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HOOFSTUK 4 

AFRIKAANS HUISTAAL  

Lees hierdie verslag in samehang met die vraestelle vir Afrikaans Huistaal van die 
November 2021 NSS-eksamen.  

 
4.1 PRESTASIETENDENSE (2017–2021) 
 
Die getal kandidate wat die eindeksamen in Afrikaans Huistaal afgelê het, het met 2 428 in 
2021 toegeneem in vergelyking met die getal kandidate in 2020. 
 
Daar was verder 'n toename in die getal kandidate wat 40% en meer behaal het, van 42 853 
in 2020 tot 45 079 in 2021. 
 
Gedurende die afgelope vyf jaar was die persentasie kandidate wat geslaag het konsekwent 
tussen 94.5%–96%. 
 
Die persentasie onderskeidings (80% en hoër) het van 6,1% na 4,9% afgeneem. Hierdie 
afname word weerspieël in 2 320 onderskeidings in 2021 teenoor die 2 749 onderskeidings 
wat in 2020 behaal is. 
 
Die uitslae hierbo kon behaal word ten spyte van die uitdagende omstandighede wat die 
afgelope twee jaar deur die Covid-19-pandemie teweeg gebring is wat die onderrig- en leer-
aktiwiteite van die 2021-matriekgroep beïnvloed het. Dit wil blyk dat die uitslae die gevolg is 
van kreatiewe intervensiestrategieë van onderwysers en vakadviseurs sowel as dié van die 
skole en die provinsiale onderwysdepartemente. Die vindingrykheid en toewyding van die 
bogemiddelde kandidate het verder tot die algehele prestasie van die vak bygedra. 
 
Tabel 4.1.1 Oorsig van prestasie in Afrikaans Huistaal 

Jaar Getal kandidate 
wat geskryf het 

Getal kandidate wat 40% en 
meer behaal het 

% kandidate wat 40% en meer 
behaal het 

2017 46 847 44 271 94,5 

2018 48 566 46 800 96,4 

2019 46 647 44 392 95,2 

2020 44 909 42 853 95,4 

2021 47 337 45 079 95,2 
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Grafiek 4.1.1  Oorsig van prestasie in Afrikaans Huistaal (persentasie) 
 

 

 
 
Grafiek 4.1.2 Prestasieverspreidingskurwes in Afrikaans Huistaal (persentasie) 
 

 
 
4.2 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 1 

 
Algemene opmerkings 
 
(a) Die vraestel is gebalanseerd wat die kognitiewe vlakke en ook die moeilikheidsgraad vir 

elke vlak betref. Die Kurrikulum-en-assesseringsbeleidsverklaring(KABV)-voorskrifte is 
nagekom, en die aangepaste Eksamenriglyne vir 2021 is geïmplementeer. 
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(b) Dit blyk dat daar kandidate is wat nie genoegsame voorbereiding vir die vraestel doen 
deur beskikbare bronne, o.a. vorige jare se eindeksamenvraestelle, te gebruik nie. Dit 
bly 'n kommerwekkende tendens dat kandidate se basiese kennis van elementêre 
taalstrukture nie aan die verwagtinge voldoen nie, ten spyte van talle beskikbare 
bronne. 

 
(c) Dit is duidelik dat kandidate wie se lees-met-begrip-vaardighede nie op die standaard 

van 'n graad 12-huistaalvlak-leerder is nie, die beantwoording van AFDELING A 
uitdagend sal vind: veral wanneer sodanige kandidate met drie- of meerlettergrepige 
woorde in die leesteks gekonfronteer word en nie oor die basiese 
woordaanpakvaardighede beskik nie. Hierdie tekortkoming lei dan tot 'n gebrek aan 
begrip (m.a.w. kandidate verstaan nie wat van hulle verwag word nie en/of hulle begryp 
die opdrag glad nie); kandidate bied steeds te min inligting in antwoorde aan of 
beantwoord net een deel van die vraag; generiese antwoorde word verskaf in plaas 
daarvan om die antwoord(e) binne konteks van die teks aan te bied; kandidate gebruik 
dikwels die beskikbare tyd verkeerd. 
 

(d) Dit blyk asof vraestel-woordeskat onbekend vir sommige kandidate is. Woorde wat 
gereeld in vraestelle voorkom, en in die klaskamer behoort voor te kom, bv. 
geloofwaardig, implikasie, verband hou, afleiding, vooroordeel, gevolge, onderskeidelik, 
slotsom, geïmpliseerde, bevooroordeeld, liggaamstaal en funksioneel blyk vir sommige 
kandidate onbekend te wees.  

 
(e) Vrae word nie met insig gelees en noukeurig beantwoord nie. Kernwoorde in vrae word 

dikwels geïgnoreer of nie begryp nie. 
 
(f) Dit wil voorkom asof die lengte van die leesbegripteks vir sommige kandidate 'n 

uitdaging was, alhoewel die teks binne die lengtevereiste val wat die 
eksamenriglyndokument en die KABV stel. Dit kan te wyte wees aan die feit dat nie 
genoeg tyd aan die basiese vaardighede afgestaan word oor hoe om effektief deur 'n 
leesbegripsteks te navigeer nie. Kommer bestaan ook dat leerders tydens 
leesbegripsonderrig nie altyd aan vollengte tekste, met die vereiste aantal woorde soos 
wat die KABV voorskryf, blootgestel word nie. 

 
(g) Dit blyk dat die KABV tot 'n groot mate al hoe meer as 'n riglyn vir onderrig gebruik word, 

maar sommige afdelings ontvang steeds nie genoegsame onderrig nie. In hierdie 
verband kan daar na die aspek van visuele geletterdheid en kritiese taalbewustheid 
verwys word wat tot 'n groot mate in Vraag 3 en Vraag 4 geassesseer is. Alhoewel die 
aangepaste Eksamenriglyne vir 2021 skole relatief laat bereik het, moet dit in gedagte 
gehou word dat hierdie taalvaardighede reeds van graad 8 af onderrig moet word en as 
sulks nie as verrassings in die vraestelle gesien moet word nie. 

 
(h) Kandidate behoort 'n aanduiding te gee wanneer 'n vraagdeel uitgelaat word. Dit is goed 

om 'n reël oop te laat indien 'n gedeelte nie beantwoord is nie. 
 
(i) Die volgende blyk algemene uitdagings te wees waaraan die vakonderwyser reeds 

vanaf graad 8 af aandag behoort te gee (binne die KABV-voorskrifte vir graad 8 en 9):  

 Gebrekkige woordeskat. Daar is kandidate wat nie van woordaanpakvaardighede 
(en die konteks van die teks) gebruik maak om begrippe soos geloofwaardig, 
implikasie, verband hou, afleiding, vooroordeel, gevolge, onderskeidelik, slotsom, 
geïmpliseerde, bevooroordeeld, liggaamstaal en funksioneel te verstaan nie, wat 
veroorsaak dat die begrip van die teks nie tot sy reg kom nie. Verder blyk dit dat 'n 
woord soos onderskeidelik (wat reeds in die Seniorsertifikaat-vraestel vir Junie 2015 
en in die Nasionale Seniorsertifikaat-vraestel sedert 2017 asook in die Huistaal-
hersieningsgids, van die Departement van Basiese Onderwys, in 'n voorbeeldvraag 
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voorkom, nie verstaan word nie. Gevolglik kan hulle die vraag nie korrek interpreteer 
dat daar twee antwoorde verskaf moet word nie. 

 Eenvormige puntetoekenning. Kandidate moet seker maak wat van hulle verwag 
word t.o.v. puntetoekennings by multipuntvrae. Verwys byvoorbeeld na Vr. 1.8 en 
1.11.1. 

 Moeilikheidsvlakke. Daar moet in gedagte gehou word dat voorskrifte vereis om ook 
die moeilikheidsvlakke van vrae volgens die 40 : 40 : 20-beginsel op te stel. 
Uiteraard sal van die vrae in Vraestel 1 só geformuleer word dat dit 'n uitdaging vir 
die skrander kandidaat moet stel – verwys hier spesifiek na Vr. 1.3, 1.9, 1.11.1 en 
1.18.1. 

 Verskillende vraagtipes. Dit blyk asof sekere kandidate ook gesukkel het om vrae te 
beantwoord wat van hulle verwag het om vergelykings te tref, bv. Vr. 1.8 en 1.11. 
Hierdie tipe vrae vorm deel van die vrae-arsenaal van Vraestel 1, en deeglike 
oefening in die beantwoording hiervan sal beslis die moeite werd wees. 

 Tydsbestuur. Die kandidate behoort in tydsbestuur/vraestelfiksheid onderrig te 
word. Hierdie aspek behoort vanaf graad 8 aandag te geniet deur leerders aan 
gereelde aktiwiteite in teksnavigering bloot te stel. 

 
4.3 ANALISE VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 1 
 
VRAAG 1: Leesbegrip 
 
Algemene foute en wanopvattinge 
 
(a) Multipuntvrae: Deeglike onderrig in teksnavigeringsvaardighede behoort onderrig te 

word sodat die kandidate multipuntvrae met gemak kan beantwoord (Vr. 1.2, 1.11 en 
1.18). 
 

(b) Formulering van antwoorde: Kandidate moet begryp wat die vraag vra sodat die 
onnodige herhaling van die vraagstelling nie in die antwoord voorkom nie; dit is ook 
tydrowend. 
 

(c) Puntetoekennings: Kandidate laat hulle steeds nie lei deur die puntetoekenning aan die 
einde van vrae nie. Dit het gelei tot onnodige lang antwoorde by eenpuntvrae, bv.  
Vr. 1.2.1 en 1.13. In hierdie selfde verband het kandidate byvoorbeeld by Vr. 1.12 net 
een gevolg genoem terwyl die puntetoekenning twee gevolge vereis het. Dit was duidelik 
dat vraestelfiksheid gebrekkig was. 

 
(d) Onvoltooide antwoordeboeke: Die kandidate laat antwoorde uit en dui nie aan watter 

vraagdeel uitgelaat is nie, en in gevalle waar dit nie duidelik is watter vraagdeel uitgelaat 
is nie, verbeur die kandidaat onnodige punte. 

