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Luister en praat 

 Luister met begrip: 
• Verduidelik die luisterproses. 

• Maak aantekeninge. 

• Beantwoord vrae. 

Vertel ’n storie: 
• Karakterbeelding. 

• Taalgebruik. 

• Liggaamstaal. 

• Interpretasie van stemming, stemtoon, atmosfeer, tydlyn, ironie en slot. 

 

Luisterteks 

Die les 

Susan weet daar is iets fout met Ans. Wat sou dit wees? Ans sit nou al vir ‘n week nie meer langs haar in die 
klas nie. Pouses sien sy vir Ans staan en praat met Dirk, die hoofseun. Sy groet hulle, maar Ans groet nie 
terug nie. 
In die klaskamers sit Ans so ver as moontlik van haar en sy kyk nie een keer vir haar nie. In die Wiskundeklas 
kry Ans raas omdat haar werk nie klaar is nie. Is dit ek wat iets verkeerd gedoen het, wonder Susan. Waarom 
sê sy niks nie? 
Die volgende week is Ans se plek leeg. Susan weet: Daar is fout. Sy moet na Ans toe gaan. Sy moet met 
haar praat en uitvind wat aangaan. Susan vertel haar ma wat gebeur het. “Gaan praat met haar,”sê haar ma. 
“Julle was beste vriende en jy het die reg om te weet.” 
Die middag stap sy na Ans-hulle toe. Sy staan en wonder hoe sy gaan uitvind of sy mag ingaan, toe sy sien 
die huis is leeg. Geen gordyne; die duur meubels is weg. Ans sine haar nie. Sy sit op ‘n matrassie en lees.  
Susan draai om. Sy weet Ans wil nie hê sy moet weet wat aangaan nie.  
By die huis hoor sy haar pa sê: “Die Van der Merwe-man is in finasiële moeilikheid. Haar ma bly stil. “Te duur 
huis!” Haar pa is die bankbestuurder. 
“Is daar nie iets wat ons kan doen nie, Gert?” vra haar ma simpatiek. Haar pa steek ‘n lang preek af oor hoe 
‘n mens moet tevrede wees met wat jy kan bekostig. Dit wat jy besit maak nie eintlik saak nie. Jou hart en 
hoe jy teenoor ander mense optree wys wie jy werklik is. 
Hartseer gaan Ans bed toe en dink aan Susan wat nie eens ‘n bed het om op te slaap nie. 

 

Luistertoets: Memorandum 

1.  Susan Ans 

2. Ans het nie langs haar in die klasse gesit nie / Ans het nie met haar gepraat nie / Ans se werk ws nie klaar nie / Ans 
het pouses met Dirk gepraat / Ans het haar nie gegroet nie / Ans het eendag nie by die skool opgedaag nie ( Enige 
drie)  

3. Susan en Ans was beste vriende.  

4. Sy het na Ans se huis toe gegaan. 
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5. Ans het skaam gekry.  

6. Om te koop wat jy kan bekostig.  

7. Hy was ‘n bankbestuurder.  

8. Sy was ‘n saggeaarde mens / sy het maklik jammer gevoel vir ander mense.  

9. Hy was ‘n streng / kwaai man wat glo dat mense moet leer uit hulle foute.  

10
. 

Dat ‘n mens nie goed moet koop wat te duur is vir die geld wat jy het nie / dat jou besittings nie wys wat se tipe 
persoon jy is nie / besittings maak nie saak nie, jou hart en hoe jy teenoor ander mense optree wys eintlik wie jy 
regtig is.  

 

Vertel ‘n storie  

Leerders vertel ‘n storie met ‘n lewensles. Hulle kan die storie van Susan en Ans ook oorvertel. 

 

Lees & kyk 

Literêre teks soos jeugroman/drama 
• Belangrikste kenmerke van literêre teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en 

tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, 

kontrasteer, evalueer). 

Lees en kyk vir begrip (gebruik 
geskrewe en/of visuele teks soos 
strokiesprente): 
• Vluglees. 

• Soeklees. 

• Aandagtige lees. 

• Maak afleidings (karakters, ruimte, milieu, boodskap). 

• Afleiding van betekenis van onbekende woorde deur woordaanpakvaardighede. 

• Gevoelstaal. 

