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11. KOM ONS BEKYK VRAESTEL 3 VAN NADERBY

Hierdie vraestel bestaan uit AFDELING A waar jy EEN (1) OPSTEL moet skryf. In AFDELING B moet jy 
TWEE (2) TRANSAKSIONELE TEKSTE skryf.

AFDELING A: OPSTEL

 � Verhalende opstel – vertel ’n storie.
 � Argumenterende opstel – probeer die leser oortuig van jou standpunt.
 � Beredenerende opstel – bied beide kante van die argument aan.
 � Beskrywende opstel – beskryf iets/situasie/iemand.
 � Bespiegelend – oordink/deurdink en gee gevoelens weer.

VRAAG 1

 � Kies EEN (1) van die volgende opdragte en skryf ’n opstel van 450–500 woorde.
 � Jy moet jou skryfwerk  beplan  en bewyse van beplanning/redigering gee.
 � Dui die vraagnommer en die onderwerp duidelik by die fi nale skryfstuk aan.
 � Dui die lengte van jou skryfstuk aan.

1.1 Daar is oomblikke in ons lewe wat uitstaan en ons lank bybly. 
Beskryf hierdie oomblikke en hoe jy daaroor gevoel het. [50]

Waak teen oormatige gebruik van byvoeglike naamwoorde. Dis meer as die opnoem 
van waarnemings.

1.2 Toe ek my oë oopmaak . . . [50]

Hierdie onderwerp leen hom tot ’n verhalende opstel. Jy kan dit letterlik interpreteer of 
fi guurlik. Hou jou inleiding kort – tien sinne maksimum. Onthou om jou paragrawe se 

lengtes te wissel. Paragrawe met een sin/woord werk goed.

1.3 “ ’n Glimlag is die son wat die winter van die mens se gesig verdryf.” – Victor Hugo. [50]

Jy kan bespiegel of hierdie stelling die waarheid is of jy kan daaroor argumenteer of 
beredeneer. Jy sou dit egter ook as ’n storie kon skryf waar jy die verhaal vertel van hoe 
iemand se glimlag jou goed laat voel het en die swaarkry op jou gesig laat verdwyn het.

1.4 Verlief, verloof, verlore . . . [50]

Jy kan ’n heerlike verhalende opstel hieroor skryf. Maak net seker dat jy AL DRIE 
WOORDE in jou vertelling aanraak. Wissel ook jou sinslengtes en gebruik ten minste 

een voorbeeld van beeldspraak/’n idiomatiese uitdrukking.

1.5 Genadedood is ’n manier om mense van ’n bestaan van pyn en lyding te verlos.
Het ons die reg om ’n ander mens se lewe, dié grootste gawe wat daar is, te neem? [50]

Hierdie is ’n beredenerende of argumenterende opstel. Onthou om jou punt (argument) 
te maak, daarop uit te brei en dan ’n voorbeeld te gee. Noem ook ’n bron/instansie/

statistiek wat hierdie argument van jou ondersteun.

Hoe om Afdeling A 
te benader

Trek ’n streep 
daardeur 

wanneer jy 
klaar is

Belangrik dat 
jy hierby hou

NB, anders 
weet niemand 

waaroor jy 
skryf nie!

Hier sal 
jy dus jou 

sintuie 
inspan
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1.6 Kies EEN (1) van die volgende prente en skryf ’n opstel daaroor. Verskaf jou eie titel. Skryf die 
vraagnommer en die titel neer.
1.6.1

   

Hierdie prikkels hanteer jy 
hoofsaaklik as verhalend of 

bespiegelend.

Hier sal die twee sebras se 
gesigsuitdrukkings jou kon 

prikkel. Dalk die feit dat die 
twee saam staan en sing/

huil of wat ook al. Jy sal selfs 
van jou rit in die wildtuin kon 
vertel en daar kom jy toe af 

op hierdie twee.

[50]
1.6.2

Jy sou hier kon fokus op die dolfyn en die duiker. Of jy sou net kon vertel oor die 
duiker se ondervinding. Jy kon ook net op die dolfyn fokus. Omdat die ruimte die see 
is, sou jy ook oor die seelewe kon skryf. Jy sou egter nie oor die besoedeling van die 

see kon skryf nie, want daar is geen rommel in die water nie.
[50]

1.6.3

’n Nuwe restaurant in die see! Of moontlik ’n nuwe vlootbasis of landingstrook.

[50]
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Waak daarteen om te beskryf, WYS eerder! As jy weet 
hoe om dialoog reg te gebruik in ’n opstel, gebruik dit! En 

laastens: skryf in die histories teenwoordige tyd.

[TOTAAL AFDELING A: 50]

AFDELING B: LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE

Let daarop dat daar ’n skryfstuk uit elke kategorie gevra moet word.

 � Lees al die onderwerpe deur en maak seker jy verstaan wat elkeen beteken.
 � Kyk na die visuele prikkels.
 � Kies die onderwerp wat jy verstaan, wat ’n emosie by jou opwek, wat jou 

interesseer en waarin jy ondervinding het.
 � Die veiligste onderwerp is die een waaroor jy ’n storie kan vertel.
 � Jy MOET BEPLAN. Jy kan nie sommer net wegval en begin skryf nie.