 
(e) Vaktaalterminologie: Kandidate sukkel steeds om iets te beoordeel en waarde-oordele 

uit te spreek, aangesien hulle nie verstaan wat onder die begrip geloofwaardigheid 
bedoel word nie, bv. Vr. 1.3, en gesaghebbend by Vr. 1.11.2. Kandidate behoort nie met 
die betekenis van hierdie begrippe te sukkel indien hulle van woordaanpakvaardighede 
in hierdie gevalle sou gebruik maak nie. Hierdie vaktaalterminologie moet gereeld 
geassesseer word en behoort as 'n integrale deel van algemene klaskamer-jargon 
gebruik te word. 

 
(f) Woordbetekenis/Woordeskat: Die kandidate het 'n beperkte woordeskat en ken steeds 

nie die betekenis van woorde soos onderskeie (Vr. 1.8) nie wat veroorsaak dat 
interpretasie van die vraag skade ly. 
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(g) Verbandlegging: Sommige kandidate kan nie die verband sien tussen paragrawe/tekste 
nie, bv. Vr. 1.17 en 1.18. Sommige kandidate sukkel om afleidings te maak (Vr. 1.9 en 
1.12).  

 
(h) Uit die kandidate se response het dit geblyk dat hulle nie almal 'n persoon (persone) se 

siening/sienings kan formuleer nie – moontlik omdat hulle meer vertroud is met die 
begrip standpunt/standpunte (Vr. 1.11.1). Daarom bly dit belangrik dat hierdie 
begripsleesterminologieë wat gereeld in vraestelle sal voorkom, onderrig moet word. 

 
(i) Kontekstualisering: Tydens die beantwoording van vrae is die konteks van elke teks 

belangrik. Kandidate bied dikwels vae antwoorde aan, of probeer antwoorde uit hulle 
leefwêreld aanbied, terwyl alle antwoorde binne konteks van die teks aangebied behoort 
te word. By Vr. 1.4 en 1.6 vereis die vrae dat kandidate die konteks moes begryp 
waarbinne hulle antwoorde moes formuleer, maar heelwat kandidate het vae en 
irrelevante antwoorde aangebied wat nie met die konteks van die inhoud van die 
leesteks verband gehou het nie. 

 
(j) Interpretasie van vrae: Kandidate slaag dikwels nie daarin om die kernwoorde in die 

vraag korrek te interpreteer nie, bv. Vr. 1.13: visuele aanduiding – wat 'n bepalende 
invloed op die antwoord het. 

 
(k) Gehalteversorging van antwoorde: Dit is teleurstellend dat baie kandidate van die 

woorde wat in die teks voorkom, verkeerd spel. Alhoewel die kandidate nie daarvoor 
gepenaliseer is nie, is dit 'n bewys dat die kandidate nie gefokus lees en met 
toegewyde aandag die vraag beantwoord nie. Voorbeelde: intelligent 
(inteligent/intelegent), emosioneel (emotional), situasies (sitoejasies), depressie 
(depresie), eienaarskap (eienskap), modelle (modele), oggendson (oggend son), 
tienertaal (tiener taal), daagliks (dagliks). 
 

Voorstelle ter verbetering 
 

(a) Onderrig moet gebaseer word op strategieë soos in die KABV vervat. Klem moet gelê 
word op die verbetering van lees met begrip, leesspoed asook -vaardighede en 
woordaanpakvaardighede om die betekenis van woorde binne konteks van die teks af 
te lei. Die onderwysers behoort van die tegnieke asook die terminologie in die KABV 
gebruik te maak sodat dit nie vir die leerders onbekend is nie. Dit sal wys wees om 
visuele tekste te ontleed aan die hand van kritiese taalbewustheidsaanduiders soos in 
die KABV aangedui word. 
 

(b) Effektiewe en gefokusde onderrig van die volle spektrum van leesbegripsvaardighede 
soos in die KABV op bl. 23 uiteengesit, moet gereeld volgens die aangepaste 
onderrigplanne plaasvind. Verder moet onderwysers daarteen waak om leesbegrip in 
isolasie te onderrig: dit is 'n taalvaardigheid wat met groot vrug geïntegreerd onderrig 
kan word. 

 
(c) Onderwysers moet seker maak dat alle aspekte van die KABV progressief van  

graad 10 af onderrig word sodat leerders nie onkant betrap word met vrae oor aspekte 
wat nie onderrig is nie. Daar word voorgestel dat onderwysers op hulle onderrigplanne 
'n spesifieke stuk inhoud wat onderrig is, afmerk om te verseker dat alle aspekte aan 
die einde van graad 12 gedek is. 

 
(d) Maak van vorige jare se matriekeindeksamenvraestelle gebruik om die leerders te 

onderrig in vraagstelling van die leesbegripstoetse. Leesbegripoefeninge behoort reeds 
in vroeë grade meer gereeld, volgens die vasgestelde beplanning, gedoen te word. 
Beklemtoon bepaalde vaardighede wat in vrae teenwoordig is. 
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(e) Keuse van leestekste: Onderwysers moet seker maak dat leerders 'n wye 
verskeidenheid tekste van wisselende temas en inhoude gedurende die jaar lees 
(KABV, bl. 29). Eksamenpanele gebruik outentieke tekste uit 'n wye verskeidenheid van 
bronne waarvan aanvaar word dat die moeilikheidsgraad van tekste op die leesvlak van 
die gemiddelde leser van Afrikaans is – hierdie tekste deurloop verskeie prosesse 
alvorens dit as geskik vir assesseringsdoeleindes aanvaar word.  

 
(f) Woordeskat wat algemeen in leesbegrip voorkom, moet onderrig word, bv. kritiese 

kommentaar, verband, onderskeidelik, ironie, ens. Toets die leerders se kennis van die 
terminologie op 'n informele wyse en op 'n daaglikse basis. Indien die leerders steeds 
sukkel met van die terminologie, stel kort oefeninge op waarin die woord/terminologie 
voorkom en laat die leerders deur aanhoudende herhalingsoefeninge dié terminologie 
onder die knie kry. 

 
(g) Dit sal ook goed wees om weer aandag te gee aan hoofletter- en leestekengebruik, 

sinsbou, woordkeuse en korrekte spelling. 
 
(h) Onderrig die leerders om 'n eie mening (binne konteks) te vorm, te evalueer en om 

afleidings en gevolgtrekkings te maak. Die leerders moet ook in die aanbied van 'n eie 
mening na aanleiding van 'n antwoord uit die teks onderrig word. 

 
(i) Dis baie belangrik dat kritiese denke geoefen en ontwikkel moet word wanneer 

leesbegrip onderrig word. Veral m.b.t. die visuele teks en verbandlegging moet leerders 
onderrig word om 'n verskeidenheid visuele tekste met die gegewe leesteks in verband 
te bring, dit te vergelyk, dit krities te evalueer en afleidings te maak oor die boodskap 
van die visuele teks. 

 
(j) Onderwysers moet seker maak dat hulle leerders gereeld aan tekste blootstel waarvan 

die leesvlak op die regte standaard is. Onderwysers kan met groot vrug aandag gee aan 
die interpretasie van 'n baie groter verskeidenheid visuele tekste: advertensies, 
strokiesprente, spotprente, uitnodigings, kennisgewings, diagramme. Fokus in die 
onderrig nie net op die prente/visuele voorstellings/geskrewe teks/taal nie, maar op ál 
die kommunikasievaardighede wat in die bepaalde teks gebruik word en hoe dit 
aansluit/verskil van die geskrewe teks. Fokus in die onderrig op KABV-vereistes soos 
aangedui op bl. 24.  

 
(k) Die uitgebreide leesprogram soos deur die DBO vereis, behoort aangewend te word om 

leerders bekend te stel aan 'n wye verskeidenheid van leestekste waarmee 
leesstrategieë m.b.v. wisselende temas en inhoude ingeoefen kan word. 

 
(l) Benadruk die feit dat die leerders die teks/tekste in sy/hulle geheel moet lees, anders 

kan hulle beslis nie begrip binne die konteks van die teks toon nie. 
 
(m) Onderrig leerders dat die eerste antwoord wat aangebied word, nagesien word. Dit dien 

daarom geen doel om onnodige aanlope en inleidings, of langdradige antwoorde te skryf 
nie. Leerders moet onderrig word om te antwoord slegs wat gevra is. Indien twee of drie 
redes/antwoorde verwag word, moet leerders slegs twee of drie antwoorde aanbied. 
Indien hierdie onderrig- én nasienwyse reeds van vroeë grade af konsekwent toegepas 
word, sal leerders se ervaring van die graad 12-leesvraestel aansienlik positiewer wees. 

 
(n) Leerders moet onderrig word om die verbande tussen tekste (bv. artikels) en visuele 

tekste (bv. spotprente/advertensies/strokies) raak te sien en leerders moet fokus daarop 
om antwoorde beter/duideliker/vollediger/feiteliker in woorde uit te druk. 
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(o) Verbindingswoorde by paragrawe moet uitgelig/beklemtoon word. Watter woorde/frase 
dui die gevolgtrekking aan? Watter woord(e) dui die samevatting aan? Is daar 'n 
woord/woorde wat progressie/tydsverloop/chronologie aandui? Lê verbande tussen 
paragrawe, die titel, die slotparagraaf en die visuele teks. 

 
(p) Onderrig woordaanpakvaardighede om betekenis van woorde wat vir die leerder 

onbekend is, te ontsluit. Dit is 'n verrykende oefening vir leerders om betekenisse te 
ontsluit wanneer hulle woordvorming tydens leesbegrip kan toepas – maar dit moet 
onderrig en beklemtoon word. 

 
(q) Leerders behoort onderrig te word dat die begripsteks se vrae gewoonlik in die volgorde 

van die teks voorkom, dan behoort die kandidate die antwoorde makliker te vind, met 
begrip te lees. 

 
(r) Aandag moet ook aan die volgende geskenk word: 

 Antwoordtegnieke moet ook onderrig word, bv. vereis die antwoord net een woord, 
'n frase, 'n volsin of 'n aanhaling? 

 Wát word gevra? Gee aandag aan kernwoorde deur gebruik te maak van 
onderstreping/omkringing/uitheffing met 'n glimpen. 

 Al lui die vraag, Waarom dink jy …?, moet die vraag steeds binne konteks van die 
teks beantwoord word. Alle antwoorde wat aangebied word, moet met die 
inhoud/boodskap van die teks/paragraaf verband hou. 

