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11. KOM ONS BEKYK VRAESTEL 3 VAN NADERBY (bl. 41–44)
AFDELING A (bl. 41) 

DIE FORMAAT VAN DIE OPSTEL   

Inleiding: Dit is gewoonlik een paragraaf waarin die onderwerp bekendgestel word. Dit behoort 
treffend, relevant, saaklik en kort te wees. 

Liggaam: Dit is verskeie paragrawe waarvan die eerste sinne gewoonlik die hoofgedagte bevat. Die 
daaropvolgende sinne is ter ondersteuning van die hoofgedagtes en is menings van die skrywer. Die 
laaste sinne bevat gewoonlik die samevatting van die hoofgedagte.     

Slot: Dit is die laaste paragraaf wat die opsomming van die skrywer se mening of sy/haar standpunt 
insluit. In die geval van ŉ verhalende, beskrywende of bespiegelende opstel vat die slot die skryfstuk 
saam, terwyl ŉ argumenterende of beredeneerde opstel se slot die skrywer se finale standpunt/mening 
weerspieël.     

VRAAG 1     
Riglyne   
Assesseer die opstel, sonder vooroordeel, vanuit die kandidaat se oogpunt en volgens sy/haar 
interpretasie. Hierdie moontlikhede (onderstaande nasienriglyne) mag nie as bindend beskou word 
nie.  Die kandidaat bied dus enige soort opstel aan, soos byvoorbeeld:     

1.1 
Indien die kandidaat die opstel as ŉ verhalende skryfstuk aanbied, sal die fokus terugskouend 
op die oomblikke val en waarom dit uitstaan en jou sal bybly. In ŉ beskrywende opstel sal die 
kandidaat op gevoelens ten opsigte van die oomblikke fokus. Indien die kandidaat ŉ 
argumenterende of beredeneerde opstel aanbied, kan die kandidaat op ŉ subjektiewe wyse die 
leser van sy/haar perspektief oortuig aangaande die oomblikke wat uitstaan in ons lewe, al dan 
nie. Wanneer hy/sy oor die sin van oomblikke in ons lewe wat uitstaan en ons bybly, bespiegel, 
kan dit as bespiegelende opstel slaag.  

[50] 

1.2 
Indien die kandidaat die opstel as ŉ verhalende skryfstuk aanbied, sal die fokus op die 
oomblikke val toe hy/sy haar oë oopgemaak het. In ŉ beskrywende opstel sal die kandidaat op 
gevoelens ten opsigte van die oomblik toe hy/sy sy/haar oë oopgemaak het, fokus.  

[50] 

1.3 
Die onderwerp leen hom tot ŉ bespiegelende opstel waar die kandidaat besin oor die mag wat 
’n glimlag kan hê. As verhaal kan die kandidaat oor ŉ insident skryf wat hom/haar laat besef 
het hoe belangrik ’n glimlag is. In ŉ beskrywende opstel kan die kandidaat die oomblik toe ’n 
glimlag hartseer verdryf het, beskryf. By ŉ argumenterende/beredeneerde aanbieding kan die 
kandidaat oortuig hoekom ’n glimlag, hartseer/swaarkry kan verdryf, al dan nie.        

[50] 
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1.4  
ŉ Beskrywende opstel kan die verhouding beskryf en die daaropvolgende gebeure. Indien ŉ 
verhalende opstel aangebied word, sal die fokus op gebeure val wat die “toestand” tot gevolg 
het. By ŉ argumenterende/beredeneerde aanbieding kan die kandidaat redeneer of noodwendig 
tot verloof en verlore lei. In ŉ bespiegelende inhoud kan daar oor die waarde van verlief, 
verloof en verlore bespiegel word.                                                                             

 [50] 
 

1.5  
Die opstel sal hoofsaaklik beredenerend/argumenterend aangebied word. Die kandidaat sal 
fokus op die reg wat die mens het om die grootste gawe te neem. Hierdie onderwerp leen hom 
ook tot ŉ bespiegelende opstel, veral waar die kandidaat besin oor die lewe as ’n gawe.  

