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• Luisterbegrip: luister na 'n onderhoud / 'n geselsprogram  

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêerHerroep hoofgedagtes  

• Vra relevante vrae  

• Reageer gepas  

• Gee opinies  

 
Luisterbegrip:  Verduidelik die luisterproses aan die leerders.  Lees die onderstaande luisterteks 

aan die leerders voor. 

Tebogo: Goeiemiddag en welkom hier by Kuiersessie op Radio Rakker.  Op die lug is Gloria 

van Tshwane.  Middag, Gloria. 

Gloria: Middag, Tebogo, ek is so bly dat ek kan kom inloer. 

Tebogo: Gloria, ons praat vandag oor kinders se sakgeld.  Dink jy dat ouers vir hulle kinders te 

veel sakgeld gee? 

Gloria: Wel, tye het verander.  Die dae toe ek nog op skool was, het ons net maandeliks 

sakgeld gekry.  Party kinders kry sommer daagliks sakgeld.  Nee jong, kinders word 

gans te veel bederf. 

Tebogo: Ek onthou hoe ek vir my ‘n karretjie gekoop het met die sakgeld wat ek gespaar het.  

Dink jy kinders weet hoe om met geld te werk? 

Gloria: Definitief nie!  Die wat elke dag geld kry, verstaan nie hoe om geld te werk nie.  Hulle 

spandeer net! 

Tebogo: Dankie vir die saampraat, Gloria. Lekker middag verder. 

Gloria: Totsiens Tebogo en luisteraars. 

 

Lees & kyk 
Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / 
geheuekaart / kaart / prent  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel en prente  

• Gebruik 'n verskeidenheid leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade, vluglees vir 

spesifieke inligting  

• Beantwoord en vra meer komplekse vrae, byvoorbeeld: Hoekom? Hoe dink jy?  

• Interpreteer en bespreek visuele middele  
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• Som die teks op  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees sosiale tekste, byvoorbeeld boodskappe  

• Identifiseer hoofgedagte en besonderhede  

• Identifiseer aan wie die boodskap gerig is en van wie dit is  

• Verduidelik die formaat  

 
Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat / advertensie / kennisgewing / pamflet  

• Pre-lees: bespreek prente en inhoud van die teks  

• Identifiseer en interpreteer spesifieke inligting  

 
 

Memorandum:  Grafiek 

1. mense  taal  (2) 

2. isiZulu  (1) 

3. Ja,  Sesotho  en Setswana  (3) 

 

Memorandum:  Boodskap 

1. ‘n Radio onderhoud  (1) 

2. Gloria  (1) 

3. Jerry Nel  (1) 

4. Mev. Radebe  (1) 

 

Memorandum:  Plakkaat 

1. ‘n Somerfees  (1) 

2. Roomys eet, kampeer / in ‘n tent bly, met ‘n boot ry, swem, met ‘n bal speel, in die son 

speel, waatlemoen eet, koeldrank drink.  (Aanvaar enige drie of ‘n relevante antwoord.) 

      

(3) 

3. Laerskool Sonskyn  (1) 

4. somer  (1) 

5. 09:00  (1) 

6. R20 (1) 

7. Omdat dit die eerste dag van die somer is.  (1) 

8. D. Vir mense wat van die some ren buitelewe hou.  (1) 
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Skryf en aanbied 

Skryf sosiale tekste, byvoorbeeld 'n boodskap  

• Kies toepaslike inhoud vir die boodskap  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Adresseer die boodskap korrek  

• Rangskik die inligting logies  

• Skryf eie naam aan die einde  

 

 

Memorandum:  Skryf ‘n boodskap 

Ken 3 punte toe indien al die inligting in die boodskap ingesluit is. 

Ken 2 punte toe vir sinskonstuksie. taalgebruik en spelling. 

 

Nasien van ‘n paragraaf 

  Prestasievlakke 

Kr
ite

ria
 

Die skryfproses 

4  3 2 1 

 

Gegewe 
raamwerk 
korrek gebruik 

 

Gegewe 
raamwerk 
gebruik. 

Poging 
aangewend om 
gegewe 
raamwerk te 
gebruik. 

Gegewe 
raamwerk nie 
gevolg. 

Inhoud 

7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 

Logiese 
ordening van 
idees baie goed 
en sinne baie 
interessant.  

Logiese ordening 
van idees, sinne 
goed voltooi en 
paragraaf is 
duidelik. 

Logiese 
ordening van 
idees is redelik 
en paragraaf is 
verstaanbaar.  

Swak/geen 
ontwikkeling van 
idees nie. 
Paragraaf is 
moeilik 
verstaanbaar. 

Spelling en 
leestekengebruik 

  4  3 – 2 1 

 

 

Korrekte spelling 
en  
leestekengebruik 

Enkele spel- en 
leestekenfoute. 

Uiters swak 
spelling en  
leestekengebruik. 

Taalgebruik, 
woordeskat en 
idiome 

  4  3 – 2 1 

 

Uitstekende 
taalgebruik. Min 
foute in 
taalgebruik. 

Voldoende 
woordeskat en 
weinige 
Algemene  
taalfoute. 

Beperkte tot 
uiters swak 
woordeskat. Baie 
taalfoute. 
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Week 2:  Hardoplees – Dom vrae, slim kinders 
Rubriek vir hardoplees 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Toon begrip van die gedeelte deur klem en uitdrukking tydens lees toe te 

pas. 

     

Lees die gedeelte vlot met gemak en duidelikheid.      
Projekteer stem en is hard genoeg om deur almal gehoor te word.      

Gebruik pouses effektief deur te srop by punte en asem te haal by kommas. 

Handhaaf oogkontak met gehoor 

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 
 

Hervertel storie 
Rubriek vir mondeling 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Inleiding is gepas, treffend, trek dadelik die gehoor se aandag.  Inhoud is van 

pas en bly by die onderwerp. 

     

Aanbieding is oortuigend. Natuurlike gebare en lyftaal en gesigsuitdrukkings.      
Stemtoonpas by inhoud en spreker is duidelik hoorbaar.  Handhaaf oogkontak 

met gehoor. 

     

Taalgebruik en woordeskat, gepaste styl om gehoor se aandag met oortuiging 

te behou.  

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 

 

Memorandum:  Taalstruktuur en -konvensies 
1. so                   mer                                                                                                         

oop / toe         oop / toe  

(4) 

2. A.Selfstandige naamwoord  (1) 

3. speel     doen  (2) 

4. ek / my   (Aanvaar enige een) (1) 
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5. Dis warm, snoesig, heerlik!                                                                                                

Die wêreld so begeerlik!   (Aanvaar enige een)  

 

(1) 

6. Dit is some ren nou kano ns swem,  braai en buite speel.  (3) 

 Is jy bly dit is somer? (2) 

7. Die vleis word deur die seun gebraai.  (1) 

[15] 

 

 