 Waar verskille/ironie gevra word, moet beide kante van die saak in die antwoord 
aangebied word. 

 Kritiese taalbewustheid wat in die KABV (bl. 23–24) spesifiek vir leesbegrip 
aangedui word, moet op 'n gereelde basis intensief onderrig word. 

 Om te verseker dat leerders hulleself nie by die beantwoording van multipuntvrae 
benadeel nie, moet hulle daarop gewys word dat kolmerkers wel gebruik kan word 
om seker te maak dat hulle antwoorde/feite met die puntetoekenning van die vraag 
ooreenstem. 

 As aanhalings gevra word, moet dit 100% korrek geskryf wees: spelling, leestekens, 
ens., anders is dit nie korrek nie.  

 Vraestelfiksheid in die beantwoording van leesbegripvrae behoort ook oefening in 
die volgende sake in te sluit: 
o As 'n vraag uit twee dele bestaan, moet elke deel afsonderlik beantwoord word. 
o Die opdrag in die vraag moet uitgevoer word: Skryf die sin oor en … beteken 

die hele sin moet oorgeskryf word. 
o Antwoorde in leesbegrip moet altyd binne konteks beantwoord word. 

 
VRAAG 2: Opsomming 
 
Algemene opmerkings 
 
(a) Vanjaar was dit opvallend dat heelwat kandidate nie hierdie vraag beantwoord het nie. 

Dit kan toegeskryf word aan die feit dat hulle nie deeglike tydsbeplanning gedoen het 
deur na die aanbevelings op die instruksieblad aandag te skenk nie. 
 

(b) Hierdie afdeling word redelik goed beantwoord; baie kandidate behaal volpunte. 
Alhoewel die swakker kandidate in die meeste gevalle die wenke om 'n stresvrye lewe 
te lei, kan identifiseer, kan hulle nie altyd daarin slaag om dit as wenke in volsinne in 'n 
logiese paragraaf aan te bied nie. 
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(c) Die meeste kandidate is egter in staat om die opdrag uit te voer. Dit is duidelik dat die 
formaat waarin die kandidate hul opsommings aanbied, deeglik onderrig word en dat die 
kandidate aandag skenk aan die instruksies soos in die vraagstelling uiteengesit is. 

 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Formaat: Enkele kandidate bied steeds nie die opsomming in een samehangende 

paragraaf aan nie, soos wat die opdrag aandui. 
 

(b) Beplanning: Dit blyk dat heelwat kandidate die opsomming beplan, maar die beplanning 
word nie in alle gevalle doodgetrek of as beplanning aangedui nie. 

 
(c) Taalgebruik en struktuur: Die begin van die sinne word (soms) nie met hoofletters 

aangedui nie. Woorde wat in die teks voorkom, word soms verkeerd gespel. 
 
(d) Sinskonstruksies: Daar is steeds kandidate wat nie volledige sinne skryf nie. 

Telegramstyl, of weglating van lidwoorde/onderwerp en/of gesegde van die sin lei 
daartoe dat die sin onvolledig saamgestel is en derhalwe nie punte verdien nie. 
Kandidate het in sommige gevalle ook gesukkel om die sewe feite as wenke aan te bied 
soos deur die opdrag vereis. Leer kandidate 'n veilige resep: 'n Wenk behoort altyd met 
'n instruksiewoord/werkwoord te begin. 

 
(e) Omskrywing van sinne: Kandidate wat die opsomming hoofsaaklik in hul eie woorde 

weergee, verloor gewoonlik punte. Hulle druk hulself (gewoonlik) swak uit sodra hulle 
die teks in hul eie woorde omskryf en neig dikwels om hul eie opinies te gee/die 
betekenis van die teks/maniere om ekstra geld te verdien te verander. 

 
(f) Hoofgedagtes: Die hoofgedagte van elke paragraaf is nie noodwendig altyd die eerste 

sin nie en 'n spesifieke paragraaf mag wel meer as een hoofgedagte bevat. 
 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Leerders moet bedag gemaak word op die aanbevole tyd wat hulle het om aan die 

opsomming te bestee. 
 

(b) Leerders moet onderrig word om die opsomming met die sewe voorbeelde in een 
paragraaf te skryf. Wys kandidate egter ook daarop dat dit knap opsommings-
vaardighede behels indien hulle meer as een feit in een sin wil kombineer. 

 
(c) Leerders behoort geleer te word waarom wenke nie as stelsinne geformuleer te word 

nie. Feite soos: Oefeninge daagliks kan stres verminder./Sekere kosse en drankies kan 
jou serotonienvlakke verhoog./Massering verminder stres./Goeie sonlig stimuleer die 
produksie van goedvoelhormone, is wel korrek, maar die opdrag om dit as wenke aan 
te bied word nie uitgevoer nie en dus verloor leerders punte. 

 
(d) Verder behoort leerders versigtig te wees om nie te veel van die bewoording in die teks 

af te wyk wanneer hulle feite/wenke in hulle eie omskryf nie – 'n wenk soos die volgende 
raak in sulke gevalle te generies: ... stokperdjies moet beoefen word … Dikwels lei dit 
ook tot feitefoute, bv. Eet gesonde kos om jou gespanne te laat voel. 

 
(e) Onderrig leerders deur daarop te wys dat die eerste sin van 'n paragraaf dikwels net 

help om die koherensie tussen paragrawe te bewerkstellig en dat die hoofgedagte(s) 
dikwels eers daarna sal volg. Hulle moet dus onderrig word om ondersteunende 
gedagtes te kan onderskei en hul antwoord in 'n samehangende paragraaf aan te bied. 
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(f) Bied leerders genoeg geleentheid om hulle eie opsommings en dié van hulle maats self 
volgens nasionale eksamenriglyne informeel te assesseer. 

 
(g) Onnodige inligting (verduidelikings/beskrywings) behoort vermy te word. 
 
(h) Leerders moet waak teen die afjaag van hierdie vraag – deeglike beplanning behoort 

die finale opsomming vooraf te gaan. Beplanning moet egter doodgetrek word nadat die 
finale paragraaf geskryf is. 

 
(i) Taalstrukture is 'n belangrike komponent van 'n samehangende paragraaf. Die leerders 

moet dus taalstrukture en -konvensies in die opsomming kan toepas. 
Paragraafkonvensies, m.a.w. verbindingswoorde en logiese ordening van wenke is 
noodsaaklik. 

 
(j) Die leerders behoort nie bloot direkte aanhalings in hul opsommings aan te bied nie. 

Onderrig leerders dat 'n aanhaling iets is wat verbatim oorgeskryf word. In 'n 
samevattende paragraaf is dit onaanvaarbaar. Indien een of meer van die woorde 
weggelaat word, of die sinsbou gewysig word, is dit nie meer 'n verbatim aangehaalde 
sin nie. Die finale produk moet egter steeds uit volledige sinne bestaan. 

 
(k) Die aantal woorde moet aan die einde van die opsomming aangedui word. 
 
AFDELING C: Taalstrukture en -konvensies 
 
VRAAG 3: Advertensie 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Taalstrukture: Uit die nasien is dit duidelik dat die kandidate se algemene vaardighede 

in die interpretasie van advertensies heelwat gebreke toon. 
 

(b) Dit blyk verder dat die abstrakte aard van veral kritiese taalbewustheid vir die meeste 
kandidate 'n uitdaging gestel het – waarskynlik omdat daar tydens lesbeplanning nie 
soveel klem op hierdie aspek van die taalstrukture en -konvensies gelê word nie. Met 
die aangepaste Eksamenriglyne vir 2021 is hierdie afdeling van die kurrikulum dus nie 
iets wat sommer terloops onderrig kan word nie. 
 

(c) Kandidate sukkel steeds om visuele tekste te interpreteer: Onderwysers moet deeglik 
kennis neem wat die KABV-dokument op bl. 24 in hierdie verband uiteensit en dit 
gefokus onderrig, met spesifieke verwysing na advertensietegnieke wat met 
manipulerende en oorredingstaal verband hou. 

 
(d) Die vraestel-jargon wat gereeld in vraestelle gebruik word, het vanjaar weer sommige 

kandidate in hierdie afdeling gepootjie – by Vr. 3.2.2 was daar kandidate wat nie 
bevredigende antwoorde verskaf het nie aangesien almal bv. nie die begrip funksioneel 
verstaan het nie. 

 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Alle onderwysers moet die addendum t.o.v. kritiese taalbewustheid wat in die KABV  

(bl. 103 tot 106) ingesluit is, bestudeer en in samehang met die interpretasie van visuele 
tekste (KABV, bl. 24) onderrig en gereeld hersien. Om hierdie aspek van taalstrukture 
en -konvensies vas te lê, sal baie meer gereelde klastoetse geskryf moet word. Drilwerk 
met betrekking tot basiese elemente van visuele geletterdheid moet geskied en behoort 
nie vir graad 12-leerders problematies te wees nie. 
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(b) Kandidate moet tydens onderrig gelei word om motiverings vir hulle antwoorde binne 
konteks te verklaar en om nie generiese antwoorde aan te bied nie. 

 
(c) Onderrig leerders om die totale advertensie in ag te neem voordat hulle die vrae in 

Vraag 3 begin beantwoord. 
 
VRAAG 4: Strokiesprent 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) By hierdie vraag het enkele kandidate gesukkel om die denotatiewe en konnotatiewe 

strekking van die strokiesprent se inligting te ontleed. Dit is duidelik dat multiraampie-
strokiesprente nie voldoende onderrig word nie. 
 

(b) KABV-terminolologie soos visuele en verbale het sommige kandidate gepootjie. 
 

(c) Kandidate het weereens nagelaat om multipuntvrae volledig te beantwoord, bv. Vr. 4.5. 
 

Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Let daarop dat die KABV op bl. 24 melding maak dat kandidate op visuele tekste moet 

reageer deur dit te ontleed, te interpreteer en te evalueer. Onderwysers moet dus seker 
maak dat hierdie volledige spektrum in die onderrig van visuele geletterdheid onderrig 
word. 
 