[50] 
 
1.6.1          

Indien die opstel as ŉ verhalende skryfstuk aangebied word, sal die fokus op ŉ rit in ’n wildtuin 
val. By ŉ beskrywende inhoud kan die kandidaat die twee laggende/huilende sebra’s beskryf 
en/of die gevoelens wat daardeur opgeroep word. Die sebra’s kan selfs ook die spreker wees.   

[50] 
 
1.6.2  

Hierdie prikkel leen hom tot verskeie interpretasies. Die kandidaat kan ’n verhalende opstel oor 
die duiker se ekspedisie skryf of ŉ ontmoeting tussen ’n duiker en ’n dolfyn. ŉ Beskrywende 
opstel kan die handelinge of gebeure wat deel van die duikervaring is, beskryf. Indien die 
kandidaat argumenteer/redeneer oor die belangrikheid van die seelewe kan die opstel as ŉ 
beredeneerde/argumenterende opstel slaag. ŉ Bespiegelende opstel kan fokus op die 
belangrikheid/behoud van seelewe.        

[50]  
 
1.6.3  

Die kandidaat kan ŉ verhalende opstel aanbied oor ŉ huis/restaurant/nuwe vlootbasis in die see.  
Die opstel kan beskrywend aangebied word wanneer die kandidaat die 
huis/restaurant/vlootbasis beskryf of die oorsake wat gelei het tot die bou hiervan. In ŉ 
bespiegelende skryfstuk kan daar oor die waarde van geboue in die oseaan bespiegel word.   

[50] 
       TOTAAL AFDELING A: 50 
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SOORT OPSTELLE     
VERHALENDE OPSTEL     
Dit is ’n interessante vertelling van ’n storie/gebeurtenis(-se) (gewoonlik uit die verlede). Dit kan 
vanuit enige perspektief geskryf word.     
Hou die volgende in gedagte:     
• Dit handel oor iets wat gebeur het en vertel word (ŉ storie of gebeurtenis).  
• ŉ Sterk oortuigende storielyn ontwikkel logies en die verhaal oortuig.  
• Dit is opreg en met entoesiasme geskryf.  
• Die inhoud is boeiend en interessant, daarom is die inhoud samehangend.  
• Die verhaal word uit eie ervaring geskryf, maar dit mag fiktief wees.  
• Karakterisering oortuig en die agtergrond/atmosfeer is geslaagd.  
• ŉ Treffende inleiding boei die leser en ŉ verrassende slot rond die inhoud af. 
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 
• Dit gebruik gewoonlik die verlede tyd.     

BESKRYWENDE OPSTEL     
Die kandidaat beskryf iets/iemand soos hy/sy dit ervaar (dis moeilik om iets te beskryf wat nie 
eerstehands ervaar is nie) en stel die leser in staat om die onderwerp wat beskryf word, net 
so lewendig soos hy/sy te beleef. Hou die volgende in gedagte:     
• Waarnemings met al vyf sintuie en ŉ goeie woordeskat word vereis.  
• Insig, begrip, ŉ eie belewing en sinvolheid geniet aandag (dit is meer as net die opnoem van 

waarnemings).  
• Tekste kan varieer van meer realisties tot ŉ verdieping in die aanbieding.  
• Eie gevoelens oor dit wat beskryf word, kan gegee word.  
• Plekke en gebeure word presies en akkuraat beskryf.  
• Karakters moet lewensgetrou wees: innerlik en uiterlik.  
• Beeldspraak, idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde word oorspronklik aangewend.  
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 
• Beskrywing het atmosfeer en stemming ten doel: dit word gedoen deur die konnotasie en nie 

die denotasie van woorde nie.  
• Stylfigure kan gebruik word.     

