel, ons het nie [die bod] gewen net
omdat ons stad so mooi is en ons sportfasiliteite so goed is nie.”
Die weelderige lewenstyl van party senior IOK-lede het verdere skeptisisme uitgelok. Wyle Tommy
Keller, wat die Switserse hoof van die Internasionale Roei-federasie was, het eenkeer gesê dat
sommige sportamptenare volgens hom die Olimpiese Spele as ’n manier beskou om “hulle eietrots
te bevredig”. Hy het bygevoeg dat “die najaging van geld en die bevrediging van persoonlike ambisies”
blykbaar die dryfveer is.
1.1
Wie, volgens die leesstuk, is verantwoordelik vir die Olimpiese slagspreuk? 
1.2 Wat beteken dit as ‘iets weer in die lewe geroep word’? 
1.3 Herskryf die Olimpiese slagspreuk in jou eie woorde. 
1.4 Noem twee voordele wat deelname aan die Olimpiese Spele kan inhou. 
1.5 In watter eeu het Pierre de Coubertin gesterf? 
1.6	Volgens die leesstuk staar die Olimpiese Spele groter gevare as ’n wêreldoorlog in die gesig.
Wat is hierdie sogenaamde gevare? Noem slegs twee. 
1.7	Verduidelik in jou eie woorde watter voordeel die gebruik van verbode middels vir atlete het. 
1.8	Wat word geïmpliseer deur dr. Robert Voy, voormalige hoof van dwelmtoetse vir die
Amerikaanse Olimpiese Komitee, se woorde dat atlete “’n wandelende laboratorium” genoem
kan word? 
1.9 Wat suggereer die gebruik van die woord ‘wyle’ in paragraaf 9? 
1.10	Is die volgende stelling waar of onwaar? Motiveer jou antwoord.
	Die voorsitter van die Australiese Olimpiese Komitee het erken dat hulle die bod gewen het
slegs omdat hulle stad so mooi is en as gevolg van hul fantastiese sportfasiliteite.

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
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Oe – die Russe is alweer
op ‘iets’… Die toetser is
seker ‘n nuwe huis in
Rusland beloof!

Dames Gimnastiek

EN

1.11	Watter verband is daar tussen die leesstuk en die bostaande spotprent? 
(1)
1.12	Verduidelik die implisiete betekenis van die woorde: “Die toetser is seker ’n nuwe huis in
Rusland beloof!” 
(1)
1.13	Waarom, sou jy sê, is die meisie in die middel van die spotprent aansienlik groter as die ander
meisies? 
(1)
1.14	Aan watter afdeling van die Olimpiese Spele het hierdie meisies deelgeneem? Verskaf ’n rede
vir jou antwoord. 
(2)
1.15	Deur gebruik te maak van ’n visuele prikkel – waarom sou jy die meisie in die middel as tevrede
beskou word? 
(1)

AFDELING A: 20

AFDELING B :
TAALKUNDE

VRAAG 2 :
TEKS 2

SuperSport mik vir goud by die
Olimpiese Spele in Rio
As dit beweeg, sal (2.1) SuperSport daar wees om dit te wys vanuit elke moontlike hoek by die 2016
Olimpiese Spele in Rio de Janeiro – met sewe kanale wat 24 uur-dekking verskaf.
Daar is 306 stelle pryse om te verower by hierdie sportskouspel wat op 5 Augustus begin en
SuperSport sal elke goue item regstreeks uitsaai om die mees volledige (2.2) TV-dekking van die
Spele tot dusver te verseker. Daar sal oor 15 dae meer as 2 500 ure van die Olimpiese Spele (2.3)_____
word.

12
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VRAAG 3
Advertensie
Bestudeer die volgende advertensie en beantwoord die vrae:
3.1	Identifiseer die spelfout in
die eerste raampie en skryf
die korrekte spelling neer.  (1)
3.2	Benoem die skryfteken wat
aan die einde van raampie 1
gebruik word. 
(1)
3.3	Voltooi die volgende idioom:
Wie nie waag nie, …
(1)
nes
ons
sin…
➋
3.4 	Wat noem jy die persoon
➌ In byna 200 lande aanvaar.
Ons is hier wanneer U ons
➍
wat die teks in ’n advertensie
benodig… Veral vir brekfis!
skryf? 
(1)
Visa – altyd aan.
VISA i.p.v. kontant
3.5	Wie is die adverteerder in
hierdie advertensie? 
(1)
3.6	Hoe hou die visuele teks verband met die inhoud van die advertensie? 
(1)
3.7 Identifiseer die spelfout in die tweede raampie. 
(1)
3.8 Wat beteken die pre-morfeem ‘be-’ in die woord benodig in raampie 3?
(1)
3.9 Watter taalverskynsel kom voor as ‘breakfast’ as ‘brekfis’ uitgespreek word?
(1)
3.10 Waarvoor staan die afkorting 'i.p.v.'?
(1)
(10)

➊ Die hart van ’n

ondersteuner pomp
vir enige speller …

VRAAG 4
SPOTPRENT

➋ Sjoe! Volgens ➌ En jy is nou die
my persoonlike
VOLKSBLAD:
beroemdste tannie
opinie is jy nou dié
Goue band
in die wêreld,
tussen Wayde beroemdste atleet
Tant Ans!
ter wêreld!
en Tant Ans,
sy afrigter

➊

➍
Nou mik
hulle vir onder
43s!

14
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➎
’n Superatleet en ’n
goue ouma

Huistaal
4.1 Na watter publikasie verwys hierdie spotprent?
(1)
4.2 Verskaf die vroulike vorm van die woord ‘afrigter’ in raampie een. 
(1)
4.3 Benoem die onderstreepte woordsoort in raampie twee. 
(1)
4.4 Herskryf raampie twee in die ontkennende vorm. 
(1)
4.5	Watter taalverskynsel kom voor in: “Volgens my persoonlike opinie is jy nou dié beroemdste
atleet ter wêreld!” 
(1)
4.6 Benoem die skryfteken op die woord ‘dié’. 
(1)
4.7 Verskaf een woord vir die item wat Wayde in sy hand vashou.
(1)
4.8	In raampie vier sê die muis: “Nou mik hulle vir onder 43s!” Waarvoor staan die afkorting ‘s’
soos in hierdie uittreksel gebruik?
(1)
4.9 Watter tipe voornaamwoord is ‘hulle’ in raampie vier? 
(1)
4.10 Waarom word ‘super-atleet’ in raampie vyf met ’n koppelteken geskryf? 
(1)
(10)

VRAAG 5
WOORDEBOEKUITTREKSEL
Bestudeer die volgende uittreksel uit die HAT en beantwoord die vrae wat daarop volg:
O•lim’pie•se Spe•le s.nw. Sportfees om die vier jaar in Oudgriekeland;
tans, internasionale sportspele wat om die vier jaar gehou word. (7.7)
Die Olimpiese Spele lok die wêreld se topatlete. Suid-Afrika se bod vir
die Olimpiese Spele in 2004 was nie suksesvol nie.
[Uit: HAT]
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Tot watter woordsoortgroep behoort die woord ‘Olimpiese Spele’? 
(1)
Op watter lettergreep val die klem? 
(1)
Verdeel die woord “Olimpiese” in lettergrepe. 
(1)
Watter klankverskynsel sal voorkom indien vier as vuur uitgespreek word?
(1)
Watter antwoord pas die beste:
a)
Die term ‘topatlete’ is ‘n voorbeeld van:
b)
samestelling
c)
afleiding
d)
samestellende afleiding 
(1)
5.6 Identifiseer en benoem die werkwoord in die onderstreepte sin. 
(2)
5.7 Waarvoor staan die afkorting HAT? 
(1)
[8]

AFDELING B : 40

GROOTTOTAAL : 60
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MEMO
VRAAG 1:

1.1
(Baron) Pierre de Coubertin.
(1)
1.2 Dit beteken dat iets wat opgehou het weer moet gebeur of plaasvind. (brei uit)
(1)
1.3	Volgens die uittreksel is die idee agter die dryf van die Olimpiese Spele nie om slegs te wen nie,
maar om eerder net te kan sê dat jy daaraan deelgeneem het. (in die trant)
(1)
1.4	Voordele sluit in: die opbou van sterk karaktereienskappe/dat goeie oordeel ontwikkel kan
word/die spelers se eerlikheid bevorder kan word. 
(2)
1.5 Hy het in die 20ste eeu gesterf. 
(1)
1.6	Die gebruik van steroïede/stimulante/menslike groeihormone/omkopery 
(2)
1.7	Atlete gebruik steroïede en stimulante om ’n voorsprong bo die res van die deelnemers te kry.
Die middels help dat die lyf vinnig herstel, en dit verbeter spiersterkte. Hierdie middels verskaf
ook ‘n beter uithouvermoë deur die produksie van rooi bloedselle te stimuleer. Atlete wen nie
weens natuurlike talent nie; dit kom uit laboratoriums.
Enige twee. 
(2)
1.8	Hierdie woorde impliseer dat atlete wat verbode middels gebruik so slim geword het om die
middels te verbloem, dat hulle in werklikheid nuwe maniere en middels gevind het om verbode
middels weg te steek en dit maak hul liggame amper soos ‘n laboratorium, as gevolg van die
vindingrykheid van die atlete. 
(1)
1.9 Die persoon wat aangespreek of oor gepraat word, is oorlede/oorlede/het reeds gesterf.
(1)
1.10	Onwaar – Die Voorsitter het juis erken dat dit nie net bloot was vir hul pragtige stad en
sportgeriewe nie, maar dat daar nog faktore was wat ‘n rol gespeel het, vermoedelik
omkoopgeld/om die bod te verseker.
(1)
EN
1.11	Beide die leesstuk en die spotprent handel oor die Olimpiese Spele./Beide handel oor die
gebruik van verbode middels deur atlete wat aan die Olimpiese Spele deelneem. 
(1)
1.12	Die deelnemer wat tweede plek behaal het, sinspeel op die feit dat die persoon wat die atlete
moet toets vir verbode middels, omgekoop is (deur vir hom of haar ‘n huis te belowe) om die
‘wenner’ te laat deelneem aan die kategorie omdat dit duidelik is dat die wenner verbode
middels gebruik.
(1)
1.13 Sy gebruik verbode middels om so groot te raak. 
(1)
1.14	Hulle het aan gimnastiek deelgeneem. Die kleredrag wat hulle dra, is eie aan die
gimnastiekafdeling en die podium waarop die wenners staan, is gemerk met die woord:
“Gimnastiek”.(2)
1.15 Sy glimlag/sy is breëbors/sy lyk gelukkig/grynslag/staan met neus in die lug/sy staan
bakarm/sy is ingenome met haarself …
(1)