(b) Onderwysers word aangemoedig om 'n arsenaal van strokiesprente te versamel wat as 
onderrigmateriaal gebruik kan word. Laat leerders toe om self vrae hieroor op te stel 
nadat hulle van duidelike riglyne voorsien is. Antwoorde kan in die klas as remediëring 
gedoen word. 

 
(c) Leerders moet die strokie in totaliteit lees en interpreteer. 
 
(d) Aangesien karakters 'n integrale deel van enige strokiesprent is, behoort onderwysers 

genoeg fokus op die onderrig van liggaamstaal en -houding te plaas. 
 
VRAAG 5: Artikel 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Daar is kandidate wat steeds gewone taalstrukture, soos in Vr. 5.1 en 5.3, nie kan 

beantwoord nie. 
 

(b) Basiese taalreëls wat reeds van graad 8 af onderrig word, het kandidate in die steek 
gelaat, soos die verdeling van lettergrepe by Vr. 5.5. 
 

(c) Die begrip pleonasme (Vr. 5.2) was vir sommige kandidate vreemd – hierdie vraag kon 
beter beantwoord word. Kandidate wat wel die pleonasme korrek kon identifiseer, het 
oor die algemeen-gebruikte begrip van funksionaliteit gestruikel. 

 
(d) Baie kandidate voer nie die opdragte volledig uit nie – by Vr. 5.4 skryf hulle net die 

gedeelte neer waarin die leestekenfout verbeter is – die opdrag vereis dat die hele sin 
neergeskryf moet word. 
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Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Taalstrukture en -konvensies sal vanaf graad 8 meer aandag moet geniet – dit is nie 'n 

aspek wat slegs in graad 12 onderrig kan word nie. Aangesien hierdie probleem van 
gebrekkige kennis van taalstrukture en -konvensies jaar na jaar hardnekkig voortduur, 
behoort onderwysers ernstig oor 'n vernuwende onderrigstrategie vir taalstrukture te 
besin. Die konsep van geïntegreerde onderrig behoort in hierdie geval deeglik as 'n 
moontlikheid ondersoek te word. Onderwysers behoort ook op innoverende wyses 
tegnologie by hulle onderrigmetodiek as hulpmiddels in te span. 
 

(b) Sinvolle en gefokusde informele assessering behoort nie net tot 'n paar informele 
klastoetse gereduseer te word nie. Raadpleeg relevante dokumente en navorsing i.v.m. 
die wye verskeidenheid van assesseringsmoontlikhede wat reeds suksesvol toegepas 
word. 
 

(c) Afrikaans Huistaal as vak is nie die spreektaal nie. Dit is die wetenskap van 'n besondere 
taal; dit dui op die vaardigheidsvlak van die leerder en die vaardigheidsaanduiders, wat 
in die KABV aangedui word, wat derhalwe deeglik onderrig moet word. 

 
(d) Vraestelfiksheid behoort kandidate in staat te stel om opdragte volledig uit te voer – 

hierdie aspek moet dus heelwat aandag tydens onderrig geniet. 

 
4.4 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 2 

 
Algemene opmerkings 
 
Die onderrig en assessering van letterkunde is net geslaagd as die volgende uit die KABV in 
gedagte gehou word: Die doel van die onderrig van literêre tekste is om aan die leerders te 
wys hoe huistaal subtiel, intelligent, verbeeldingryk en vindingryk gebruik kan word. 
Dit beteken dat die twee kernvrae in poësie: Wat word gesê? Hoe weet ek dit?, sentraal in die 
bespreking van die gedig staan. Verder behoort die aspekte in die KABV wat op poësie van 
toepassing is, bestudeer te word soos wat dit op elke gedig betrekking het. 
 
Die leerders behoort die voorgeskrewe drama te lees, waarna die teks bestudeer word om die 
volgende aan die leerder bekend te stel: intrige en subintriges, die manier waarop die 
dramaturg die karakters openbaar, en hoe hulle deur die drama ontwikkel; milieu en 
agtergrond, tempo, tyd, die gebruik van beelde en simbole; dramatiese tegnieke, 
karakterisering, rol van die verteller/perspektief, tema en boodskap, agtergrond en milieu en 
invloed daarvan op karakter en tema, dramatiese struktuur: intrige en subintrige, stemming en 
toon, ironiese wending/afloop, verband tussen dialoog/monoloog/alleenspraak en handeling. 
Hierdie aspekte behoort nie generies bestudeer te word nie, maar binne die konteks van die 
teks – en die leerder behoort ook die teksinhoud sodanig te ken dat hierdie aspekte op die 
teks van toepassing gemaak kan word. 
 
Net so behoort die leerders ook die roman te lees om eerstens bewus te raak van die narratief 
en die intrige van die roman. Daarna behoort aspekte soos die volgende aan die hand van die 
roman ondersoek te word: moontlike betekenisse en vertolkings van die storie; ondersoek hoe 
die skrywer taal gebruik om karakters te skep, karakters se interaksie met mekaar; 
milieu/ruimte, intrige en subintrige/spanningslyn, karakter en karakterontwikkeling, 
karakterisering, innerlike en uiterlike konflik, die rol van die verteller, temas en boodskappe, 
agtergrond en milieu en invloed daarvan op karakter en tema, stemming, ironiese 
wending/afloop, tydsverloop. Die leerders behoort in staat te wees om hierdie aspekte op die 
romaninhoud van toepassing te maak sodat besprekings binne konteks van die romaninhoud 
kan plaasvind. 
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Dit is dus belangrik om die voorgeskrewe werke te lees, bespreek, kontekstuele- en opstelvrae 
daaroor te beantwoord en te leer. Vraestel 2 is nie 'n leesbegripoefening nie. 
 
Wanneer die leerders in die aspekte wat in die KABV voorkom, onderrig word met die oog op 
die beantwoording van die opstelvraag, behoort die volgende in gedagte gehou te word:  
(1) die leerder moet ('n reeks treffende) argumente aanbied om die vraagstelling te 
ondersteun. (2) 'n Reeks treffende argumente is stellings wat met relevante verduidelikings 
gemotiveer word./korrekte, gepaste aanhalings uit die roman/drama/gedig gemotiveer word./ 
geparafraseerde aanhalings uit die roman/drama/gedig gemotiveer word. Dit moet vermeld 
word dat 'n treffende argument nie noodwendig in die formaat: punt, verduideliking én 
illustrasie, is nie (alhoewel die leerder die argument wel in dié formaat kan aanbied). Die 
vraagstelling bepaal die argument wat die leerder aanbied. Verder is 'n literêre opstel 'n opstel 
wat aan al die konvensies van 'n opstel behoort te voldoen, o.a. register, styl en toon, sinsbou 
en paragrawe (verwys na die KABV). 
 
Kandidate wat goed gevaar het, het 'n deeglike kennis van die voorgeskrewe werke gehad en 
is deeglik onderrig in die aspekte wat die KABV vereis. Dus kon die kandidate die aspekte in 
die KABV op die teksinhoud van toepassing maak. 
 
Die waarde van die inoefening van vorige jaar se eindeksamenvraestelle moenie onderskat 
word nie. 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Kandidate wat nie goed vaar nie, beskik oor gebrekkige kennis oor die voorgeskrewe 

letterkunde en kan nie afleidings maak, vrae daaruit interpreteer en evalueer nie. Daar 
is kandidate wat 'n generiese antwoord aanbied, en nie die antwoorde binne konteks 
van die teks (gedig/roman/drama) aanbied nie. Al die letterkundige begrippe soos wat 
die KABV voorskryf, moet onderrig word en dan behoort die kandidaat hierdie kennis 
op die tekste van toepassing te kan maak. 
 

(b) Kandidate beskik nie oor die nodige woordeskat om hul begrip van die tekste uit te druk 
nie; 'n gebrekkige woordeskat benadeel ook die kandidate se interpretasie van die 
vrae/opdragte. 

 
(c) Ander faktore wat 'n negatiewe invloed op die kandidate se prestasie het, sluit die 

volgende in: 

 Onvermoë om instruksies uit te voer 

 Gebrekkige begrip aangaande die eise wat die vraag stel 

 Aandag ontbreek by die lees van die teks wat lei tot onsuksesvolle beantwoording 
van vrae 

 Onvermoë om te onderskei tussen die begrippe funksioneel (funksie) en effektiwiteit 
(hoe goed word dit gedoen). Hierdie gebrekkige woordeskatkennis beïnvloed die 
wyse waarop die vraag beantwoord word. 
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4.5 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 2 
 
AFDELING A 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Daar is kandidate wat nie vertroud is met terminologie wat in poësie volgens die KABV 

verwag word nie. 
 

(b) Kandidate skryf opstelle (Vr. 1), maar dan word eise soos 'n behoorlike inleiding en slot 
geïgnoreer. Die leerders moet onthou dat die opstel by die poësie ook 'n inleiding en 'n 
slot moet hê.  

 
(c) Kandidate sukkel om 'n behoorlike, gedetailleerde argument te formuleer. Die stelling 

van 'n argument moet by die gestelde vraag aansluit.  
 
(d) Daar is gevalle waar die kandidate nie presies met hul antwoorde is nie. Die kandidate 

bied 'n lang antwoord aan met 'n aanloop wat nie met die vraag verband hou nie. Indien 
meer as een antwoord aangebied word, stel die nasienriglyne dit duidelik dat slegs die 
eerste antwoord nagesien word. Dit beteken dan dat die verdere antwoorde die korrekte 
antwoord kan wees, maar dat dit nie nagesien word nie, en die kandidaat die punt 
verbeur.   

 
(e) Kandidate fokus nie op spesifieke leidrade/vereistes van die vraag nie, bv. Vr. 5.6 wat 

pertinent vra wat die boodskap van die gedig vir jou inhou. Die meeste leerders het die 
vraag universeel beantwoord, m.a.w. 'n Mens/Die mense – in plaas daarvan om met  
Ek … te begin./'n ek-perspektief te gee. 

 
(f) 'n Generiese antwoord word soms aangebied en die antwoord word nie met die konteks 

van die gedig/spesifieke versreëls(s) in verband gebring nie.  
 
(g) By Vr. 3.5.1 asook Vr. 5.6 het kandidate die terminologie boodskap en tema verwar. 

Kandidate sukkel ook om te onderskei tussen stylfiguur, beeldspraak, retoriese middele 
(soos by Vr. 2.4). Vr. 2.5 was vir sommige kandidate 'n uitdaging, aangesien kandidate 
sukkel om stemming af te lei of te benoem. 