BEREDENEERDE OPSTEL     
Dis objektief en probeer om ŉ gebalanseerde gesigspunt van beide kante van ’n argument te gee. Die 
kandidaat oorweeg verskeie aspekte van die onderwerp onder bespreking en bied teenstellende 
menings onpartydig aan. Die kandidaat mag tot ŉ spesifieke gevolgtrekking aan die einde van die 
opstel kom, maar die argumente vir en teen die onderwerp moet goed gebalanseerd en duidelik 
ontleed wees in die ontwikkeling van die opstel. Hou die volgende in gedagte:     
• Die opstel handel oor ŉ onderwerp waaroor standpunt alreeds tydens die inleiding ingeneem 

kan word.  
• BEIDE kante van die argument moet beredeneer word.  
• Die inhoud oortuig en ontwikkel logies en helder.  
• Dit bevat goed gemotiveerde en ondersteunende stellings.  
• ŉ Gevolgtrekking word in die slotparagraaf, wat aansluit by die inleiding, gemaak. Die slot gee 

ŉ sterk aanduiding van die kandidaat se mening.  
• Die leser word deur die kandidaat se standpunt oortuig.  
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• Oorredende en emotiewe taalgebruik kom voor.  
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 
• Hoewel objektief, kan die skrywer ook persoonlik raak.     

BESPIEGELENDE OPSTEL     
Die kandidaat oorweeg/deurdink ŉ idee/lewenswaarheid en gee sy/haar emosionele 
reaksies en gevoelens weer. Dit bespiegel oor ŉ droom of wense/moontlikhede. Hou die 
volgende in gedagte:     
• Die probleem, situasie, saak of onderwerp word omskryf.  
• Die onderwerp word bepeins, oordink: verskillende opsies word teen mekaar opgeweeg.  
• Dis persoonlik van aard.  
• Daar is ŉ definitiewe struktuur, maar ŉ gevolgtrekking is nie nodig nie.  
• Dit hoef nie ŉ gebalanseerde bespreking te bied nie – dit kan humoristies of ernstig 

geskryf/aangebied word.  
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet.     
 

ARGUMENTERENDE OPSTEL     
Die kandidaat het ŉ spesifieke mening en argumenteer daaroor om sy/haar standpunt te motiveer. Hou 
die volgende in gedagte:   
• Dit is subjektief en definitiewe menings moet gestel word. 
•  ŉ Eie mening word op ŉ baie oorspronklike en treffende manier gegee.  
• ŉ Reeks argumente om perspektief te motiveer, word gegee.  
• Verdediging of aanval van ŉ saak word enduit volgehou.  
•  ŉ Verskeidenheid stylfigure en oorredingstegnieke kan gebruik word.  
• Sterk gevoelstaal wat emosioneel is, maar nie kru taal nie, kan gebruik word.  
• Daar moet ŉ duidelike en oortuigende slot wees.  
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet.    

AFDELING B (bl. 43) 
2.1 FORMELE BRIEF: GELUKWENSING       

Die brief handel oor ŉ gelukwensing aan die skoolhoof. Hou die volgende in gedagte: 
• Die formaat is formeel. 
• Daar moet twee adresse, ŉ aanhef, ŉ inhoudsopskrif en ŉ gepaste afsluiting wees.  
• Die inhoud moet handel oor die prestasie om as die beste skoolhoof in die land aangewys 

word. 
• Die styl is saaklik, maar hoflik. 
• Die struktuur moet goeie paragraafbou insluit. 
• Eenvoudige, direkte taal is nodig, maar in ŉ formele register. 
• Die brief moet formeel afgesluit word en die skrywer se voorletters en van moet gegee 

word.            
[25] 

2.2 INFORMELE BRIEF: VRIENDSKAPLIKE BRIEF       
Die brief fokus op gerusstelling aan die kandidaat se ouma/oupa. Hou die volgende in gedagte: 
• Gebruik informele taal, register en styl.  
• Die skrywer moet sy/haar ouma/oupa gerusstel oor die rigting wat hy/sy na matriek wil 

inslaan. 
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• Skryf in beskrywende, maar eenvoudige taal. 
• Skryf logies en volgens ŉ spesifieke doel. 
• Daar moet ŉ inleiding, liggaam en slot wees.  
• Die adres en datum moet boaan verskyn. 
• Na die skrywer se adres volg ŉ informele aanhef. 
• Sluit die brief informeel/semiformeel af, gevolg deur die skrywer (die kandidaat) se 

naam.  
           [25] 