NB: Lees jeugroman wat skool gebruik addisioneel saam met kortverhaal. 

 

Memorandum: Kortverhaal 

1. C. ‘n man wat die skaduwee van ‘n boom gekoop het  

2. Die ryk man en die jong man (enige gepaste titel) 

3. gemeen 

4. Onwaar, die mense van die was bang vir hom. 
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5. kwaad  

6. Ja / Ek stem saam,  die jong man was nie bang om in die nare man se huis in te stap nie. 

7. Nee, want ‘n skaduwee bly nie hele dag op een plek nie. (Aanvaar relevante antwoord)  

8.1 ‘n Gemene ryk man het onder ‘n boom buite sy huis aan die slaap geraak. 

8.2 ‘n Jong man het langs hom kom sit. 

8.3  Die man het gesê dit is sy skaduwee en hom weggejaag. 

8.4 Die jong man het skaduwee vir vyf goue munte gekoop. 

8.5 Toe die son sak was die skaduwee in die man se huis beweeg. 

8.6 Die jongman het in die man se huis gestap. 

8.7 Hy het die skaduwee gekoop en die huis behoort aan hom. 

8.8 Die man was kwaad en het die dorp vir altyd verlaat. 

8.9 Die inwoners van die dorp was bly. 
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Memorandum: Visuele geletterdheid 

1. gelukkig 

2. Waar, want hulle lag.  

3. blikkie 

4. Dit is ‘n somersdag / die son skyn / dit is n warm dag 

5., By die skool / op die skoolterrein, want daar staan klomp skoolkinders rond.  

6. Ja, want dit lyk asof die kinders lekker gesels. (Aanvaar relevante antwoord)  

7. Die kinders moes na hul klasse gaan.  

 

Memorandum: Gedig 

Rubriek vir die nasien van ‘n opsomming 

  Prestasievlakke 

Kr
ite

ria
 

Lengte, akkuraatheid, fokus 
taalgebruik en punktuasie 

4 - 5  3 2 1 

    

Korrekte 
hoeveelheid 
hoofpunte 

Alle standpunte 
/ feite is 
akkuraat en 
stem ooreen 
met die storie 

 

Te veel / te min 
hoofpunte 

Meeste  
standpunte / 
feite is 
akkuraat en 
stem ooreen 
met die storie 

 

Te veel / te 
min hoofpunte 

Sommige 
standpunte / 
feite is 
akkuraat en 
stem ooreen 
met die storie 

 

Te veel / te 
min hoofpunte 

Meeste 
standpunte / 
feite stem nie 
ooreen met die 
storie nie 

 

 Fokus, lengte en akkuraatheid 

Opsomming 
bespreek slegs 
hoofgedagtes 
en belangrike 
inligting 

0 – 3 
punktuasie, 
taal en 
spelfoute 

Opsomming 
bespreek 
hoofgedagtes 
en sommige 
onnodige 
inligting 

4 – 6 
punktuasie, 
taal en 
spelfoute 

Opsomming 
bespreek 
hoofgedagte 
vaag en 
onnodige 
inligting word 
gegee 

7 – 10 
punktuasie, 
taal en 
spelfoute 

Hoofgedagte 
word glad nie 
bespreek nie 

10+  
punktuasie, 
taal en 
spelfoute 

[10] 
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Hersien kenmerke van ‘n gedig. 

1. aabb 

2. paarrym 

3. tiener   temperatuur  

sonder  skroom 
4. ‘n Ma se liefde vir haar kinders 

5.  Dankbaar / liefdevol / gelukkig  

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Hersien werkwoorde met leerders.  Verduidelik bywoorde en laat leerders die oefening skriftelik voltooi. 

Lees 

Luister 

Hoes 

Stap 

Stop 

Skop 

1. kook 

2. eet 

3. bou 

4. knip 

5. hang 

6. pik 

7. bind 

8. teken 

9. sit 

 

1. bywoord van tyd  

2. bywoord van wyse 

3. bywoord van plek 
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4. bywoord van wyse 

5. bywoord van wyse 

6. bywoord van tyd 

7. bywoord van wyse 

8. bywoord van wyse 

9.  bywoord van tyd 

10. bywoord van tyd 

11. bywoord van wyse 

12. bywoord van tyd 

 

Leerders leer manlik en vroulik. 

 

  

 

 