 
(h) Neem asseblief kennis: Die terminologie verstegniese middel kom nie in die KABV voor 

nie. 
 
(i) By sommige vrae word dit vereis dat twee kante van die saak in die antwoord aangebied 

word, bv. Vr. 4.4.  
  
(j) Te veel kandidate dui nie die twee kante by ironie aan nie (soos by Vr. 2.6.2).  
 
(k) Die kandidate vaar soms swak omdat hulle nie die herhaling én wisselende strofes (soos 

in die vraag vereis) aandui nie (Vr. 1). Hulle brei net oor die emosie uit en mis die helfte 
van die vraag, wat noodwendig 'n invloed op die punte het. 

 
(l) Min kandidate is in staat om die funksie van die sinekdogee te gee, hoewel die KABV 

pertinent verwag dat kandidate moet verstaan hoekom bepaalde stylfigure gebruik word. 
 
(m) Indien die kandidaat die beeld wat geskep word, in eie woorde omskryf en/of die 

geslaagdheid evalueer, word die konvensies van die beeldspraak/stylfiguur nie van 
toepassing op die antwoord gemaak nie. 
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(n) Dit is soms 'n uitdaging vir die kandidate om reëls/teksdele met mekaar te vergelyk/ 
kontrasteer.  

 
(o) Dit is kommerwekkend dat leerders baie maklike (kognitiewe) vlak 1-vrae rakende 

poësieteorie, Vr. 5.3.1, 5.3.2 en 5.5.1 uitdagend beleef het. 
 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Die leerders behoort in die beantwoording van die literêre opstel onderrig te word. Die 

leerders moet onderrig word om die stelling in die opstelvraag te ontleed voordat die 
opstelvraag beplan word. In die poësie is al die inligting in die gedigteks beskikbaar. 
 

(b) Verder behoort die leerders onderrig te word aangaande die formulering van argumente. 
Die leerders kan nie slegs die gedigteks parafraseer nie, maar elke argument moet met 
die vraag verband hou en op die gedigteks van toepassing gemaak word. 

 
(c) Die onderwysers moet die verskil tussen spreker en digter onderrig. In alle gedigte is 

daar 'n spreker aan die woord wat nié die digter is nie. In romans en dramas is daar 'n 
verteller aan die woord. Die funksie van die spreker/verteller moet onderrig word en 
(binne konteks) op die spesifieke teks (-uittreksel) van toepassing gemaak word.  

 
(d) Die leerders behoort elke vraag (die literêre opstel sowel as die kontekstuele vrae) te 

ontleed om die antwoord wat verwag word, presies aan te bied en nie omslagtig te 
antwoord nie.  

 
(e) Die leerders behoort onderrig te word in die inhoudelike en tipografiese verdeling 

(Vr. 3.2), aangesien sommige die volgorde omgeruil het sonder om spesifiek na elk te 
verwys. Fokus in die onderrig op korrekte terminologie, soos opgeneem in die KABV.  

 
(f) Voer met die leerders gesprekke oor die betekenis en doel van ironie. Die leerders 

behoort te verstaan dat kontrasterende gedagtes by ironie voorkom; dit wat ek verwag 
en dit wat die kontrasterende werklikheid is.  

 
(g) Die leerders moet onderrig word om te weet dat géén antwoord in letterkunde 

(AFDELING A, B en C) los van die konteks staan nie, maar alle antwoorde moet binne 
konteks van die gedig/roman/drama/teksuittreksel aangebied word.  

 
(h) Dit is belangrik dat die leerders onderrig moet word om by aspekte soos 

teenstelling/kontras, vrae oor inhoud van versreëls wat bymekaar aansluit, ook by o.a. 
ironie, paradoks, oksimoron en vergelyking, twee kante van die saak in die antwoord 
aan te bied. By verskille moet die twee kante van die verskil in die antwoord aangebied 
word.  

 
(i) Die leerders moet gewys word op die belangrikheid daarvan om by stapelvrae en 

multipuntvrae die antwoorde in dieselfde volgorde as die vraagstelling aan te bied. Die 
kandidaat mag die verskillende dele van die antwoord omruil, maar dan móét hy/sy skryf 
watter deel van die antwoord aangebied/beantwoord word.  

 
(j) Hoewel Versagtende omstandighede 'n satire is, is dit 'n ernstige gedig. Dit wil voorkom 

asof leerders dink dit is net 'n oppervlakkige, grappige gedig. Die leerders moet onder 
die indruk van die erns van die tema kom en in staat wees om opinies en funksies uit te 
lig en te verwoord. Dit gaan nie net meer oor die herkenning van die stylfigure en 
beeldspraak nie, maar oor die funksie en gepastheid daarvan in poësie en of die 
beeld/stylfiguur bydra om die boodskap/tema/stemming te versterk/oor te dra (verwys 
na die KABV). 
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(k) Die leerders kan onderrig word om hul vrae deeglik te lees – dan sal hulle nie die opdrag, 

bv. by Vr. 2.6.2, dat hulle twee redes moet gee, mislees nie. Onderrig die leerders daarin 
om belangrike opdragwoorde te onderstreep of met 'n glimpen uit te lig.  

 
(l) Indien die leerders meer oefening in die onderrigsituasie kry om tekste met mekaar te 

vergelyk, verskillende versreëls wat dieselfde aspek ondersteun, uit te ken en 'n 
antwoord te formuleer, sal hierdie vaardigheid leerders se prestasie verbeter.  

 
(m) In onderrig moet die leerders ook meer oefening in die beantwoording van ongesiene 

gedigte se vrae kry. Die leerders kan die ongesiene gedig se vrae beantwoord en daarna 
kan die vraagstelling en die gedig bespreek word. Dan sal die formaat van die vraestel, 
die formulering van vrae, kognitiewe vlakke asook ongesiene gedigte nie vir die 
kandidaat in graad 12 onbekend wees nie. 

 
(n) Die leerders moet weer in die basiese poëtiese en literêre terme (soos in die KABV) 

onderrig word. Onderrig presies wat alles onder stylfigure en beeldspraak, asook 
klankeffekte, ens. geklassifiseer word. Onderwysers moet 'n studie van die KABV-
dokument maak en dit onderrig. 
 

AFDELING B en C 
 
Algemene foute en wanopvattings  
 
(a) Dit blyk dat sommige kandidate voorafuitgewerkte opstelle as antwoord aanbied wat nie 

met die vraag verband hou nie (Vr. 6, 8, 10, 12, 14 en 16). Daar word slegs 
ongemotiveerde stellings aangebied en nie argumente (stellings wat gemotiveer is) nie. 
Literêre opstelle word ook verkeerdelik sonder 'n inleiding en slot aangebied. 
 

(b) Daar is steeds te veel kandidate wat dink dat 'n beplanning vir 'n literêre opstel onnodig 
is. Min kandidate beplan dié opstel (bv. skematies) wat soms tot 'n herhalende, 
omslagtige aanbieding lei. Daar is ook gevalle waar die kandidate in storievertelling 
verval. Die volgende is opvallend: 

 Te veel kandidate skryf 'n inleiding wat geen verband met die onderwerp toon nie. 

 Die goue draad in die opstel ontbreek.  

 Die kandidate begin sommer in 'n nuwe reël skryf – sonder dat dit nodig is – of laat, 
sonder 'n rede, 'n halwe reël oop. 
 

(c) Daar is kandidate wat nie die fokus in die vraagstelling raaklees nie, sodat oor ander 
sake as die vraag geskryf word. Daar is dan kandidate wat slegs die betekenis van 
onderwêreld (Vr. 12) bespreek, maar nie vir Greg betrek nie, soos wat die opdrag was. 
Ander kandidate het afgewyk van die opdrag en bv. konflik of 'n ander tema bespreek. 
  

(d) Kandidate gee soms generiese antwoorde (bv. by die struktuur van die drama, asook by 
Vr. 15.4.2, 15.7, 17.2.1 en 17.3) sonder om die antwoord op die teks/reëlverwysing van 
toepassing te maak. Sodanige kandidate verbeur die punt. 

 
(e) Vr. 13.6 is onbevredigend beantwoord. Dit blyk of die kandidate nie oor die feitelike 

kennis beskik het nie. By Vr. 17.3 blyk dit dat die begrip neweteks onbekend vir die 
kandidate is.  

 
(f) Dit blyk dat daar kandidate is wat oor 'n gebrekkige woordeskat beskik en daarom nie 

die vraagstelling verstaan nie, bv. afloop van die roman (Vr. 13.7) en maatskaplike 
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omstandighede by Vr. 17.4.1. Die woord bedremmeld (Vr. 17.8) kom in die dramateks 
voor, maar dit blyk 'n onbekende woord vir die kandidate te wees. 

 

(g) Indien verskille, ooreenkomste, ironie, dramatiese ironie, konflik, verbande in die 
antwoord vereis word, bied kandidate slegs een kant van die saak in die antwoord aan 
(Vr. 13.12.2) en nie die twee kante wat vereis word nie.  

 

(h) Die kandidate beskik nie oor genoegsame inhoudskennis van die roman/drama om te 
weet wat die teks in die vraestel voorafgaan of wat daarna gebeur nie, bv. Vr. 13.6. 

 

(i) Sommige kandidate neem nie die puntetoekenning in ag wanneer die vraag beantwoord 
word nie. 'n Eenpuntvraag word dan in 'n aantal (soms omslagtige) sinne beantwoord. 
Volgens nasienriglyne word slegs die eerste antwoord nagesien. 

 

(j) Stapelvrae en vrae wat meer as een punt verdien, se antwoorde word in aaneenlopende 
sinne aangebied en nie altyd in die volgorde van die vraagstelling nie. 

 
(k) Heelwat leerlinge sukkel om die reëlverwysing (Vr. 17.5.2, nl. die weiering om 'n 

vingerhoed te dra) met die tema in verband te bring.  
 