TOTAAL AFDELING A: 20

VRAAG 2:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
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Eienaam. 
Koppelteken
uitgesaai/vertoon/gebeeldsend/opgeneem/gewys
komitee 
daar/be/ne/wens 
tagtig 
Internasionale uitsaaisentrum 
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Huistaal
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12


kyker/kykers 
grootste 
om te ervaar… 
wêreldwye web 
toeps/toepassings/… 

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
TOTAAL VRAAG 2: 12

VRAAG 3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

speller moet speler wees
(1)
ellips/stippels/beletselteken
(1)
Wie nie waag nie, sal nie wen nie … 
(1)
‘n Kopieskrywer 
(1)
VISA 
(1)
Die teks praat oor ‘n hart wat klop en die prentjie is ‘n hart… Beide handel oor ‘n hart. 
(1)
sin = s’n 
(1)
het = benodig = het iets nodig
(1)
volksetimologie 
(1)
in plaas van 
(1)
TOTAAL VRAAG 3: 10

VRAAG 4:

4.1 Die Volksblad 
(1)
4.2 afrigster 
(1)
4.3 ‘n Tussenwerpsel. 
(1)
4.4	(Sjoe!) Volgens my persoonlike opinie is jy nie (nou)/nou nie/nie meer/nog nie, dié beroemdste
atleet ter wêreld nie! 
(1)
4.5 pleonasme 
(1)
4.6 akuut 
(1)
4.7 medalje 
(1)
4.8 s = sekondes 
(1)
4.9 persoonlike voornaamwoord
(1)
4.10	vergemaklik die uitspraak/vergemaklik die lees van die woord. 
(1)
TOTAAL VRAAG 4: 10

VRAAG 5:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

selfstandige naamwoord 
lim’ 
o/lim/pie/se 
oorronding 
c – samestellende afleiding 
lok – oorganklike selfstandige werkwoord
Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
TOTAAL VRAAG 5: 8
GROOTTOTAAL: 40
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TAAK 9:
LEESBEGRIP EN
TAAL IN KONTEKS

Deur: Alet Mihálik, Hoërskool Jan van Riebeeck

Punte: 50 Tyd: 1 uur

AFDELING A:
LEES- EN VISUELE BEGRIP

Vraag 1 :
Lees die onderstaande teks deur en beantwoord dan die vrae daaroor.

Wayde van Niekerk help om
afknouery te beveg
Deur: Son Digitaal, Vrydag, April 22, 2016 14:23
1.	Wayde van Niekerk het die Olimpiese stadion
in Rio de Janeiro oorheers toe hy ’n nuwe
wêreldrekord in die 400m vir mans opgestel
het. Wayde, wat “blind” gehardloop het in baan
8, het Michael Johnson se 43.18-rekord van
17 jaar gebreek toe hy in ’n tyd van 43.03 oor
die wenstreep gesnel het.
2.	Dit was veronderstel om die Olimpiese
kampioen en gunsteling, Usain Bolt, se aand
te wees, maar Van Niekerk het alle oë op
	hom gehad – selfs dié van Bolt wat ’n onderhoud onderbreek het om hom geluk
te wens.
3.	Wayde werk saam met die Cartoon Network en Childline om ’n internasionale anti-boelieveldtog, die “CN Buddy Network”, in Suid-Afrika bekend te stel.
4.	Van Niekerk het aan The Times vertel hoe hy geboelie was en sê meer aandag moet gegee
word aan boelie-gevegte. “Dit was ’n eensame ervaring omdat ek nie toe geweet het ek kon
met my onderwysers en ouers praat nie – om nie eens te praat van Childline nie.”

18
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5.	Hoewel hy nie besonderhede van sy ervaring wou deel nie, erken Van Niekerk hy is in sy
skoolloopbaan “rond gestoot”. “Maar ek het gekies om op die positiewe deel van die lewe te
fokus. Ek wil jongmense help om op te staan teen boelies en te weet dit kan gestop word.”
6.	Van Niekerk sal in ’n oorspronklike reeks geanimeerde uittreksels verskyn wat die sieninge van
die boelie, slagoffer en bystanders aanspreek.
7.	“Dit is belangrik dat ons die perspektief van die boelies aanspreek omdat hulle soms nie weet
hul gedrag raak ander nie, of hulle het self die een of ander trauma ervaar.”
8.	Volgens Childline het 35% van kinders al een of ander vorm van afknouery, insluitende
kuberboeliery ervaar. Dumisile Nala, uitvoerende hoof van Childline, sê dit het tyd geword dat
ouers luister na kinders en hulle deur die issues van afknouery help.
9.	Die inisiatief, wat in die verlede bekendes soos die Britse Olimpiese-atleet Tom Daley en
rapper Tinie Tempah in die Britse veldtog ingesluit het, begin op 7 Mei in Suid-Afrika.
10.	As deel van die veldtog sal Childline die anti-boelie boodskap deur video’s met wenke en raad
in Sesotho, isiZulu, Engels en Afrikaans versprei. Kinders wat direk of indirek deur boelies
geraak word, sal ook volgende maand toegang kry tot professionele raad, wenke en hulp deur
die aanlyn platform – timeslive.co.za.
Wayde van Niekerk is op 15 Julie 1992 in Kaapstad gebore. Op 12 Maart 2016 word Wayde die eerste
persoon wat die 100 meter in onder 10 sekondes, die 200 meter in onder 20 sekondes en die
400 meter in onder 44 sekondes aflê. Daarmee kwalifiseer hy vir die Olimpiese Somerspele van
2016, waar hy die draer van die Suid-Afrikaanse vlag tydens die openingseremonie is.
Wayde het R500 000 aan die Groote Schuur-hospitaal se eenheid vir vroeggebore babas geskenk,
berig Netwerk24. Hy is self vroeggebore en het op 29 weke sy opwagting gemaak.


(Verwerk uit Wikipedia)

1.1	
Hoe oud was Wayde toe hy ’n goue medalje by die 2016-Olimpiese Spele in Rio verower het? (1)
1.2	
Hoeveel was Wayde se wentyd vinniger as Michael Johnson s’n?
(1)
1.3	
Verduidelik wat bedoel word met die stelling dat dit veronderstel was om “Usain Bolt se aand
te wees”.
(1)
1.4	
Noem twee projekte waar Wayde ’n bydrae maak en verduidelik kortliks in jou eie woorde
waarom hy by elkeen betrokke is.
(4)
1.5 Dink jy Wayde is simpatiek teenoor boelies? Gee een rede vir jou antwoord.
(2)
1.6 Gee ’n beter Afrikaanse woord of frase vir “issues” (par. 8).
(1)
1.7 Bonuspunt: Hoekom word “blind” (par. 1) tussen aanhalingstekens geskryf?
(1)

/10 punte/
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Vraag 2:
Kyk na die onderstaande spotprent en beantwoord dan die vrae daaroor.
2.1	Wie is die karakter in hierdie
prent?(1)
2.2	Hardloop hierdie persoon of vlieg
hy? Gee een bewys vir jou
antwoord.(1)
2.3	Wat beteken “hyghyg” in die
spraakborrel?(1)
2.4	Watter emosie bewoord die muis
in die regter-onderhoek met die
woord “Superwayde”?
(1)
2.5	Verduidelik in een volsin wat die
boodskap van hierdie prent is. (1)

/5 punte/

Vraag 3:
Kyk na die onderstaande prent en beantwoord dan
die vrae daaroor.
3.1	In watter jaar is Superman aan die slaap
gemaak?(1)
3.2	Watter bekende sprokieskarakter het 100
jaar lank in ’n glaskis geslaap? 
(1)
3.3	Hoe weet ons Lois is ontsteld?
(1)
3.4	Wat beteken die woord “reuse-uitgawe”
en hoekom is dit hier ironies?
(2)

/5 punte/

TOTAAL VIR AFDELING A : 20 PUNTE
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Afdeling B:
Taal in konteks

Vraag 4:
Beantwoord die volgende taalvrae oor die prent by vraag 3 hierbo:
4.1	Skryf die volgende frases neer, maar verbeter die taal- of skryffoute:
4.1.1	Superman se stryd met Herkules.
(1)
4.1.2	Ontwakingsdatum 2062 N.C. 
(1)
4.2	Herkules sê: “Maar ek kan die towerkrag breek en hom wakker maak ... as jy met my trou, Lois.”
Herskryf die sin sodat die betekenis dieselfde bly, maar vervang die onderstreepte voegwoord
met :
4.2.1 mits
(1)
4.2.2 tensy
(1)
4.3 Skryf die volgende sin in die Indirekte Rede en begin soos aangedui:
“Ek sal met jou trou, Herkules, hoewel jy sy grootste vyand is.”
Begin so: Lois sê aan Herkules dat ...
(1)
/5 punte/

Vraag 5:
Beantwoord die volgende taalvrae oor die onderstaande teks.
1	Superman is ’n fiktiewe superheld wat in 1933 deur twee hoërskoolleerders, Jerry
Siegel en Joe Shuster, van Cleveland, Ohio geskep is.
2	Superman is glo op die planeet Krypton gebore. Oomblikke voordat Krypton verwoes is, is
Superman as baba deur sy wetenskaplike pa met ’n ruimtetuig na die aarde gestuur. Hier word
hy as Clark Kent grootgemaak deur ’n boer en sy vrou van Kansas.
3	Hy toon van kleins af bomenslike kragte wat hy later tot voordeel van die mensdom sou
aanwend. Clark werk as joernalis vir die Daily Planet. Hy skep die Superman-identiteit om sy
privaatheid en sy geliefdes te beskerm en dra dié kostuum onder sy klere sodat hy blitsig in
Superman kan verander wanneer gevaar dreig. Wanneer Clark verlief raak op Lois Lane,
vermoed sy hy is Superman en probeer dit bewys, maar word telkens deur hom uitoorlê.
4	Skrywers het Superman se kragte geleidelik ontwikkel. In die vroegste strokiesprente kon hy
hardloop en spring, maar in die radio-vervolgverhaal van 1940 kan hy ook vlieg. Sy
wetsgehoorsaamheid dien as voorbeeld vir baie mense.
5.1
5.2

5.3

Is die eerste sin van par. 2 ’n feit of ’n mening? Gee ’n bewys vir jou antwoord.
Benoem die volgende woordsoorte in par. 1 (Voorbeeld: Superman = Eienaam)
5.2.1 fiktiewe
5.2.2 twee
5.2.3 deur
Skryf een bywoord uit par. 3 neer en sê watter soort bywoord dit is.

