
 

 

Riglyne vir die gebruik van Afrikaans Eerste Addisionele 
Taal Pakket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die pakket is volgens die KABV dokument saamgestel. 
Die pakket sluit die volgende in: 

• Kwartaalbeplanning 

• Werkskedule & lesbeplanning vir die kwartaal. 

• Assesseringsprogram vir die kwartaal. 

• Informele aktiwiteite vir leerders per 2 weke siklus vir die kwartaal. 

• Twee formele take vir leerders per kwartaal (Kwartaal 2 en 4 sluit 
eksamenvraestelle in.) 

• Onderwysergids vir die informele aktiwiteite vir een kwartaal. 

• Onderwysergids met memorandums en rubrieke vir formele take en 
eksamenvraestelle vir een kwartaal. 

• Foutontleding en vakontwikkelingsprogramme by aktiwititeite waar van 
toepassing. 

 
Kwartaalbeplanning: 
Word slegs in die onderwyserlêer gesit 

 
Werkskedule en lesplanning vir die kwartaal: 
Dit is baie belangrik dat die onderwyser die werkskedule aan die begin van elke 

tweewekesiklus deeglik moet bestudeer, want daar word aangedui wat wanneer gedoen 

word. Die werkskedule dui ook aan of aktiwiteite formeel of informeel is. Die werkskedule 

is reeds voltooi volgens die aktiwiteite. Die onderwyser moet datums invul vir wanneer die 

aktiwiteit beplan word en wanneer die aktiwiteit voltooi is. Verder kan die onderwyser 

aandui watter ekstra aktiwiteite, soos lees of enige ander aktiwiteite wat nie in die 

pakketmateriaal voorkom nie, beplan word. Daar is spasie vir ingryping, m.a.w. enige iets 

wat onderwyser doen om agterstallige werk in te haal of ondersteuning aan druipelinge te 

bied. Dan is daar ook ‘n ruimte waar die onderwyser refleksie kan doen. Dit beteken dat 

die onderwyser kan aandui wat nie goed gewerk het en wat volgende keer anders gedoen 

kan word. NB: Die pakketmateriaal is soos ‘n taalhandboek, maar die onderwyser moet 
nog steeds ekstra leesaktiwiteite uit ‘n leesreeks of enige ander material doen. Die pakket 
is nie op enige handbook gebasseer nie. 



 
 

Assesringsprogram: 
Die assesseringsprogram is voltooi en dui die aktiwiteit en die week waarin dit gedoen 

moet word aan. 

 
Informele aktiwiteite: 
Informele aktiwiteite word in ‘n siklus van twee weke beplan. Ek het tekste probeer kies 

wat binne die ervaringsveld van die leerders is, alhoewel hulle ook soms aan die 

onbekende voorgestel moet word. Die KABV se weke mag nie omgeruil word nie, bv. week 

1 en 2 se skryfstukke mag nie met week 5 & 6 omgeruil word nie. Die taalstruktuur- en 

konvensies is egter nie streng voorskriftelik nie. Ek het dus die taalstruktuur- en 

konvensies herbeplan volgens die natuurlike ontwikkeling van die aanleer van taal, begin 

by klanke, dan woorde en dan sinne. Teen die einde van kwartaal 3 is al die taal 

afgehandel en in kwartaal 4 word slegs hersienning gedoen. Ek het nie die taal gedeelte 

oorlaai nie, ek probeer eerder poog dat inskerping gedoen word en dus is die onderwyser 

welkom om nog oefeninge oor dieselfde taalaspek by te werk. 

 
Formele assesseringstake en eksamens: 
Die formele assesserings en eksamens is so saamgestel dat leerders daarop kan invul. 

Informele aktiwiteite en formele aktiwiteite is van mekaar geskei, die onderwyser kan dus 

die formele take afrol en die taak met sy onderafdelings vorm dan ‘n eenheid. 

 
Onderwysergidse: 
Volledige onderwysgidse met riglyne en memorandums is uitgewerk vir informele sowel as 

formele aktiwiteite. 

 
Foutontledings: 
Daar is twee foutontledings pakkies per kwartaal. Elke taak het sy eie pakkie 

foutontledings. Die foutontledings vervang enige ander foutontledings wat onderwysers 

tans gebruik. Dit is baie spesifiek op die vaardighede en sub-vaardighede wat getoets 

word, gerig. 

 
Sterkte met die gebruik van die pakket. Ek glo en vertrou dat dit die lewe vir jou as 

onderwyser ‘n bietjie makliker gaan maak en dat jy gaan voel dat jou administratiewe werk 

minder is. Kontak my gerus indien enige iets onduidelik is. 

Groete 

Anita Vogel 

0834597476 

anitavog21@gmail.com 
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