(l) Kandidate ken nie die betekenis van die woord Redemption (naam van die orkes) nie.  
 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Die leerders moet die drama-/romaninhoud deeglik onder die knie hê. 'n Leerder vir wie 

sukses regtig belangrik is, sal die roman/drama minstens vier keer deurlees. Leerders 
wat sukkel, behoort dit selfs meer kere te lees sodat hulle in staat is om hul kennis van 
die narratief en intrige en ook die literêre aspekte in die KABV op die drama- en 
romaninhoud van toepassing te kan maak.  
 

(b) Die leerders moet kennis dra dat 'n gepaste inleiding en slot tot die samehang van die 
opstel bydra. Dan behoort die leerders in staat te wees om enige opstelvraag in  
AFDELING B en C te kan beantwoord. Neem die volgende by die onderrig in ag:  

 Inleiding en slot – wys die leerders daarop dat die inleiding en slot met die onderwerp 
verband moet hou. Indien die leerders by hiérdie vraag bloot die opdrag 
herformuleer, is hulle vertrekpunt reg en kom hulle reeds by baie feite uit. 

 Die goue draad van die opdrag moet reg deur die literêre opstel loop.  

 Leerders moenie net in 'n nuwe reël begin skryf nie – dit beteken niks. Skryf óf die 
reël vol, óf laat 'n reël oop vir 'n nuwe paragraaf. 

 In 'n letterkundige opstel gebruik sommige leerders steeds opskrifte wat nie by die 
konvensies van 'n opstel aansluit nie.  

 Paragrafering en sinskonstruksie verg aandag. 
 

(c) Deeglike beplanning van die literêre opstel (sonder om twee volledige weergawes van 
die opstel aan te bied) behoort aandag in die onderrigsituasie te kry. Die leerders moet 
oefen om die opstel te beplan én volledig te skryf binne die tyd wat die vraestel 
aanbeveel/toelaat. Onderrig die leerders om beplanning in blou ink te doen. 

 
(d) Die onderwyser moet die leerder onderrig in die gebruik van verskillende maniere van 

vraagstellings/verskillende kernwoorde sodat hulle alle soorte vrae (en beperkings in 
vraagstelling) kan hanteer.  

 
(e) Die onderwyser moet die leerder onderrig om met behulp van die puntetoekenning 

kontekstuele vrae te beantwoord. Die leerder moet leer om die vraag te ontleed (gebruik 
'n potlood/glimpen) om die vraagdele te bepaal voordat dit beantwoord word. Verder 
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moet die leerders die antwoord presies aanbied sonder om in omslagtigheid te verval. 
Wees bedag daarop dat die eerste antwoord nagesien word; moenie 'n aanloop/inleiding 
gebruik nie. Antwoord bloot die vraag. 

 
(f) Die leerders moet onderrig word om te weet dat die antwoorde in letterkunde 

(AFDELING A, B en C) nie los van die konteks staan nie, maar alle antwoorde moet 
binne konteks van die gedig/roman/drama/teksuittreksel aangebied word en op die 
spesifieke teks/reëls van toepassing gemaak word. 

 
(g) Indien die leerders die vraagstelling ontleed, sal die beperking nie misgelees word nie. 

Deeglike oefening in die verskillende vraagstellings moet deurentyd geskied. 
 
(h) Die karaktereienskappe en karakterisering van alle karakters in die roman/drama moet 

dééglik onderrig word. Omdat kandidate se woordeskat soms beperk is, is dit essensieel 
om aan gepaste woorde vir karaktereienskappe aandag te gee. 

 
(i) Die literêre kenmerke, begrippe, terminologie soos wat dit in die KABV voorkom, behoort 

deel van die onderrig te vorm. Verder moet leerders kennis neem van vorige jare se 
eindeksamenvraestelle en dit in die klas bespreek en oefen. 

 
(j) Die leerders moet deeglik in die intrige van die roman/drama onderrig word. Verder moet 

die teks deeglik bestudeer word wat beteken dat die teks meer as een keer deur die 
leerder gelees moet word. Na die eerste lees moet leerders bewus raak van die verskille 
tussen die narratief (wat gebeur volgende?) en die intrige (waarom gebeur dit?); 
ondersoek moontlike betekenisse en vertolkings van die storie; ondersoek hoe die 
skrywer taal gebruik om karakters te skep (beskrywing en direkte woorde); karakters se 
interaksie met mekaar; milieu/ruimte (beskrywende taal en toevallige verwysings 
regdeur die roman); probeer om, waar nodig, die onderliggende idees, gedagtes en 
ideologieë wat die gang van die roman bepaal, te ontrafel (verwys na die KABV, bl. 26 
tot 28). 

 
(k) Indien die leerders elke vraagdeel in 'n eie reël in die antwoordeboek beantwoord, 

vergemaklik dit die leerder se eie redigering om hom/haar te vergewis dat aan alle 
vraagdele in die antwoord voldoen word, bv. Vr. 17.10.2 wat dialoog en houding 
assesseer. 

 
(l) Dis noodsaaklik dat leerders onderrig word in die terminologie wat in die KABV 

aangedui/gebruik word, bv. struktuur van die drama (kan nie met bou van die drama 
vervang word nie), klankeffekte, retoriese middele, tipografiese middele, stylfigure, ens. 
Dit is die terminologie wat in die vraestelle gebruik word. Vir die graad 12-eksamen 
behoort volstaan te word met die inhoud van die KABV.  

 
(m) Die gedig/romanteks/dramateks is die voorgeskrewe teks. Daar behoort nie op 

studiegidse staatgemaak te word nie. Hierdie tekste word aan die hand van die vereistes 
wat die KABV stel, onderrig. 

 
(n) Die vermoë om 'n logiese opstel, met die nodige stelling en motiverende bewyse te skryf, 

is 'n vaardigheid wat van graad 10 af onderrig moet word. Dis belangrik dat leerders 
besef dat die stelling wat gemaak word, die hoofgedagte van 'n paragraaf is. Die bewyse 
vir die bepaalde stelling hoort gevolglik in dieselfde en/of die volgende paragraaf. Die 
stellings vorm die kern van die opstel, maar die stellings/kern dien geen doel as dit nie 
bewys word nie. Om dié soort opstel geslaagd te skryf, verg oefening. Leerders wat 
gereeld (van graad 10 af) hierin geoefen word, ondervind selde probleme. Ongelukkig 
is daar te veel leerders wat hoogstens 'n opstel beplan en nooit die volledige produk 



 Afrikaans Home Language  

National Senior Certificate 66 Diagnostic Report – Part 2 

skryf nie; ook gebeur dit dat leerders selde hóór wat hulle kan doen om die opstel te 
verbeter. 

 
(o) Die uitgewerkte opstelle wat heelwat skole vir leerders gee om te leer, baat die leerders 

niks indien hul nie geleer het hoe om sodanige uitgewerkte opstel aan te pas om by die 
vraag aan te sluit nie. Skole met hierdie werkswyse benadeel op die lang duur die 
leerders. 

 
(p) Dis van belang dat leerders ou vraestelle gebruik om voorbereiding te doen: hulle leer 

sodoende die soort vraagstelling en woordkeuses aan. Word dit nie gedoen nie, sukkel 
leerders tydens die eksamen met woordkeuses, vreemde (vir hulle) terminologie en/of 
vraagstelling. Personeel wat leerders nie verplig om etlike ou vraestelle deur te werk nie, 
doen hulle leerders geen guns nie. 

 
(q) Indien kandidate elke struktuurelement, elke rekwisiet, elke verwysing na iets buite die 

kerngedagte (weiering om die vingerhoed te gebruik) intens ontleed, sal dit vir hulle 
duidelik word hoe elke besonderheid bydra om die tema/boodskap/karakterontwikkeling 
uit te hef (nl. dat Meisie in opstand is teen haar ma se rigiede beheer oor haar.) Die 
naam van die orkes, "Redemption" is ook so 'n voorbeeld – vergiffenis, maar die 
orkeslede weier om Map terug te neem ... wil nie vergewe nie. 

 
(r) Voorbereiding vir die letterkundevraestel begin in graad 8. Geen skool, onderwyser, 

kandidaat kan suksesvol wees indien alleen op die graad 12-jaar staatgemaak word nie. 

  
4.6 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 3 
 
Algemene opmerkings 
 
(a) Die kandidate hanteer die verskillende opdragte goed. Daar is nog sentrums waar die 

kandidate oor 'n gebrekkige kennis van opstelle of formate van transaksionele skryfwerk 
beskik. 
 

(b) Waak teen kapstok-opstelle – kandidate leer 'n voorafuitgewerkte opstel en probeer om 
dit in te pas by enige van die onderwerpe in die vraestel; dit stuur soms op mistasting 
af. 

 
(c) Heelwat kandidate neig om slegs verhalende of beskrywende opstelle te skryf, terwyl dit 

nie altyd suksesvol is nie.  
 
(d) Daar is kandidate wat 'n swak begrip ten opsigte van die beplanning van 'n opstel toon. 

Dit is beter dat kandidate die beplanning met 'n pen skryf. Die kandidate moenie hul 
finale skryfstukke in potlood aanbied nie. 

 
(e) Kandidate sukkel met die strukturering van hul paragrawe: daar is te veel hoofgedagtes 

in een paragraaf. Die kandidate behoort daarop te let dat een paragraaf verkieslik uit 
een hoofgedagte en verskeie ondersteunende gedagtes bestaan. 

 
(f) Dit is vir kandidate 'n uitdaging om uitstekende transaksionele tekste aan te bied, 

aangesien hulle nie altyd aan voorbeeldskryfstukke blootgestel word nie. 
 
(g) Kandidate sukkel in die algemeen om in 'n formele register te skryf waar 'n onderwerp 

dit vereis. 
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4.7 ANALISE VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 3 
 
AFDELING A: Opstel 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Die selfoon lui skielik ... (Vr 1.1). Die kandidate wat swak tot gemiddeld gevaar het, het 

gesukkel om samehang te behou. Die idee van die selfoon wat lui, word net lukraak 
herhaal. 
 

(b) Sommige kandidate verval in herhaling veral as die opstel bespiegelend aangebied is 
(Vr. 1.2, Medisyne vir die siel). Swakker kandidate het net medisyne vir die siel by die 
inleiding en slot genoem en in die inhoud word daar van die onderwerp afgewyk. Verder 
is daar kandidate wat verval het in 'n opnoemtegniek, bv. Medisyne vir die siel is ... blou 
berge, rustige waters, goeie geselskap, ens. Die sake is nie verder in die opstel 
bespreek nie, dus is die onderwerp nie deeglik ontgin nie. Woorde in die titel is soms 
verkeerd geïnterpreteer. Sommige kandidate het nie die woord "siel" verstaan nie. 
Kandidate het dus nie die onderwerp na behore ontleed nie. 