(1)

(3)
(2)
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5.4
5.5

Skryf een voegwoord uit par. 4 neer.
(1)
Skryf die volgende sinne in die Verlede Tyd:
5.5.1 Clark werk as joernalis vir die Daily Planet.(1)
5.5.2 Hier word hy as Clark Kent grootgemaak deur ’n boer van Kansas.
(1)
5.6	Herskryf die volgende sin in die Lydende Vorm: Skrywers het Superman se kragte geleidelik
ontwikkel.(1)

/10 punte/

Vraag 6:
Beantwoord die volgende taalvrae oor die teks by vraag 1.
6.1
6.2
6.3

Vervang die woord “gebreek” in par. 1 met ’n beter Afrikaanse woord.
(1)
Herskryf die eerste sin van par. 4, maar verbeter die vorm of posisie van die drie werkwoorde. (3)
Skryf die basisvorm van die volgende woorde neer:
6.3.1 gesnel (par. 1)
6.3.2 onderhoud (par. 2)
(2)
6.4 Gee ’n geskikte Afrikaanse woord vir “Buddy” (par. 3).
(1)
6.5 Gee ’n sinoniem vir “boelies” (par. 7).
(1)
6.6 Gee die meervoudsvorm van die volgende woorde:
6.6.1 perspektief
6.6.2 veldtog
(2)
6.7 Skryf 35% in woorde.
(1)
6.8 Verduidelik in jou eie woorde wat ’n “kuberboelie” (par. 8) is.
(1)
6.9 Verbeter die fout in die frase “die Britse Olimpiese-atleet Tom Daley” (par. 9).
(1)
6.10	
Childline se boodskap word in verskeie tale versprei (par. 10). Gee een woord vir “verskeie tale”
in die volgende sin: Childline se boodskap is ... .
(1)
6.11 Gee ’n Afrikaanse sinoniem vir “aanlyn platform” (par. 10).
(1)

/15 punte/

TOTAAL VIR AFDELING B : 30 PUNTE

Memorandum
1.1 2016 – 1992 = 24 jaar
1.2 0.15 sekondes.
1.3 Almal het gedink Bolt sou wen.
1.4	
Wayde het R500 000 aan die Groote Schuur-hospitaal se eenheid vir vroeggebore babas
geskenk omdat hy self op 29 weke gebore is. Wayde werk saam met die Cartoon Network en
Childline om ’n internasionale anti-boelie-veldtog, die “CN Buddy Network”, in Suid-Afrika
bekend te stel omdat hy self op skool rondgestoot is.
1.5	
Ja. Hy sê boelies weet soms nie hul gedrag raak ander nie, of hulle het self die een of ander
trauma ervaar.
1.6 kwessies , probleme 
Bonuspunt: Wayde was nie blind nie, maar in baan 8, die buitebaan, hardloop jy voor jou
teenstanders en kan dus nie sien hoe ver hulle agter jou is nie.
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(1)
(1)
(1)

(4)
(2)
(1)

(1)
/10 punte/
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2.1 Superman.
(1)
2.2 Hardloop. Daar is ’n stofwolkie agter sy voet. Sy liggaam is regop.
(1)
2.3 Hy is uitasem.
(1)
2.4 Bewondering.
(1)
2.5	Wayde hardloop so vinnig dat Superman hom nie kan inhaal nie./Wayde is so ’n groot held
dat selfs ’n beroemde held soos Superman sy handtekening wil hê.
(1)

/5 punte/
3.1
3.2
3.3
3.4


1962.
Sneeuwitjie.
Traan onder haar oog en sakdoekie.
Ekstragroot, dik boek. Ironies omdat daar reuse soos Herkules in verskyn.

(1)
(1)
(1)
(2)
/5 punte/

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3


Superman se stryd teen Herkules.
(1)
2060 n.C.(1)
“ek kan die towerkrag breek en hom wakker maak ... mits jy met my trou, Lois.” 
(1)
“ek kan nie die towerkrag breek en hom wakker maak nie... tensy jy met my trou, Lois.”
(1)
Lois sê aan Herkules dat sy met hom sal trou hoewel hy Superman se grootste vyand is.
(1)
/5 punte/

5.1
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4

Mening. “glo”.
byvoeglike naamwoord (attributief)
bepaalde hooftelwoord
voorsetsel
blitsig – bywoord van wyse
maar
5.5.1 Clark het as joernalis vir die Daily Planet gewerk.
5.5.2 Hier is hy as Clark Kent grootgemaak deur ’n boer en sy vrou van Kansas.

5.6


Superman se kragte is geleidelik deur skrywers ontwikkel.

(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
/10 punte/

6.1 verbeter
(1)
6.2	Van Niekerk het aan The Times vertel hoe hy geboelie is en gesê meer aandag moet aan
boelie-gevegte gegee word.(3)
6.3.1 snel
6.3.2 onderhoud
(2)
6.4 maat/vriend/helper
(1)
6.5 afknouers
(1)
6.6.1 perspektiewe
6.6.2 veldtog te
(2)
6.7 vyf en dertig persent
(1)
6.8 Iemand wat ander op sosiale media soos facebook afknou.
(1)
6.9 Olimpiese atleet
(1)
6.10 veeltalig/meertalig
(1)
6.11 webwerf/webtuiste/webblad
(1)

/15 punte/
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Graad 8 Vraestel 1

Deur: Elna Taljard, Loreto Convent, Pretoria

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1:
TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL
Lees die onderstaande tydskrifartikel aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.

Wat’s vir ontbyt, Mams?

Die belangrikste ete van die dag is selfs nog belangriker vir jong, nuuskierige breintjies (en vir die
lede van die gesin wat gewoonlik die meeste fiemies het) ...
1.
Shivika Govender
	As Shivika (3) haar sin kon kry, sou sy elke dag “Indian delight” – ’n gereg gemaak van melk en
vermicelli – vir ontbyt eet. Haar ma, Sarisha, maak seker dat sy die meeste oggende baie
gesonder begin. “Sy hou daarvan om graanvlokkies, eiers of grondboontjiebotter op
roosterbrood te eet,” sê Sarisha. “Sy is mal oor rooibostee en Milo, maar “Indian delight” is
haar gunsteling-ontbyt!’
2.
Liyolatha Kalazana
	Liyolatha (6) – soos die meeste Suid-Afrikaanse kinders – eet
omtrent elke oggend ’n bord graanvlokkies of pap. “In die week
sal hy gewoonlik pap of hawermout eet,” sê sy ma, Zukisa. Maar
oor naweke mag hy graanvlokkies eet. Op die oomblik hou hy
van Weetbix of Corn Flakes. Soms word hy bederf met Coco
Pops of Rice Krispies.”
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3.
Siyabonga Mpenza en Mbaui Malobolo
	Vir baie Suid-Afrikaanse kinders is ontbyt die enigste
maaltyd wat hulle op ’n dag sal eet. Hulle kry dit nie tuis nie,
maar welsynprojekte soos Project Feed the Children gee
etes aan kinders uit arm gemeenskappe in landelik
Kwazulu-Natal, Gauteng en Mpumalanga. Hier smul twee
sulke kindertjies en (hul maatjies) aan mieliepap met ’n bietjie suiker.
4.
Jordan Meyer
	Tipe 1-diabetes – wat die meeste onder kinders gediagnoseer word – is aan die toeneem.
Jordan (7) is op die ouderdom van 5 daarmee gediagnoseer. Sy ma, Linda, het gesien dat hy
baie urineer en vloeistof drink. Die gesin se dieet het daarna baie verander. “Jordan eet
gewoonlik roosterbrood met kaas of neutbotter, jogurt en/of vrugte. En miskien ’n
proteïenstafie as ons haastig is. Sy gunsteling is ’n tipe eier-“pannekoek” met heuning en spek.”
5.
Alex Tarr
	Daar is nie roereiers op Alex (12) se bord nie. Dis “roertofu”, gemaak met uie, borrie en ertjies
– en dis een van sy gunsteling ontbyte. Alex se gesin is veganiste. Hy hou ook van
roosterbrood met neutbotter, piesang en bloubessies – of dalk selfs esdoringbone, avokado
en hummus! Alex is mal oor kosmaak,” sê sy ma, Wilma. “Dit was makliker om oor te slaan na
’n veganistiese leefwyse as wat ons gedink het. En ons het soveel meer kreatief en waaghalsig
in die kombuis geword!”
6.
Dunga Barichievy
	
