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INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A:
AFDELING B:

Opstel
Langer Transaksionele Tekste

(2 x 25)

(50)
(50)

2.

Beantwoord EEN vraag in AFDELING A en TWEE vrae in AFDELING B.

3.

Skryf in die taal waarin jy geassesseer word.

4.

Begin ELKE afdeling op 'n NUWE bladsy.

5.

Jy moet jou werk beplan (bv. gebruik 'n breinkaart/diagram/vloeidiagram/
kernwoorde), taalversorg en proeflees. Die beplanning moet VOOR die finale
produk gedoen word.

6.

Alle beplanning moet duidelik aangedui en daarna netjies deurgehaal word.

7.

Jy moet jou tyd soos volg bestee:
AFDELING A: ongeveer 80 minute
AFDELING B: ongeveer 70 (2 x 35) minute

8.

Nommer elke skryfstuk korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie
vraestel gebruik is.

9.

Die titel/opskrif word NIE in aanmerking geneem wanneer die woorde getel
word NIE.

10.

Skryf netjies en leesbaar.
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AFDELING A: OPSTEL
VRAAG 1
Kies EEN van die volgende onderwerpe en skryf 'n opstel van 400–450 woorde.
Skryf die nommer en die titel/opskrif van jou opstel neer.
1.1

kGGGGG

[50]

1.2

Totsiens, matriek! Dagsê, lewe!

[50]

1.3

Suid-Afrika se grootste bate is die wonderlike
mense wat hier woon.

[50]

"Nee, Ma/Pa, ek is mos nou dárem nie meer 'n kindjie van ses
jaar nie!"

[50]

Geluk is soos 'n skoenlapper – terwyl jy dit rondjaag,
bly dit buite jou bereik. As jy dit egter nie pla nie, kom
sit dit dalk vanself op jou skouer.

[50]

1.4

1.5

1.6

Bestudeer die prente hieronder en skryf 'n OPSTEL oor EEN. Skryf die
vraagnommer (1.6.1, 1.6.2 OF 1.6.3) en jou eie titel neer.
1.6.1

[Bron: http/thewritepractice.com]
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1.6.2

[Bron: http://www.notiactual.com/]

[50]

[Bron: http://nenuno.co.uk/design/50-mandala-tattoo-design-ideas]

[50]

1.6.3

TOTAAL AFDELING A:
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AFDELING B: TRANSAKSIONELE TEKSTE
VRAAG 2
Kies TWEE van die volgende onderwerpe en skryf 180 tot 200 woorde oor elkeen.
Skryf die nommer en die titel/opskrif van die teks wat jy gekies het, neer.
2.1

INFORMELE BRIEF: VRIENDSKAPLIKE BRIEF
'n Geliefde familielid vier 'n belangrike gebeurtenis tydens 'n naweek
waartydens jy reeds ander verpligtinge het.
Skryf 'n VRIENDSKAPLIKE BRIEF aan hom/haar waarin jy verskoning maak
deur redes aan te voer waarom dit nie vir jou moontlik sal wees om die
gebeurtenis by te woon nie.

2.2

[25]

FORMELE BRIEF: DANKIESÊ-BRIEF
Julle matriekklas het gevoel dat julle ekstra motivering voor die aanvang van
die eindeksamen nodig het en het daarom 'n motiveringspreker genooi om
julle toe te spreek.
Skryf 'n DANKIESÊ-BRIEF om julle waardering vir die praatjie uit te spreek
en sê ook watter waarde sy/haar boodskap vir julle ingehou het.

2.3

[25]

HULDEBLYK
’n Oudleerder het onlangs nasionale kleure in 'n sportsoort ontvang.
Skryf 'n HULDEBLYK oor hierdie persoon wat jy tydens 'n spesiale
skoolfunksie gaan lewer.
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DEKBRIEF
Jy besluit om na aanleiding van die advertensie hieronder by die
Laerskool Ligbron om die geadverteerde pos aansoek te doen.
Laerskool Ligbron
Kruisfontein
Beskik oor 'n vakature vir 'n kultuurassistent vir 2020
· Pligte:

Afrigter: Junior debatspanne
Medeorganiseerder: Musiekfees
Hulpregisseur: Skoolkonsert (graad 7-groep)

· Vereistes: Voornemende onderwysstudent
Bewese prestasies op kultuurgebied
Stuur jou CV en dekbrief aan:
Die Hoof
Laerskool Ligbron
Posbus 1876
Kruisfontein
3436
Jy het reeds jou CV volledig opgestel. Skryf nou slegs die DEKBRIEF wat
saam met jou CV as aansoek na die skool gestuur moet word.
2.5

[25]

KOERANTBERIG
Julle skool het vanjaar die wenner in die jaarlikse Matrikulant van die jaarkompetisie opgelewer.
Skryf 'n KOERANTBERIG vir die plaaslike koerant oor 'n prestigeaand
waartydens die skool hierdie matrikulant op luisterryke wyse gelukgewens
het.

2.6

[25]

INFORMELE TOESPRAAK
Jy maak deel uit van jou skool se bemarkingspan wat julle skool aan
voornemende graad 8-leerders vir 2020 moet bekendstel.
Skryf die TOESPRAAK wat jy vir hulle in die skoolsaal gaan lewer.
TOTAAL AFDELING B:
GROOTTOTAAL:
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