 
(c) 'n Beduidende aantal kandidate het net een deel van die onderwerp aangeraak, nl. die 

kan of net die wil van wen (Vr. 1.3: Wie wil, kán wen!) Sommige kandidate het hier ook 
maklik verval in herhaling en onsamehangende idees. Dit wil voorkom asof sekere 
kandidate nie goed beplan het nie; hulle begin goed en dan verloor die opstel stoom en 
'n herhaling van idees volg. 

 
(d) Die goue draad het ontbreek en die fokuswoorde het nie regtig tot hul reg gekom nie 

(Vr. 1.4: Luister net na wat ek sê, asseblief). Min verrassende slotparagrawe het bygedra 
dat die skryfstuk 'n baie gemiddelde aanbieding was. Verhalende opstelle het soms 
uitgeloop op 'n storie wat vertel word, met net kort-kort 'n onvanpaste verwysing na ... 
Luister na wat ek sê, asseblief. 

 
(e) Hierdie onderwerp (Vr. 1.5: Soms in die middel van 'n doodgewone dag ...) is soms 

letterlik benader deur 'n liefdesverhaal van 'n prins en prinses te verhaal. Dit was nie 
altyd suksesvol nie.  

 
(f) Daar is kandidate wat in die donker misdaad-slaggat getrap (Vr. 1.6.1) en 'n 

ontvoeringsverhaal geskryf het, wat meestal gemiddeld tot swak was, terwyl daar wel 
skitterende opstelle aangebied is. Die kandidate het nie 'n (verrassende) slot of moontlik 
'n uitsteltegniek aangewend om die onderwerp interessant te maak, en wat ook by die 
spanning van 'n ontvoering sal bydra nie.  

 
(g) Swakker kandidate kon nie by hierdie onderwerp uitkom in die figuurlike opstelle wat 

aangebied is nie (Vr. 1.6.2) en het in eentonigheid verval.   
 
(h) Verhalende skryfstukke, bv. oor ontvoerings, sonder enige verwysing na die prikkel  

(Vr. 1.6.3) het voorgekom. Daar is soms in herhaling verval wat waarskynlik 'n 
aanduiding is dat die opstelle swak beplan is. 

 
(i) Sommige leerders is geneig om 'n té lang aanloop te skryf en eers by die slotparagraaf 

by die kern van die opstel te kom. Dikwels was dit tot by die slotparagraaf onduidelik 
waaroor die opstel gegaan het. 

 
(j) Die kandidate het soms nie op al die aspekte wat in die titel genoem is, gefokus nie. Die 

opstel wat aangebied is, se inhoud is gevolglik verskraal. 
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(k) Wanneer daar gefilosofeer en bespiegel is, is sommige kandidate deur hul gebrekkige 
woordeskat gepootjie. Blote clichés, herhalings, weersprekings en niksseggende frases 
het voorgekom. 

 
(l) Swakker kandidate het 'n geneigdheid getoon om frases soos ons as mense in hierdie 

wêreld, ek persoonlik dink ... te gebruik. Die gebruik van "so" (So ek dink ons moet ...) 
en "soos" (Soos ons loop, dink ek ...) was steurend. 

 
(m) Lang, lomp sinne van etlike reëls het die opstelle ontsier. Verder was paragraafbou ook 

dikwels uitdagend. Etlike hoofgedagtes het in een paragraaf voorgekom. Soms het 'n 
skryfstuk uit slegs een paragraaf bestaan. 

 
(n) Die gebruik van dialoog in opstelle is meermale foutief gebruik. Verskeie spreekbeurte 

is dikwels in een paragraaf aangetref, wat nie aan die konvensies van opstelskryf 
voldoen nie.  

 
(o) Baie lang opstelle van tot meer as 700 woorde het gereeld voorgekom. Aan die ander 

kant blyk dit dat sommige opstelle te kort was, dat sommige kandidate gesukkel het om 
die vereiste getal woorde te skryf en dit het tot onsinnige herhalings gelei. 

 
(p) Die korrekte leestekengebruik is moontlik die mees verwaarloosde aspek in skryfwerk: 

die gebruik van die komma tussen twee werkwoorde van verskillende sinne; die korrekte 
gebruik van aanhalingstekens en die korrekte gebruik van die komma voor sekere 
voegwoorde. Leestekens soos vraagtekens in vraagsinne, uitroeptekens en die 
beletselteken kan met groot vrug by kreatiewe skryfwerk gebruik word. Dit sal vir seker 
die gebruik van lang en lomp sinne beperk. 

 
(q) Woorde, woordkeuses en woordorde word in toenemende mate verkeerd gebruik. Die 

herhaaldelike gebruik van die woord so en dan aan die begin van 'n sin is hinderlik. 
Spreektaal en slordige taalgebruik skep nog steeds probleme: besluite maak, my pelle, 
ek gaan nie volgende jaar swot nie, ek het begin huil. SMS-taal in skryfwerk is baie 
hinderlik: we (weer), da (daar), kla (klaar), manet (maar net). Te veel hinderlike 
pleonasmes kom voor: ons as mense, in vandag se lewe, ek persoonlik dink, dit was 
moeilik gewees. Voornaamwoorde in Afrikaans word in toenemende mate verkeerd 
gebruik ten spyte van die feit dat leerders dit in die taalwerkkomponent leer: op dit 
(daarop), die meisies wie (die meisies wat); met wat (waarmee). Infinitiewe en 
onvoltooide sinne kom dikwels voor: om daagliks skool toe te gaan en sewe ure net te 
sit, wat die akademiese dux in 2021 was. Die woordorde na voegwoorde word dikwels 
verkeerd gebruik, ook die woordorde is dikwels foutief: Tyd, wyse en dan eers plek: Ons 
het eers gister doodmoeg by die huis aangekom. Foutiewe spelling van algemeen 
gebruikte woorde en woordverwarring kom ook voor: gladnie, biekie, werȇld, lyding 
(teenoor leiding), onverskoning, teveel, onmiddelik. Intensiewe vorme en samestellings 
word as twee woorde geskryf: Bloed rooi gebloos; herfs dag. Hinderlike direkte 
vertalings uit Engels bly ook steeds 'n probleem: hy was in tyd, besluite word gemaak 
(geneem), en soos ons buite staan (terwyl). Die weglaat van lidwoorde en voorsetsels: 
Ek gaan saam die groep oorsee (saam met), meeste mense (die meeste mense); ek 
verlang jou (na jou). Voorsetsels word in toenemende mate verkeerd gebruik, moontlik 
omdat leerders nie meer voorsetsels in sinsverband leer nie, want dit word aanvaar dat 
leerders dit ken: Moenie moed verloor aan jou doelwitte nie. Die lydende vorm word 
dikwels verkeerd gebruik ten spyte daarvan dat dit in taalkonvensies behandel word: Dit 
was genoem dat hy … (is).  

 
(r) Daar is kandidate wat nog nie weet wanneer om hoofletters te gebruik of wanneer nie: 

soort bome, voëls, diere, blomme wat nie hoofletters is nie, terwyl eiename (dorpe, 
stede, riviere, berge, provinsies, streke) met hoofletters geskryf word. Dit is 
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kommerwekkend om te sien hoeveel kandidate skryf byvoorbeeld sommer 'n werkwoord 
of byvoeglike naamwoord in die middel van die sin met 'n hoofletter. 

 
(s) Kandidate forseer ook idiome of deftige sinonieme in hul sinne wat buite konteks is. 
 
(t) Maak seker datums in skryfwerk word korrek gebruik: Hy het op 30 April bos toe gegaan. 
 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Leerders moet pertinent geleer word om die vrae en instruksies baie deeglik te lees, dan 

die onderwerpe te analiseer, te beplan en uiteindelik te skryf. 
 

(b) Ekstra aandag moet aan die struktuur van opstelle geskenk word (KABV, bl. 31 tot 35). 
Lang, lomp paragrawe en sinne lei tot growwe foute en veroorsaak dat leerders onnodig 
gepenaliseer word. Hulle moet geleer word om korter sinne, een-woord-paragrawe en 
afwisseling van sinslengtes met vrug te gebruik. 

 
(c) Leerders moet deur middel van gefokusde skryfvaardighede aktiwiteite oefen om 

effektiewe inleidingsparagrawe te formuleer – onderwysers behoort die leerders van 
riglyne te voorsien oor watter tipe inleidingsparagraaf die effektiefste vir 'n spesifieke 
soort opstel sal/kan wees. 

 
(d) Onderrig die leerders ook om bewus te wees van toon, register en styl by die 

verskillende skryfstukke. 
 
(e) Die basiese kenmerke van 'n opstel moet onderrig word – funksionele paragrafering, 

korrekte sinsbou, korrekte punktuasie, gepaste woordgebruik. Dít verseker goeie 
skryfwerk. 

 
(f) Die belangrikheid van goeie skryfvaardighede moet reeds vanaf graad 8 benadruk word; 

ook die uniekheid van hierdie vraestel, nl. dat dit die leerders se eie kreatiewe skryfwerk 
is wat beoordeel word, moet in gedagte gehou word. 

 
(g) Bemagtig die leerders om te kan skryf. Goeie skryfwerk lê in die eenvoud, raak 

waarneming en slim skryfwerk en nie in die skryf van 'n klomp mooi woorde nie. Kuns 
lê in eenvoud. Leerders moet eenvoudig meer skryf. 

 
(h) Ontmoedig leerders om modelopstelle uit hulle kop te leer en net onder 'n onderwerp in 

te druk. Lees mooi skryfstukke en artikels en gebruik uitdrukkings of idees, maar nie die 
hele opstel nie. 

 
(i) Onderwysers moet die goedgekeurde assesseringsrubrieke met leerders bespreek, 

sodat hul presies weet waarvoor punte toegeken word. 
 
(j) Hierdie vraestel toets kreatiwiteit en nie kennis nie. Oorspronklike skryfwerk is daarom 

belangrik.  
 