Dunga (4) het regtig ’n snaakse voorliefde – wie sou kon droom
dat agurkies met Bovril soveel plesier kan verskaf? Sy ma, Inonge,
sê: “Hy eet nogal gesond en hou baie van vis, groenslaai en
pastaslaai, maar hy hou nie van romerige souse en sagte kase nie.
Vir ontbyt – of sommer net as peuselhappie – eet hy gewoonlik
agurkies met Bovril!”
(Aantal woorde: 446 woorde)


Geneem uit: freshliving Kook en Kuier – April 2015 (aangepas en vereenvoudig)

Woordelys
agurkies – gherkins

proteïenstafie – protein bar

bederf – spoiled

roereiers – scrambled eggs

esdoringbone – maple beans

toeneem – increase

fiemies – hard to please

vloeistof – fluids

hawermout – oats

waaghalsig – daring

Vrae:
1.1. Watter maaltyd is die belangrikste maaltyd van die dag vir jong kinders?
(1)
1.2. Hoekom is hierdie maaltyd só belangrik? Gee jou rede in EEN sin.
(1)
1.3. Ontbyt is die belangrikste ete van die dag vir jong kinders.
	Bewys dat hierdie stelling WAAR is deur DRIE AGTEREENVOLGENDE WOORDE in die inleiding
van hierdie artikel aan te haal.
(1)
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1.4.	Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die ANTWOORD neer:
	As ’n kind vol fiemies is, sal (sy al die kos in haar bord eet/sy haar kos deurmekaar krap en net
eet waarvan sy hou).
1.5.	Kies die KORREKTE antwoord om die sin te voltooi. Skryf net die vraagnommer en die letter
(A –D) neer:
Die meeste kinders in Suid-Afrika eet … vir ontbyt.
A.
Indian delight
B.
roosterbrood met kaas
C.
’n bord graanvlokkies of pap
D.
grondboontjiebotter op roosterbrood
1.6.	Haal ’n WOORD uit paragraaf 3 aan wat dieselfde beteken as “om baie lekker te eet”.
1.7.	Baie kinders in Suid-Afrika eet net een ete op ’n dag wat hulle by die skool kry.
	Haal DRIE OPEENVOLGENDE WOORDE uit paragraaf 3 aan wat bewys dat hierdie stelling
WAAR is.
1.8.	Jordan Meyer was 5 jaar oud toe Tipe 1-diabetes by hom gediagnoseer is. Hoekom het sy ma,
Linda, gedink Jordan is nie gesond nie?
Noem TWEE redes.

(1)

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

1.9. Wie eet wat?
	Kies elke keer ’n beskrywing in KOLOM A om by die kind in KOLOM B te pas. Skryf net die
vraagnommer (1.9.1– 1.9.4.) en die letter (A – E) neer.
KOLOM A

KOLOM B

1.9.1.

Sy gesin het ’n veganistiese leefwyse.

A. Dunga Barichievy

1.9.2.

Haar gunsteling ontbyt is pap met suiker.

B. Jordan Meyer

1.9.3.

Hy hou nie van romerige souse en sagte kase nie.

C. Siyabonga Mpenza

1.9.4.

Hy eet ’n proteïenstafie as die gesin haastig is.

D. Shivika Govender
E. Alex Tarr

(1x4=4)
1.10.	Die titel van hierdie artikel is in informele Afrikaans geskryf. Wat is die KORREKTE manier waarop
hierdie titel geskryf kan word? 
(1)
1.11.	Watter kind, dink jy, eet die gesondste ontbyt? Gee EEN REDE vir jou antwoord.
(1)
[15]
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TEKS B: HOEVEEL SUIKER IS DAAR IN GRAANKOS?
Kyk mooi na die grafiek (graph) hieronder en beantwoord dan die vrae:

1.12.	Kies die KORREKTE antwoord om die sin te voltooi. Skryf net die vraagnommer en die letter
(A –D) neer:
Die doel van hierdie grafiek is om –
A.
te wys watter graankos die populêrste is.
B.
te wys dat een teelepel suiker gelyk is aan 5g suiker.
C.
te wys dat alle graankosse ’n gesonde, maklike opsie vir ontbyt is.
D.
te wys hoeveel suiker daar in graankos is.

(1)

1.13.	Wie, dink jy, sal belangstel in die inligting wat hierdie grafiek gegee word? Noem EEN groep
mense.(1)
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Hoeveel gram weeg 1 teelepel suiker?
(1)
Watter graankos is die gesondste om te eet?
(1)
Hoeveel lepels suiker (nie gram nie!) bevat Kellogg’s Frosties? Skryf die GETAL IN WOORDE. (1)
Voltooi die volgende sinne:
1.17.1.	Graanvlokkies is ’n gesonde, maklike opsie vir ontbyt, maar …
(1)
1.17.2. ’n Bakkie met 100g Nestlé Milo Graanvlokkies het dieselfde hoeveelheid suiker as in ’n … (1)
[7]
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Teks C: Strokiesprent
Lees die onderstaande strokiesprent deur en beantwoord dan die vrae:



(Vertaling deur E Taljard Bron: Google)

1.18.	Jeremy se ma is in die 1.18.1…(kamer) en sy was die 1.18.2. …
(2)
1.19.	Hoe weet jy dat Jeremy se ma hom roep? (Wenk: Kyk na die eerste prentjie.)
Noem TWEE dinge.
(2)
1.20.	Jeremy is ’n tipiese tiener. Noem EEN ding wat Jeremy doen om hierdie stelling WAAR
te bewys.
(1)
1.21. Wat het Jeremy die eerste keer uit die woonkamer gebring om gewas te word?
(1)
1.22.	Hoe weet jy dat daar baie vuil skottelgoed in die woonkamer was?
Verduidelik jou antwoord in net EEN sin.
(1)
1.23.	Sê in EEN sin hoe jy dink Jeremy se ma sal reageer as sy al die vuil skottelgoed sien wat hy uit
die woonkamer bring.
(1)
[8]

TOTAAL VIR AFDELING A: 30

AFDELING B:
TAALGEBRUIK

Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande artikel gebaseer.

Bisarre Bieber:
Wat’s fout met Justin?
Deur: SARIE.com-span
 ers kry hy ’n tatoeëermerk op sy gesig en nóú weier hy om foto’s saam met sy bewonderaars te
E
neem. Is sanger Justin Bieber besig om sy varkies een vir een te verloor?
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Sy gedrag raak die afgelope tyd net al vreemder. Donderdag het hy in ’n openbare park in Boston
kaalvoet daar aangekom en op ’n boomtak gaan sit. Hy het rustig gesit en na musiek geluister. Sy
bewonderaars het rondom die boom gestaan en probeer foto’s neem.
Die vorige dag het hy op sosiale media geskryf dat hy niks meer foto’s saam met bewonderaars gaan
neem nie.
“Ek voel soos ’n dier in die dieretuin. En ek wil my verstand behou,” het hy in ’n lang boodskap
geskryf. Van sy bewonderaars, oftewel Beliebers, was glad nie beïndruk met Justin se nuwe reël nie
en het hom goed sleg gesê.
Justin het vinnig gereageer: “Dis al manier hoe ek langer kan aangaan,” het hy geskryf. Hy is tans
besig met die wêreldtoer vir sy derde album, Purpose. Alle geleenthede op sy Purpose-toer om
bewonderaars te ontmoet is ook gekanselleer.
In 2007 het popsanger Britney Spears ook vreemde dinge aangevang – soos om haar kop kaal te
skeer in ’n salon. Sy het jare ná die insident erken dat sy vasgevang en vervreemd gevoel het.
Justin se wêreldtoer eindig op 29 November in Londen, Engeland.
(SARIE.com, 13 Mei 2016 Verkort en aangepas)

Vraag 1
Verbeter die spelling, skryftekens en punktuasie in die volgende sin (REDIGERING).
Sjoe Justin Bieber le op sy rug en se hy wil alle kontak met die wereld verbreek.

(2)

Vraag 2
Skryf die volgende woorde in die KORREKTE VOLGORDE. Begin met die onderstreepte woord.
(Sv1TOMPIv2(I))
het/geweier/om foto’s saam met sy bewonderaars te neem/in die park/Justin/gister.(1)

Vraag 3
Verbind die volgende sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
3.1.

Justin is besig om gek te word.
Hy het ’n tatoeëermerk op sy gesig gekry. (want)
3.2. Sy bewonderaars dink hy is gek.
Hy het kaalvoet in ’n park aangekom. (omdat)
3.3. Justin wil nie meer foto’s saam met sy bewonderaars neem nie.
Hulle het hom sleg gesê. (daarom)(3)
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Vraag 4
Skryf die volgende sinne in die VERLEDE TYD:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Ek is ’n groot bewonderaar van Justin Bieber.
Justin voel soos ’n dier in die dieretuin.
Sy bewonderaars kan hom op sy Purpose-toer ontmoet.
Hulle verstaan nie hoekom hy só voel nie.
Justin het ’n wonderlike talent.
Begin hierdie sin só:
Verlede jaar …

(5)

Vraag 5
Skryf die volgende sinne in die TOEKOMENDE TYD:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Justin het rustig na musiek geluister.
Hy is besig met die wêreldtoer vir sy nuwe album.
Britney het ’n kaal kop.
Justin moet sy bewonderaars beïndruk.

(4)

Vraag 6
Skryf die volgende sinne in die NEGATIEWE VORM:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Justin hou daarvan om in die kollig te wees.
Iemand het onder die boom gestaan en foto’s neem.
Justin het óf rus óf vrede.
Het jy al ooit ’n foto van Justin Bieber geneem?
Begin só: Nee, …

Die taalvrae wat volg is, op die onderstaande artikel gebaseer.
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Wees ’n vrywilliger vir julle plaaslike DBV
Help diere
soos ons,
asseblief!
Slegs een uur van jou tyd kan genoeg geld insamel om ’n hond of ’n kat vir ’n dag kos te gee.

Help ASSEBLIEF!
As jy PLAASLIKE diere wil help, dink asseblief daaraan om ’n vrywillige diens vir ons te doen.
Daar is baie maniere om te help.