2.3 FORMELE BRIEF: BRIEF AAN DIE PERS 
Die brief handel oor ŉ die geweldige koste verbonde aan matriekafskeid. Hou die volgende in 
gedagte: 
• Die formaat is formeel. 
• Daar moet twee adresse, ŉ aanhef, ŉ inhoudsopskrif en ŉ gepaste afsluiting wees.  
• Die inhoud moet handel oor die kostes verbonde aan die matriekafskeid en waarom dit 

jou bekommer. 
• Die styl is saaklik, maar hoflik. 
• Die struktuur moet goeie paragraafbou insluit. 
• Eenvoudige, direkte taal is nodig, maar in ŉ formele register. 
• Die brief moet formeel afgesluit word en die skrywer (die kandidaat) se voorletters en 

van moet gegee word.         
  

[25] 

2.4 TYDSKRIFARTIKEL       
        Die artikel handel oor sosiale media se invloed. Hou die volgende in gedagte:       

• Stel die feite kortliks en akkuraat.  
• Belangrike en relevante feite moet objektief gegee word.  
• ŉ Subtitel kan gegee word. 
• Menings van kundiges oor hierdie onderwerp kan gegee/gebruik word.  
• Die gevolge (positief en/ negatief) van sosiale media word.      

[25] 

2.5 INFORMELE TOESPRAAK       
        Die toespraak handel oor die spaar van geld. Hou die volgende in gedagte:        

• Die styl is informeel. Gee aandag aan: WANNEER, WAAR, HOEKOM, WIE en 
WAT. 

• Inleiding moet belangstelling wek. 
• Ontwikkel weldeurdagte idees en vermy clichés. 
• Kort sinne met eenvoudige idees en bekende voorbeelde word gebruik. 
• Slot moet die gehoor tot nadenke stem; is nie noodwendig ŉ samevatting van die 

toespraak nie.  
• Klem behoort te val op wenke om te spaar.      

[25] 

2.6 DIALOOG       
        Die fokus van die gesprek val op die krisis wat beleef word. Een spreker behoort die ander ’n 

oplossing te gee hoe om die krisis te hanteer. Hou die volgende in gedagte: 
• Twee mense voer ŉ gesprek.  
• Spreekbeurte vind plaas in die orde waarin die gesprek gevoer word en vanuit die spreker 
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se perspektief.  
• Na elke spreekbeurt word ŉ reël oopgelaat. 
• Gebruik ŉ dubbelpunt na die naam van elke spreker. 
• Ekstra inligting word tussen hakies aangedui, bv. Anna: (met dringendheid) Ons gaan na 

. . . / Anna (met dringendheid): Ons gaan na . . .   
• ŉ Scenario kan geskep word voordat die dialoog geskryf word. 
• Let daarop dat geen aanhalingstekens by die dialoog gebruik word nie.  

2.7 AGENDA EN NOTULE 
Die fokus van die agenda en notule is oor die skool se Monitorbestuursvergadering. Hou die 
volgende in gedagte: 

• ’n Agenda is ’n puntsgewyse lys wat die onderwerpe van die vergadering noem. 
Voorbeeld: 

Monitorbestuursvergadering:  
19 Januarie 2020 

AGENDA 

 
1. Komiteesake – vordering: 

Sport: 
 

Kultuur: 
 

Sosiaal: 
 

2. Situasielys (volgens skedule) 
 

3. Nuwe sake  
 

4. Spesiale datums: 
 

5. Verslae: 
 

6. Algemeen: 
 

7. Volgende vergadering:  
 
 

• ŉ Notule is die verkorte, geskrewe verslag van die besprekings op ŉ vergadering wat op 
die agenda volg.  

• Dit moet ŉ lid, wat nie teenwoordig was nie, ŉ idee gee van wat by die vergadering 
gebeur het.  

• Alle besluite moet genotuleer word.  
• In ŉ geskrewe notule word die verskillende opskrifte onderstreep.  
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• Die notule word altyd in die teenwoordige tyd geskryf.  
• Gebruik kort sinne.  
• Die notule stem puntsgewys ooreen met die agenda.  
• Taal en styl is formeel. 

           [25] 
        [TOTAAL AFDELING B: 50] 

     [GROOTTOTAAL: 100]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