(k) Progressie in enige opstel verseker dat die spreekwoordelike goue draad slaag – die 

ontwikkeling en uitbreiding van detail tot in die slot. 
 
(l) Die slot moet die verrassingsfaktor bevat, maar moet terselfdertyd ook die 

saambindende faktor in die opstel wees. 
 
(m) Vermy mooi-skrywery. Sukses van goeie skryfwerk lê opgesluit in die eenvoud van raak 

beskrywing, fyn waarneming en slim skryfwerk. 
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(n) Interpretasie van opstelonderwerpe moet onderrig word, veral die verskillende sienings 
en invalshoeke vir een onderwerp. Dan eers leer leerders om anders en nuut na 'n 
onderwerp te kyk. 

 
(o) Gee aandag aan die interpretasie van die visuele prikkels. 
 
(p) Die sukses van 'n goeie skryfstuk hang ook van die geïntegreerde taalonderrig in die 

klas af. Onderrig dus die volgende (dit is ook op AFDELING B van toepassing): 

 Funksionele paragrafering en tipografie 

 Kritiese taalbewustheid – om die regte woord in die regte konteks te gebruik 

 Die gebruik van lidwoorde; mens moet dit doen i.p.v. 'n mens …  

 Die gebruik van aanhalingstekens 

 Die korrekte en funksionele gebruik van leestekens en woorde 

 Die lydende vorm en die gebruik van die hulpwerkwoord van vorm; was word 
gebruik in plaas van is 

 Die korrekte gebruik van voorsetsels, bv. ek gaan saam my vriende is verkeerd; 
saam met my vriende 

 Die los en vas skryf van woorde, bv. op pad, op soek, nog steeds 

 Die korrekte gebruik van die direkte rede in 'n opstel. Waak teen te veel direkte rede 
in die opstel, dit kan verkeerd gebruik word en onnodige leestekenfoute word 
begaan. Onthou die opstel is nie 'n dialoog nie. 

 Die betreklike voornaamwoord, bv. wat, wanneer word verkeerd gebruik in sinne. 
Let ook op die gebruik van as, dus, dan en soos. 

 Onderrig die intensiewe vorm wat vas geskryf moet word. 
 
AFDELING B: Transaksionele Tekste 
 
Algemene foute en wanopvattings 
 
(a) Die informele brief (Vr. 2.1) was een van die gewildste onderwerpe. Min formaatfoute 

het voorgekom. Opvallend is dat die afsluiting dikwels weggelaat is. Die meeste 
kandidate het daarin geslaag om etlike voorstelle aan die hand te doen. Daar is egter 
ongelukkig steeds kandidate wat nie 'n adres by die vriendskaplike brief skryf nie. 
Verkeerde vertolkings van die onderwerp het gereeld in die vriendskaplike briewe 
voorgekom, bv. die kandidate het geskryf dat hulle die partytjie self reël of oor maniere 
waarop die ouers bederf kan word, gefokus. 
 

(b) Etlike kandidate het die formele brief (Vr. 2.2) aangebied. Die meeste kon etlike 
tekortkominge noem en ten minste een voorstel maak. In hierdie brief is meer 
formaatfoute begaan. Die adresse word heeltemal uitgelaat of die ontvanger se adres 
ontbreek. Die aanhef en die opskrif word baie keer omgeruil of die opskrif ontbreek. 
Daar is ook kandidate wat net een aspek van die onderwerp hanteer: Hulle gee net 'n 
uiteensetting van die klagtes, maar maak nie 'n voorstel oor hoe hierdie saak reggestel 
kan word nie. Die u van uwe word baie met 'n hoofletter geskryf. 

 
(c) Die huldeblyk was 'n gewilde keuse wat meestal goed tot uitmuntend beantwoord is. 

Min formaatfoute het hier voorgekom. Van die kandidate skryf net een paragraaf of 
verdeel nie hul huldeblyke in paragrawe nie. Dit is duidelik dat die huldeblyk nie altyd 
goed onderrig word nie: Prestasies, hoogtepunte uit die klasmaat se lewe of staaltjies 
ontbreek baie keer en die afwesigheid daarvan voeg nie waarde by tot die huldeblyk 
nie. 
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(d) Min kandidate het die koerantberig (Vr. 2.4) beantwoord. Die berigte was meestal van 
'n swak gehalte en bloot 'n storie wat vertel is. Die kandidaat wat wel die korrekte formaat 
gebruik het, het hom-/haarself goed van sy/haar taak gekwyt. Dit is jammer dat daar 
kandidate is wat hierdie onderwerp aanpak, glad nie 'n idee het van 'n 
koerantberigformaat nie – veral die wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe en in watter 
mate. 

 
(e) Die dialoog (Vr. 2.5) was 'n gewilde keuse. Daar was min formaatfoute. Die meeste 

kandidate kon gevare identifiseer. Min kandidate het egter gespesifiseer wat die vals 
berigte was. Baie dialoë is verbeeldingloos en sê nie eintlik iets nie; dit gebeur baie keer 
dat kandidate mekaar aan die begin groet en vra hoe dit gaan en aan die einde wéér 
groet sonder dat die inhoud regtig uitgebrei is. Valse berigte is absoluut deel van die 
kandidate se verwysingswêreld en aktueel. Kandidate kan onderrig word om meer 
retoriese middele in 'n dialoog te gebruik sodat 'n dialoog van 'n hoër standaard geskryf 
word. Sommige gebruik ook nog aanhalingstekens by die dialoog. 

 
(f) Die tydskrifartikel (Vr. 2.6) was nie 'n gewilde keuse nie. Die artikels was meestal nie 

van 'n goeie standaard nie. Soms is die voordele en nadele bloot gelys of daar is van 'n 
spesifieke Valentynsdag vertel of daar is voorstelle gemaak hoe om Valentynsdag te 
vier. Daar is kandidate wat nie 'n idee het van hoe die formaat van 'n tydskrifartikel lyk 
nie en het gewaag om dit te skryf. Baie kandidate het dié onderwerp aangepak asof dit 
'n opsomming is en net voor- en nadele opgenoem sonder enige uitbreiding of 'n 
aanduiding van navorsing. 

 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Die formaat, styl, struktuur, spesifieke doel en teikengroep van verskillende skryfstukke 

moet onderrig word. Leerders behoort tydens stelwerkonderrig telkens van 'n 
voorbeeldskryfstuk voorsien te word wat as voorbeeld kan dien vir die onderrig daarvan. 
Hierdie voorbeeldskryfstukke behoort deel van 'n leerder se skryfjoernaal te vorm wat 
reeds van graad 10 af gereeld geraadpleeg moet word. Aan die einde van graad 12 dien 
so 'n skryfjoernaal van drie jaar se skryfwerk as 'n waardevolle hersieningsbron. 
 

(b) Onderwysers word aangemoedig om op kreatiewe maniere ook (soos by ander 
taalvaardighede) informele assessering te doen van leerders se kennis oor spesifieke 
skryfstukke se konvensies, formate en eiesoortige vereistes. 

 
(c) Die onderwyser moet die leerders onderrig dat 'n spesifieke register by 'n bepaalde 

skryfstuk pas. 
 
(d) Die onderwyser word gemaan om nie in die slaggat te trap wanneer hulle wil voorspel 

watter transaksionele tekste in 'n eindeksamen geassesseer gaan word nie: alle 
transaksionele tekste in die KABV moet onderrig word. 

 
(e) Leer kandidate ook om bewus te wees van toon, register en styl by die verskillende 

skryfstukke, bv. 'n formele brief vereis formele taalgebruik. 
 
(f) Onderwysers moet die goedgekeurde assesseringsrubrieke met leerders bespreek 

sodat hulle presies weet waarvoor punte toegeken word. 
 
(g) Onderwysers word aangeraai om leerders se skryfstukke vir formele 

assesseringsdoeleindes m.b.v. die aanbevole nasionale nasiensimbole te assesseer.  
 
(h) Kandidate moet geleer word wat nasiensimbole beteken; op hierdie wyse kan hulle op 

hul foute gewys word en deegliker vir Vraestel 3 voorberei. 
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(i) Kandidate moet aangemoedig word om die vraagnommer op die voorblad van hul 
vraestel aan te dui. Die nasieners se werk sal daardeur baie vergemaklik word. Die 
"Finaal" moet ook duidelik in die vraestel aangedui word. 

 
(j) Daar moet tydens onderrigtyd meer aandag aan redigering gegee word. Kandidate wie 

se werk geredigeer is, is op 'n baie hoër standaard as dié wat nie redigering gedoen het 
nie.  

 
(k) Leer huistaalsprekers in Afrikaans spesifiek weer hoe die basiese woordorde in sinne 

lyk: tyd, wyse en plek.  
 
(l) Die korrekte leestekengebruik is moontlik die mees verwaarloosde aspek in stelwerk: 

die gebruik van die komma tussen twee werkwoorde van verskillende sinne; die korrekte 
gebruik van aanhalingstekens en die korrekte gebruik van die komma voor sekere 
voegwoorde. Leestekens soos vraagtekens in vraagsinne, uitroeptekens en die 
ellipsteken kan met groot vrug by kreatiewe stelwerk gebruik word. Dit sal definitief die 
gebruik van lang, lomp sinne beperk. 

 
(m) Woordkeuse en woordorde word in toenemende mate verkeerd gebruik. 
 
(n) Die herhaalde gebruik van die woord so aan die begin van 'n sin is hinderlik. Spreektaal 

en slordige taalgebruik skep nog steeds probleme: besluite maak, my pelle. Verder 
behoort die leerders ontmoedig te word om sms-taal in skryfstukke te gebruik, we 
(weer); da (daar); kla (klaar); manet (maar net). 

 
(o) Voornaamwoorde in Afrikaans word in toenemende mate verkeerd gebruik, ten spyte 

van die feit dat leerders dit in die taalwerkkomponent leer: in dit (daarin); mense wie 
(mense wat); met wat (waarmee). 

 
(p) Die weglaat van lidwoorde en voorsetsels behoort aandag te geniet, bv. Ek gaan saam 

die groep oorsee (saam met), ek verlang jou (na jou). 
 
(q) In die formele tekste en selfs in opstelle praat sommige kandidate van U se motor of u 

se kinders of u se huis; u-hulle kom ook voor. 