JY kan ’n verskil maak.

Vraag 7
Gee die MEERVOUD van die woorde tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord neer.
7.1.
7.2.
7.3.

Jy hoef nie (uur) van jou tyd te gee om geld in te samel om (hond) of (kat) kos te gee nie.
Jy kan swaar (straf) opgelê word as jy jou diere verwaarloos.
Onthou dat jou troeteldiere ook (gevoel) het!

(5)

Vraag 8
Gee die VERKLEININGSVORM van die volgende woorde tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord
neer.
8.1. As jy (diere) wil help, dink asseblief daaraan om ’n vrywillige (diens) vir die DBV te doen.
8.2. Jy kan die (hok) skoon maak en partykeer ’n (bal) vir ’n hond gooi.
8.3. Vra dan vir iemand om ’n (foto) van jou en die troeteldier te neem.

(5)

Vraag 9
Gee die korrekte vorm van die adjektief tussen hakies (TRAPPE VAN VERGELYKING). Skryf net die
korrekte antwoord neer:
9.1.

Hoe (baie) tyd jy by die DBV spandeer, hoe (lekker) sal dit wees om ’n verskil te maak.

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKT0BER 2016

31

Eerste Addisionele Taal
9.2.	’n Jack Russel is (klein) as ’n poedel en ’n Duitse herdershond is die (groot) van die drie
honderasse.
9.3. Dit is (goed) om ’n verskil te maak as om deel van die probleem te wees.

(5)

Vraag 10
Gee die korrekte vorm van die ADJEKTIEF tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord neer:
10.1. As jy ’n hond by die DBV aanneem, moet jy jou (nuut) vriend gereeld vat vir uitstappies.
10.2.	Maak ’n verskil deur komberse en (sag) kussings in te samel wat die diere in die (koud)
winternagte sal warm hou.
10.3. As jy die DBV besoek, sal die (vriendelik) honde jou blaffend verwelkom. 

(4)

Vraag 11
Skryf die volgende GETALLE in woorde. Skryf net die korrekte antwoord neer:
11.1.	Op die oomblik is daar baie diere in hokke by die plaaslike DBV: (14) honde en ’n kat met
kleintjies.
11.2. Die ma-kat met haar kleintjies is in die (3) hok.

(2)

Vraag 12
Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG (manlike of vroulike vorm) van die volgende woorde.
Skryf net die korrekte antwoord neer:
12.1. My (vriend), wat ’n (onderwyser) is, het ’n baie oulike hond by die DBV aangeneem.
12.2. Sy is ook ’n goeie (akteur) wat deur konserte probeer om ’n verskil te maak.
12.3. My (oupa) se troeteldier is ’n papegaai.

(4)

Vraag 13
Kyk na die prentjie hieronder en vul die
KORREKTE VOORSETSELS (prepositions)
in:
13.1 Die drie kinders sit … die gras.
13.2.	John sit … Thabo en gee vir hom die
bordjie aan.
13.3.	Die piekniekmandjie staan … Mary.
13.4.	Hulle kos is … die piekniekmandjie.(2)
(Prentjie: Google image)
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Vraag 14
Kies die regte woorde tussen hakies (VERWARRENDE WOORDE). Skryf net die korrekte antwoord neer:
14.1. (Almal/Alles) moet iets doen om ander mense te 14.2. (hulp/help).
Dit is die 14.3. (beste/beeste) ding wat ’n mens vir jou medemens kan gee.
(3)

TOTAAL VIR AFDELING B: 50
VRAAG

MEMORANDUM

PUNT

TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL
1.1.

ontbyt

1

1.2.

Eie antwoord.
Dit gee jou energie vir die dag./
Dit help jou om te konsentreer in die skool.
(of enige soortgelyke antwoord)

1

1.3.

“jong, nuuskierige breintjies”

1

1.4.

sy haar kos deurmekaar krap en net eet waarvan sy hou

1

1.5.

C. ’n bord graanvlokkies of pap

1

1.6.

“smul”

1

1.7.

“nie tuis nie”

1

1.8.

Sy ma het gesien dat hy baie urineer en vloeistof drink.

2

1.9.1.

E. Alex Tarr

1

1.9.2.

C. Siyabonga Mpenza

1

1.9.3.

A. Dunga Barichievy

1

1.9.4.

B. Jordan Meyer

1

1.10.

Wat is (daar) vir ontbyt, Mams?

1

1.11.

Eie antwoord met ’n toepaslike rede

1

TEKS B: GRAFIEK
1.12.

D. te wys hoeveel suiker daar in graankos is

1

1.13.

Ma’s/ouers/mense wat op dieet is.
(of enige soortgelyke antwoord)

1

1.14.

5g

1

1.15.

Jungle hawermout/Jungle oats

1

1.16.

Vier en ’n halwe (lepels)

1

1.17.1.

…dit is gelaai met suiker.

1

1.17.2.

sjokoladestafie

1

TEKS C: STROKIESPRENT
1.18.1

kombuis

1.18.2.

skottelgoed

2
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1.19.

Haar mond en haar oë is groot oop.
Haar hand is ook oop voor haar mond, asof sy roep.

2

1.20.

Hy is gedurig besig met sy selfoon.

1

1.21.

Net ’n glas (met ’n piering en ’n strooitjie).

1

1.22.

Die laaste prentjie wys dat Jeremy ’n hoop skottelgoed terugbring.

1

1.23.

Sy sal baie kwaad wees en sê hy moet dit self was./
Sy gaan vra hoekom het hy dit nie al vroeër gebring nie.
(Enige soortgelyke antwoord.)

1

TOTAAL VIR AFDELING A: 30
AFDELING B: TAALGEBRUIK
VRAAG
MEMORANDUM
PUNT
VRAAG 1: REDIGERING
1
Sjoe! Justin Bieber lê op sy rug en sê hy wil alle kontak met die wêreld verbreek./
2
Sjoe, Justin Bieber lê op sy rug en sê hy wil alle kontak met die wêreld verbreek.
VRAAG 2: WOORDORDE
2
Justin het gister in die park geweier om foto’s saam met sy bewonderaars te
1
neem.
VRAAG 3: VOEGWOORDE
3.1.
Justin is besig om gek te word, want hy het ’n tatoeëermerk op sy gesig gekry.
1
3.2.
Sy bewonderaars dink hy is gek omdat hy kaalvoet in ’n park aangekom het.
1
3.3
Justin wil nie meer foto’s saam met sy bewonderaars neem nie; daarom het hulle
1
hom sleggesê.
VRAAG 4: VERLEDE TYD
4.1.
Ek was ’n groot bewonderaar van Justin Bieber.
1
4.2.
Justin het soos ’n dier in die dieretuin gevoel.
1
4.3.
Sy bewonderaars kon hom op sy Purpose-toer ontmoet.
1
4.4.
Hulle het nie verstaan hoekom hy só voel nie.
1
4.5.
Verlede jaar het Justin ’n wonderlike talent gehad.
1
VRAAG 5: TOEKOMENDE TYD
5.1.
Justin sal rustig na musiek luister.
1
5.2.
Hy sal besig wees met die wêreldtoer vir sy nuwe album./
1
Hy sal met die wêreldtoer vir sy nuwe album besig wees.
5.3.
Britney sal ’n kaal kop hê.
1
5.4.
Justin sal sy bewonderaars moet beïndruk.
1
VRAAG 6: NEGATIEF
6.1.
Justin hou nie daarvan om in die kollig te wees nie.
1
6.2.
Niemand het onder die boom gestaan en foto’s neem nie.
1
6.3.
Justin het nóg rus nóg vrede.
1
6.4.
Nee, ek het nog nooit ’n foto van Justin Bieber geneem nie.
1
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VRAAG 7: MEERVOUD
7.1.
ure
honde
katte
7.2.
strawwe
7.3.
gevoelens
VRAAG 8: VERKLEININGSVORM
8.1.
diertjies
diensie
8.2.
hokkie
balletjie
8.3.
foto’tjie
VRAAG 9: TRAPPE VAN VERGELYKING
9.1.
meer
lekkerder
9.2.
kleiner
grootste
9.3.
beter
VRAAG 10: ADJEKTIEF
10.1.

nuwe
sagte
10.2.
koue
10.3.
vriendelike
VRAAG 11: GETALLE EN TYD
11.1.
veertien
11.2.
derde
VRAAG 12: TEENOORGESTELDE GESLAG
12.1.
vriendin
onderwyseres
12.2.
aktrise
12.3.
ouma
VRAAG 13: VOORSETSELS
13.1
op
13.2.
langs
13.3.
voor
13.4.
in
VRAAG 14: VERWARRENDE WOORDE
14.1.
almal
14.2.
help
14.3.
beste

3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
½
½
½
½
1
1
1
TOTAAL VIR AFDELING B: 50

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKT0BER 2016

35

Eerste Addisionele Taal

Graad 10 Taak 2:
Taaltoets 2

Deur: Mia van Zyl, Hoër Meisieskool Herschel

AFDELING A:
OPSOMMING

Lees die teks hieronder deur en voer die instruksies uit.
INSTRUKSIES
1.
Som die SEWE WENKE oor hoe om ’n goeie sportman/-vrou te wees op.
2.
Skryf die sinne puntsgewys neer en nommer die sinne van 1 tot 7.
3.
Laat ’n reël tussen elke wenk oop.
4.
Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
5.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

Hoe om ’n goeie sportman/
-vrou te wees

Deur: Angelique Biagioni

Goeie sportmanskap is ewe belangrik vir atlete én toeskouers. Hier is ’n paar wenke om goeie gees
te wys:
Reëls word gemaak om al die spelers te beskerm. Al wat jy hoef te doen, is om jou bes te gee terwyl
jy speel en die reëls van die spel te gehoorsaam.
Wees altyd ’n voorbeeld van iemand wat hulself goed gedra op die sportveld. Anders kan dit
veroorsaak dat toeskouers en skeidsregters hulle respek vir jou of jou span verloor.
Wees altyd bereid om te leer hoe jy jou vaardighede kan verbeter wanneer jou afrigter raad gee. En
wees geduldig – dit gaan ’n paar jaar neem om jou vaardighede ten volle te ontwikkel.
In ’n spansport is dit belangrik om elke spanmaat se rol te respekteer sodat julle soos ’n span kan
saamwerk. Dit beteken dat jy soms moet terugstaan dat jou spanmaats ook hulle vaardighede
ontwikkel.
Almal maak foute in ’n wedstryd. ’n Goeie sportman hou nie foute teen sy spanmaats nie. Onthou:
dieselfde kan met jou gebeur!
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Wanneer jy of jou span verloor, moet jy probeer om met grasie te verloor! Wens die wenner geluk en
gaan met ’n goeie houding terug oefensessies toe.
Dit is belangrik om nederig te bly as jy of jou span wen. Om vir die ander span tong uit te steek, is
onnodig. Geniet die oomblik, maar wees bedagsaam teenoor die ander span.
[Verwerk vanaf die webtuiste: www.hoezit.co.za, 12 Augustus 2016]

TOTAAL AFDELING A: 10

AFDELING B:
TAAL

VRAAG 1:
SPOTPRENT
Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord die vrae wat volg.