VRAAG 2

Kies TWEE (2) van die volgende opdragte en skryf 180–200 woorde oor elk.

2.1 FORMELE BRIEF
Jou skoolhoof is onlangs deur ’n keuringspaneel van die Departement van Basiese Onderwys as die 
beste skoolhoof in die land aangewys.
Skryf ’n GELUKWENSINGSBRIEF waarin jy hom met hierdie uitsonderlike prestasie gelukwens.

[25]
2.2 VRIENDSKAPLIKE BRIEF

Jou skoolloopbaan is amper verby. Jou oupa en ouma 
is baie bekommerd oor die rigting wat jy wil inslaan.
Skryf ’n BRIEF aan jou ouma en oupa en stel hulle gerus.

[25]

2.3 BRIEF AAN DIE PERS
Skryf ’n BRIEF aan jul plaaslike koerant waarin jy jou 
kommer uitspreek oor die geweldige koste verbonde 
aan die matriekafskeid. 

[25]

2.4 TYDSKRIFARTIKEL
’n Tydskrif vir jong mense, Jip, het jou gevra om die volgende artikel vir hulle lesers te skryf. Sosiale 
media: dit gons, twiet en gesels saam. Kan dit goed wees vir ons? Of beïnvloed dit ons negatief ?

Skryf die ARTIKEL.
[25]

Hoe om Afdeling B 
te benader

Hier is die twee adresse, aanhef, opskrif en slot baie 
belangrik. Maak ook seker dat jou trant/styl formeel is.

Onthou dit!

Jy wens dus die skoolhoof geluk, maar daarmee saam gaan jy sê 
wat hy alles vir julle skool doen en waarom julle dit waardeer.

Hier is net EEN adres en die huisnommer 
staan ná die straatnaam. Die brief is 

informeel; dus is jou aanhef ook informeel – 
Liewe Oupa en Ouma . . .

Sorg dat jy beide doen: praat oor die rigting EN stel hulle gerus. Maak seker van jou afsluiting.

Hier is die twee adresse, aanhef, opskrif 
en slot baie belangrik. Maak ook seker 

dat jou trant/styl formeel is.

Fokus op die koste verbonde aan die matriekafskeid 
en die redes waarom dit jou bekommer.

Onthou: ’n opskrif, in die eerste paragraaf kom wie, wat, waar, 
wanneer, waarom en hoe. Skryf in die bedrywende vorm.

Onthou om beide aan te spreek: die positief en die negatief.
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2.5 INFORMELE TOESPRAAK

MET GENOEG TYD KAN KLEINGELD GROOT GELD WORD

Jong volwassenes moet vroeg leer hoe om verantwoordelik met hulle inkomste te werk. As jy nie vir 
die res van jou lewe heeltyd bekommerd wil wees oor geld nie, moet jy liefs sommer dadelik begin 
spaar. Jy moet ’n TOESPRAAK lewer waarin jy jou vriende gaan motiveer om te begin spaar.

[25]

2.6 DIALOOG
Jou vriend/vriendin beleef ’n groot krisis en bel jou. Skryf julle DIALOOG neer.

1. Die sprekers se name staan teen die kantlyn. Daar is ’n dubbelpunt ná die naam. 
2. Daar word geen aanhalingstekens gebruik nie. 
3. ’n Reël word ná elke spreker (spreekbeurt) oopgelaat. 
4. Ekstra inligting word tussen hakies geskryf.

[25]
2.7 AGENDA EN NOTULE

Jy is die sekretaris/sekretaresse van jou skool se Monitorbestuur. Julle gaan ’n vergadering met al die 
komitees (sport, kultuur, sosiaal, ens.) hou. Skryf die AGENDA vir die vergadering en die NOTULE van 
die vorige vergadering wat jy vir die lede se kennisname sal aanstuur. 

1. In ’n geskrewe notule word die verskillende opskrifte onderstreep.
2. Die notule word altyd in die teenwoordige tyd geskryf.
3. Gebruik kort sinne.  
4. Die notule stem puntsgewys ooreen met die agenda.
5. Taal en styl is formeel.

[25]

KATEGORIE A KATEGORIE B KATEGORIE C KATEGORIE D

Briewe:
• Formeel
• Informeel

• CV en dekbrief 
(formeel)

• Huldeblyk

• Verslag (formeel en 
informeel)

• Resensie
• Koerantberig
• Tydskrifartikel
• Agenda en notule

• Toespraak (formeel 
en informeel)

• Dialoog
• Geskrewe 

onderhoud

Dit is die verskillende kategorieë waaruit daar transaksionele tekste vir Afdeling B gekies word. Jy 
kry ses tekste. Daar moet een uit elke kategorie gekies word en dan word daar nog twee uit enige 
kategorie gekies.

Gaan leer die formate van die verskillende tekste. Maak seker jy ken dit.

 [TOTAAL AFDELING B (2 × 25): 50]

Paragraaf 1: Waaroor handel die toespraak?
Paragraaf 2: Waarom moet jy spaar?

Paragraaf 3: Wat baat jy hierby?
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