[Uit: Die Burger, 16 Augustus 2016]
1.1	Wat impliseer die man se woorde: “En dan wag ons net vir die silwer- en bronswenners om
klaar te maak ...”
1.2	Wat suggereer die ellips (...) in die spraakborrel?

(1)
(1)

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKT0BER 2016

37

Eerste Addisionele Taal
1.3	Op watter TWEE maniere word dit VISUEEL uitgebeeld dat die silwer- en bronswenners nog nie
klaargemaak het nie?
(2)
1.4 Op watter manier word dit VISUEEL uitgebeeld dat Wayde die wenner is?
(1)
1.5 Die muis onder in die regterkantse hoek sê Wayde is “goud werd vir SA”.
1.5.1 Word dit letterlik of figuurlik bedoel?
(1)
1.5.2 Verduidelik jou antwoord in 1.5.1.
(1)
1.5.3 Skryf die afkorting “SA” voluit.
(1)
1.6 Hoe weet ons dat die man aan die regterkant besig is om te praat?
(1)
1.7 Verduidelik in jou eie woorde watter groot geleentheid in hierdie spotprent uitgebeeld word. (1)
[10]

VRAAG 2:
INLIGTINGSTEKS
Lees die teks en voer dan die opdragte uit.

Perfekte telling volg haar steeds
Deur: George Germishuys
1.	Kaapstad. – “Ek kan onthou dat ek nie eens na die telbord gekyk het toe ek klaar was nie; ek was
klaar besig om aan die balk te dink.”
2.	Só beskryf Nadia Comaneci die paar sekondes voordat sy as 14-jarige haar as een van
gimnastiek se grotes verewig het.
3.	Comaneci, ’n gimnas van Roemenië, het by die Olimpiese Spele in 1976 in Montreal vir die
eerste keer ooit ’n (2.1 perfekte) telling van 10 behaal.
4.	Dit was verlede maand (2.2.1 40) (2.2.2 jaar/jare) sedert dié prestasie. Die telborde tydens dié
Olimpiese Spele kon nog nie ’n “10” aandui nie omdat dit as onmoontlik beskou is.
5.	“Ek het na een van my spanmaats gekyk. Sy het net haar skouers opgehaal en beduie dat die
telbord dalk stukkend was. Dit het alles so vinnig gebeur,” sê sy.
6.	Comaneci het by dié Olimpiese Spele ses verdere tellings van 10 gekry. Sy het uiteindelik drie
goue medaljes en ’n bronsmedalje by 1976 se Spele gewen.
7.	Sy was die eerste Roemeense gimnas wat die algehele Olimpiese titel kon verower, en hou
steeds die rekord (2.7 as) die jongste algehele Olimpiese kampioen.
8.	Volgens Comaneci het sy tydens die Spele nie werklik die impak van haar vertoning verstaan nie.
“Ek het nie deelgeneem om geskiedenis te maak nie, (2.8 maar) om medaljes te wen. Dit is egter
baie besonders dat die gebeurtenis in ewigheid sal staan.”
[Verkort vanaf: www.netwerk24.com, 9 Augustus 2016]

2.1
2.2

Gee ’n SINONIEM vir die onderstreepte woord.
Comaneci het vir die eerste keer ooit ’n perfekte telling van 10 behaal.
Dit was verlede maand 40 (jaar/jare) sedert die prestasie.
2.2.1 Skryf die getal as ’n woord uit in die bogenoemde sin.
2.2.2 Kies die korrekte woord tussen hakies.
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2.3

Skryf die volgende sin oor in die INDIREKTE REDE.
“Ek het na een van my spanmaats gekyk,” sê sy.
(2)
2.4 Verbeter die spelfout in paragraaf 5.
(1)
2.5 Skryf die volgende sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.
Dit het alles so vinnig gebeur.
(1)
2.6 Skryf die sin oor in die LYDENDE VORM.
Sy het drie goue medaljes by 1976 se Spele gewen.
(1)
2.7 Maak ’n sin met die onderstreepte woord se HOMONIEM sodat die betekenis duidelik is.
Sy hou steeds die rekord as die jongste algehele Olimpiese kampioen.
(1)
2.8 Ek het nie deelgeneem om geskiedenis te maak nie, maar om medaljes te wen.
Maak ’n sin met die onderstreepte woord se HOMOFOON sodat die betekenis duidelik is.
(1)
[10]

VRAAG 3:
VISUELE TEKS
Kyk na die onderstaande teks en beantwoord die vrae wat volg.

➊

➋

➌

➍

[Uit: Volksblad, 17 Augustus 2016]

3.1
3.2
3.3

Verander die volgende sin in ’n VRAAGSIN.
Jy is nou een van die beroemdste atlete in die wêreld.
Beantwoord die vraag hieronder in die ONTKENNENDE VORM.
Is daar iemand wat so vinnig soos Wayde kan hardloop?
Begin so: Nee, ...
Skryf die sin oor in die TOEKOMENDE TYD.
Jy is een van die beroemdste atlete in die wêreld.

(1)
(1)
(1)
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3.4

Verbind die twee sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Tant Ans is nou wêreldberoemd. Sy is Wayde van Niekerk se afrigter. (omdat)
(1)
3.5 Skryf die ontbrekende voorsetsel in die sin neer.
Tant Ans is baie trots ___ Wayde.
(1)
3.6 Skryf die sin oor in die INFINITIEF.
Wayde moet elke dag oefen. (Wayde behoort ...)
(1)
3.7 Verbind die sinne met die korrekte BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.
Dit is die beroemde afrigter. Ek het van haar gepraat.
(1)
3.8 Vul die korrekte LEESTEKEN in die onderstaande sin.
Jy is nou een van die beroemdste atlete in die wêreld Wayde.
(1)
3.9 Vorm ’n SAMESTELLING met die woorde tussen hakies.
Wayde was baie trots om die Suid-Afrikaanse (volk + lied) by die Olimpiese Spele te hoor.
(1)
3.10 Gee die VERKLEINWOORD vir ouma. (Spraakborrel 4)
(1)
[10]

TOTAAL AFDELING B: 30

GROOTTOTAAL: 40

MEMORANDUM
AFDELING A: OPSOMMING
Nasienriglyne:
• Leerders moet die opsomming puntsgewys aanbied.
• Dit mag nie verbatim aangehaal word nie.
• Puntetoekenning: 7 punte vir 7 feite; 3 punte vir taal.
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder nie verbatim aangehaal het nie:
o 1-3 punte korrek: 1 punt
o 4-5 punte korrek: 2 punte
o 6-7 punte korrek: 3 punte
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder verbatim aangehaal het:
o 6-7 aanhalings: geen punt
o 1-5 aanhalings: 1 punt
• Geen punte word afgetrek indien die leerder nie die aantal woorde neergeskryf het nie.
• Indien die woordbeperking oorskry is, lees tot by die vorige volsin, en ignoreer die res van die
opsomming.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gee jou bes terwyl jy speel./Gehoorsaam die reëls van die spel.
Gedra jouself goed op die sportveld.
Luister na jou afrigter se raad./Wees geduldig terwyl jy jou vaardighede ontwikkel.
Respekteer elke spanmaat se rol.
Moenie ’n spanmaat se foute teen hom hou nie.
Verloor met grasie/met ’n goeie houding.
Bly nederig as jou span wen./Wees bedagsaam teenoor die span wat verloor het.
TOTAAL AFDELING A: 10
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VRAAG 1: SPOTPRENT
1.1
Dit impliseer:
•
hulle is ver agter die wenner/Wayde
•
hulle is stadig/baie stadiger as die wenner/Wayde (of iets soortgelyk).
(1)
1.2	tydsverloop/dit beklemtoon die tyd wat hulle moet wag vir die silwer- en bronswenners om
klaar te maak. (of soortgelyk)
(1)
1.3 Daar is nog niemand op nommer 2 en 3 op die podium nie. 
Die amptenaar hou twee medaljes in sy hand om nog uit te deel. (1)
1.4 Hy staan by nommer 1 op die podium./
Hy het ’n groot medalje om sy nek./
Daar is ’n bord met sy naam en sy nuwe wêreldrekord op. 
(1)
1.5.1 Figuurlik.
(1)
1.5.2 Dit beteken hy is baie werd vir Suid-Afrika.
(1)
1.5.3 Suid-Afrika
(1)
1.6 Sy mond is oop./Die strepies by die megafoon wys dat hy praat./Spraakborrel.
(1)
1.7 Wayde van Niekerk wen ’n (goue) medalje (by die Olimpiese Spele).
Wayde van Niekerk stel ’n nuwe wêreldrekord op (by die Olimpiese Spele).
Die Olimpiese Spele
(1)

[10]
VRAAG 2: INLIGTINGSTEKS
2.1 volmaakte
(1)
2.2.1 veertig
(1)
2.2.2 jaar
(1)
2.3 Sy sê sy het na een van haar spanmaats gekyk./
Sy sê dat sy na een van haar spanmaats gekyk het.(2)
2.4 stukkend
(1)
2.5 Dit gebeur alles so vinnig.
(1)
2.6 Drie goue medaljes is (deur haar) by die 1976 gewen.
(1)
2.7 Die kole van die vuur het uitgebrand; nou is dit net as.(1)
2.8 Die meisie sy klere hang los, want sy is baie maer.(1)
[10]
VRAAG 3: VISUELE TEKS
3.1 Is jy nou een van die beroemdste atlete in die wêreld?
(1)
3.2 Nee, daar is niemand wat so vinnig soos Wayde kan hardloop nie./
Nee, daar is nie iemand wat so vinnig soos Wayde kan hardloop nie.
(1)
3.3 Jy sal een van die beroemdste atlete in die wêreld wees.(1)
3.4 Tant Ans is nou wêreldberoemd omdat sy Wayde van Niekerk se afrigter is.(1)
3.5 op
(1)
3.6 Wayde behoort elke dag te oefen.
(1)
3.7 Dit is die beroemde afrigter van wie ek gepraat het. (vnw. + woordorde)
(1)
3.8 Jy is nou een van die beroemdste atlete in die wêreld, Wayde.
(1)
3.9 volkslied
(1)
3.10 oumatjie
(1)
[10]

TOTAAL AFDELING B: 30
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Luister en Praat

Hoe kry ek die
skaam kind aan
die praat?

Deur: Dr. Alet Mihálik – Hoërskool Jan van Riebeeck

’n Flatervrye resep om selfvertroue by teësinnige praters te kweek.

Die Afrikaans-onderwyser word soms gekonfronteer met ’n skaam Addisionele Taalleerder wat net sy
kop skud en weier om Afrikaans te praat – of selfs ’n Huistaalspreker wat bloos en stotter wanneer hy ’n
toespraak voor sy klasmaats moet afsteek. ’n Deeglik-beproefde en baie gewilde tegniek om dergelike
drumpelvrees te oorkom, is die Tafelgesprek. Dit werk so:
1.	
Plaas ’n tafeltjie of lessenaar voor die klas met stoele aan drie kante sodat niemand met sy rug na
die gehoor sal sit nie.
2.	
Kies nou ’n denkbeeldige plek waar hierdie tafel kamtig staan. Dit moet iewers wees waar
vreemdelinge noodgedwonge sal moet gesels, soos die kafeteria by ’n staatshospitaal, die eetsaal
by ’n gevangenis, ’n eetwa op ’n trein, ’n restaurant bo-op ’n berg of ’n oueraand by ’n kleuterskool
– die moontlikhede is legio.
3.	
Verduidelik aan die klas waar die tafel staan. Hulle kies dan self wie hulle wees, byvoorbeeld ’n
besoeker, skoonmaker, ontsnapte misdadiger, bekende glansgans, verlore kind, ensovoorts. (Dit is
raadsaam om te sê hulle mag nie dronk, geestelik versteurd of sosiaal afwykend wees nie.) Hulle
moet ook besluit hoekom hulle op daardie spesifieke plek is.
4.	
Verduidelik ook dat punte nie net toegeken word vir hóé elke individu praat nie, maar ook vir sy
vermoë om die ander persoon aan die praat te kry en die gesprek aan die gang te hou.
5.	
Nog ’n belangrike reël is dat die gehoor nie deel in die gesprek nie. Wanneer iemand by die tafel
gaan sit, weet hy dus kwansuis nie wat vooraf bespreek is nie.
6.	
Kies nou ’n leerder wat nie skaam is om te praat nie en laat hom op een van die stoele gaan sit.
Kies dan ’n tweede leerder en nooi hom na die tafel. Hy moet dan eers vra: “Mag ek maar hier sit?”
(Die eerste persoon mag natuurik nie weier nie.)

48 KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2016

Luister en Praat
7.	
Nou moet die twee hul aan mekaar voorstel , handskud en dan ’n gesprek fabriseer (die Engelse
sê so mooi: “to make conversation”). Die onderwyser moet liefs nie inmeng of foute korrigeer nie,
sodat die gesprek spontaan ontwikkel.
8.	
Sodra die gesprek lekker vlot, word ’n derde persoon aangewys en die proses herhaal. Ná ’n ruk
beduie die onderwyser dan vir die eerste persoon om te gaan. Hy moet hom dan verskoon,
behoorlik groet en die tafel verlaat.
9.	
Laat die oorblywende twee eers weer ’n rukkie gesels voordat ’n nuwe gespreksgenoot nader
gewink word. Deur die mees onwaarskynlike gespreksgenote saam te dwing, voel die skametjie
minder selfbewus en meer geneig om saam te gesels – dit help ook as die skaamstes aan die
sykante kan sit sodat hulle nie die gehoor direk hoef aan te kyk nie.
10.	
Die leerders ervaar hierdie tegniek as ’n speletjie en geniet dit om die gesprek in verrassende
rigtings te stuur; dikwels met skreeusnaakse gevolge. Aangesien niemand voorbereid kan wees op
wie die persoon verkies om te wees en wat hy gaan vertel nie, is die speelveld gelyk. Die leerders
leer gou om ’n sukkelaar in die rede te val of te help en hulle leer veral om alternatiewe woorde te
vind om hul gedagtes uit te druk omdat hulle so graag wil meedoen.
Wees egter gewaarsku dat hierdie resep een ernstige nadeel mag inhou: die leerders gaan voortdurend
neul om dié speletjie te speel!

Koop ’n
DigiKit teen slegs

’n Vanlyn digitale oplossing vir verrykte leer

R185

DigiKit is ’n reeks digitale hulpbronne. Onderwysers kan DigiKit inspan om moeilike begrippe en konsepte deur middel van visueel
stimulerende inhoud te ontsluit. Video’s, animasies en interaktiewe aktiwiteite kan met gemak, sonder internettoegang, geprojekteer word.

Animasies, video’s en
interaktiewe aktiwiteite

Inhoud volgens
die KABV

DigiKit: Taalstrukture en -konvensies

Navigeer
maklik

Gebruik
maklik

Vanlyn – op
’n stokkie

DigiKit: Leesbegrip

Afrikaans HT en EAT: Senior Fase

Afrikaans HT en EAT: Senior Fase

DigiKit stel onderwysers in staat om:

DigiKit stel onderwysers in staat om leesstrategieë te onderrig deur middel van:

• animasies waarin taalstrukture verduidelik word te vertoon.
• elke taalstruktuur saam met leerders in te oefen
d.m.v. interaktiewe oefeninge.

• animasies wat die konsepte verduidelik;
• video’s waarin die konsepte gemodelleer word; en
• interaktiewe oefeninge wat ondersteuning bied vir die inoefening van elke strategie.

Vind meer uit, reël ’n demonstrasie of bestel jou DigiKit deur ons kliëntediens te kontak by 021 532 6008 of pearsonza.enquiries@pearson.com

Digikit BW 09_16.indd 1

2016/09/08 5:55 PM
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emo
in donker kamers dwarsoor die wêreld
sit emo kiddies en sulk
oor hoe flippen unfair alles is
verf hulle naels osbloedswart
en wys met donkerdik eyeliner dat niemand hulle verstaan nie
teken prentjies in huiswerkboeke
van kiddies wat huil
skryf gedigte in bold letters
party versreëls het net een
woord
en ander
tab hulle
eenkant toe
om hulle alleenheid
te simboliseer
maar ag hel as hulle net ’n slag wil bykom
sal hulle sien dat ons maar almal in kantlyne lewe
al dra ons nie swart nie
Fanie Viljoen

30

31

Lees en kyk: letterkunde

2 ’n Foto vir
Facebook
INLEIDENDE GESPREK
Hier het ons ’n gedig wat iets openbaar van
tieners, veral tienermeisies, se obsessie met
hul voorkoms, selfies en sosiale media. Die
spreker is narsisties (ken leerders die verhaal
van Narcissus uit die Griekse mitologie?) en
elke foto weerspieël haar vermoë om
verskillende ‘personas’ aan te neem.
Verrassend genoeg is sy egter bewys van die
feit dat sy meer is as net hierdie selfies. Sy is
dus nie so oppervlakkig soos wat mense (die
leser) dink nie. Die onderwyser kan met
leerders gesels oor:
•
Sosiale media: wie is op Facebook,
Twitter, Instagram? Waarom? Waarom
nie?
•
Is tieners obsessief met hulself en hul
voorkoms?
•
Is die ek-spreker ’n meisie, en waarom
dink jy so?

llywood g
ho uggie la
dr
eetie

soet kind
oser sw

uitgestrek – stretched out
draai – turn
oog – eye
gooi – throw
posisies – poses
glans – glam
frats – freak/weirdo
speler – player

se

WOORDBANK
Gebruik die volgende woordbank om jou te
help om die gedig te verstaan:

Met my hand uitgestrek
draai ek die selfoonkamera se oog op my.
Gooi ’n paar poses:
k weirdo
frea
m opster ro
p
p ie
player ma
ckster l

Bladsy 52-53

’n Foto vir Facebook

Maar as jy my leer ken,
soos in genuinely kén,
sal jy uitvind dat ek meer
as net ’n Facebook-foto is.
Fanie Viljoen

32

soet kind – well-behaved child
dwelmslaaf – druggie/drug addict
verloorder – loser
skattebol – sweetie pie
leer ken – learn to know me
regtig – genuinely
uitvind – find out
net – only

VRAE
1.
Wie is die spreker in die gedig?
2.
Watter soort beeldspraak kry ons in reël 2?
3.
Wat noem ons dit in moderne taal as jy ’n foto van jouself neem?
4.
Wat word deur die spiraal van woorde in die gedig uitgebeeld?
5.
Waar is die wending in die gedig en hoe weet ons dit?
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Staan op!
Staan op! As jy al ooit alleen was.
Staan op! As jy al ooit gespot is omdat jy gesê het
hoe jy werklik voel.
Staan op! As jy al ooit daaraan gedink het dat
niemand van jou sal hou as hulle jou werklik ken nie.
Staan op! As jy al ooit verwerp gevoel het omdat
jy te vet/te maer/te lelik/te ... was.
Staan op! As jy al ooit daaraan gedink het om
“iets aan jouself te doen”.
Staan op! As jy dink daar is net donker in die toekoms.
Staan op! As jy partykeer nie antwoorde het op jou vrae nie.
Staan op! As jy al ooit jou pyn vir ander mense moes wegsteek.
Staan op! As jy dink jy is nie aanvaarbaar nes jy is nie.
Staan op! As jy al ooit gehuil het omdat jy jouself
nie kan verander nie.
En kyk – hoeveel mense sit nog om jou?
Fanie Viljoen

32

33

Tegnologie in die klaskamer
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Avatars en onderrig met
’n aanlynweergawe
van jouself
Deur: Dr. Candice Livingston – KSUT
Voki (http://www.voki.com/) is ’n gratis Web 2.0-werktuig wat opvoeders en
leerders in staat stel om pratende karakters of avatars van hulself te skep.
Deur Voki kan opvoeders en leerders pasgemaakte avatars van hulself vir klasaanbiedings vir verskeie
doeleindes skep, soos om biografiese inligting aan te bied, ’n mening uit te spreek of om ’n gedig te lees.
Gebruikers kan karakters pasmaak om soos lewende mense, diere en strokieskarakters te lyk. Al wat
leerders moet doen, is om hul stemme via ’n mikrofoon op ’n skootrekenaar of selfoon op te neem, wat
dan as ’n klanklêer opgelaai word. Andersins kan getikte dialoog na spraak omgesit word met die Vokisagteware. Watter manier ook al gekies word, dis ’n uiters maklike Webwerktuig om in die klas te gebruik
vir beide die opvoeder en die leerder. Voltooide karakters kan dan via die sosiale media, e-pos en
inbedkode gedeel word. Met gratis Vokirekeninge kan gebruikers onbeperkte karakters skep.
Leerders verloor dikwels konsentrasie in die klas en die opvoeder se stem kan begin om in die
agtergrond te verdwyn. Deur ’n avatar vir ’n paar lesse aan die woord te stel kan mens die leerders se
aandag opnuut wen en die les ’n bietjie meer prettig maak. Kies ’n eienaardige en interessante avatar
– nie net een wat soos jy lyk nie. Gebruik dit vir besonder droë besprekings en inkorporeer dit binne ’n
interaktiewe aanbieding. Leerders sal voel asof hulle ’n vertoning kyk – en hulle sal terselfdertyd leer.

Wat is ’n avatar?

In die rekenaarwêreld is ’n avatar die grafiese voorstelling van die gebruiker of die gebruiker se alter ego
of karakter. Dit kan ’n driedimensionele vorm aanneem, soos in speletjies of virtuele wêrelde, of ’n
tweedimensionele vorm soos ’n ikoon in internetforums en ander aanlyn-gemeenskappe. Daar is ook al
in die verlede na avatarbeelde verwys as “pikone” (persoonlike ikone), alhoewel die gebruik van hierdie
term deesdae min voorkom. Die term “avatar” kan ook verwys na die persoonlikheid wat met die
skermnaam, of handvatsel, of ’n internetgebruiker verbind word. Hier is ’n paar voorbeelde van hoe ’n
avatar daar kan uitsien, veral op Voki.
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Hoe om Voki in die klas te gebruik

Voki’s of aanlyn-avatars kan op vele maniere in die klas aangewend word. Hulle kan deur die opvoeder
gebruik word om moeilike werk te verduidelik of om ekstra inligting te gee en kan deur leerders gebruik
word om aanbiedings te skep en vlotheid te oefen. Hier is ’n paar maniere waarop Voki’s in die
onderskeie vakke gebruik kan word:
Taalonderrig
•
Leerders skep avatars om hul kort poësie te lees.
•
Leerders verbeter hul leesvlotheid deur ’n gedig aanlyn te kies om in die klas te lees.
•	Enige roman wat baie dialoog bevat en in die dialek van ’n sekere gebied is, sal goed werk met
Voki. Leerders kan Voki gebruik om hul hardop-leesvaardighede te oefen.
•
Gebruik Voki om ’n toespraak aan te bied.
•
Oefen eerste addisionele taal of vreemdetaal-uitsprake.
Geskiedenis
•	Nadat beroemde mense nagevors is, kan leerders avatars skep wat soos hierdie beroemde
mense lyk om inligting aan te bied, soos hoekom hulle belangrik was in die geskiedenis.
•	Biografiestudie in die klas bied hoëbelanglees met ’n doel, deurdat leerders begin met navrae en
navorsing, dan hulle inligting opsomming en organiseer en mondelinge aanbiedings voorberei om
met die klas te deel.
•	In hierdie les verken leerders ’n aantal bronne om ’n biografiese tydlyn oor ’n sekere persoon te
skep. Leerders doen gesamentlik navorsing en los botsende inligting op gedurende hul
ondersoek.
Geografie
•	Laat elke leerder ’n verskillende land kies. Laat leerders verder navorsing doen oor daardie land:
o.a. Waar is dit geleë? (Watter vasteland? Watter ander lande is aangrensend?) b. Hoe groot is
dit? (Vierkante kilometer? Bevolking?) c. Hoe is die klimaat? d. Wat is sommige van sy hooflandvorms? (Berge, riviere, seë, ens.) Laat leerders daarna ’n Vokikarakter skep wat pas by die land
of vasteland wat hulle nagevors het. Laat leerders ’n aanbieding skep (3-5 skyfies) wat die
nagevorste inligting aanbied. Maak seker dat leerders al vier die vrae dek wat in hul navorsing
aangespreek is. Hulle mag beelde gebruik wat van die internet afgelaai is om hul aanbieding te
versterk. Laat leerders hul Voki’s in klein groepies of met die hele klas deel.
Wiskunde
•
Wiskundige probleme kan stap vir stap opgelos word.
Lewensoriëntering
•	Aan die begin van die skooljaar kan leerders avatars skep wat soos hulself lyk, as ’n bekendstelling
aan die klas.
•	Enige bewusmakingsveldtog (VIGS of afknouery ens.) kan aangevul word met ’n voki-aanbieding.
Wetenskap
•	Wie is die mense agter die wêreld se grootste uitvindsels? Leerders lees die biografieë van
uitvinders en skep aanbiedings wat lig werp op watter impak hul uitvindings van die verlede op die
toekoms gehad het.
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Biologie
•
Gebruik Voki in die klas om enige biologiese funksie te beskryf
•	Gebruik Voki om te verduidelik hoe om byskrifte by ’n diagram te voeg of om problematiese
terminologie te bespreek

Hoe gaan ek te werk om ’n Voki vir my klas te skep:

Hierdie is altyd ’n vraag wat die implementering van ’n nuwe tegnologie in die klas vergesel. Hier is enkele
webtuistes en wenke wat jou kan help om hierdie veelsydige werktuig in jou klas te integreer.
Aksies:
Hoe om ’n Voki te skep
Youtube-video met stap vir stap
instruksies oor hoe om ’n Voki te skep
Voki-gebruikersgids

Webtuistes:
http://www.voki.com/site/create
https://youtube/FunBew6S4Bk
http://www.voki.com/pdf/Voki_Classroom-User-Guide.pdf

•	Maak jouself vertroud met Voki voor jy dit aan jou leerders bekendstel. Klik op “Create” op die
Voki-tuisblad om die stappe vir die skep van ’n Voki te vind.
•	Skep ’n stap-vir-stap-tutoriaal vir jou leerders of gebruik een soos “How to Make a Voki”.
•	Klik op Add Students onder die Student-oortjie om leerderrekeninge te skep. Jy kan elke naam
afsonderlik intik of die Import a List-opsie gebruik.
•	Druk die leerders se rekening-inligting uit – beide ’n meesterlys vir jouself en individuele
instruksies vir die leerders om later te versprei.
•	As jy met meer as een klas werk, moet jy die Class-oortjie gebruik om klasse by te voeg. Klik op die
ikoon van twee mense om leerders aan klasse toe te wys.
•	Klik op die +-ikoon om ’n opdrag te skep. Klik op die hamer-en-sleutel-ikoon om die opdrag
sodanig te konfigureer dat dit die inhandigdatums wys en leerders in staat stel om hul vraestelle
deur Voki in te handig.
•	Stel vas of leerders die tik-na-teks-opsie wil gebruik of hul eie stemme opneem. Maak seker dat
opneemtoerusting in werkende toestand is as dit gekies word.
Ander gratis webwerktuie wat van animasies of avatars gebruik maak, kan by die volgende web-adresse
gevind word:
Powtoon
Blabberize
Animate for Education
Devolver
Go Animate

http://www.pontoon.com/edu-home/
http://blabberize.com/
http://www.animationforeducation.co.uk/
http://www.dvolver.com/moviemaker
https://goanimate.com/

Gevolgtrekking

Dus, om leerders aan aanlynwebtoepassings soos Voki bloot te stel is van onskatbare waarde vir die
ontwikkeling van die nuwe 21ste-eeuse geletterdheid. Ons leef ook nie meer in ’n wêreld waar ons die
internet besoek om inligting te bekom nie; ons gaan na die web om deel te neem aan die skepping van
inligting. Dit is belangrik dat ons pedagogie ontwikkel wat, onder andere, leerders leer om tegnologie
effektief te benut. Opvoeders wat poog om hul klas met tegnologie te omskep vind dat hul leerders
meer betrokke is by leer. Die gebruik van Voki is maar een so ’n toepassing wat bydra tot betrokkenheid.
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