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Doelstellings van hierdie sessie

Keuse van tekste

• Hoe kies ons tekste vir gebruik in die klas en in vraestelle?

• Aan watter vereistes moet tekste voldoen?

Verwerking van tekste

• Waarom verwerk ons tekste?

• Hoe verwerk ons tekste?



Hoe gaan ons die doelstellings bereik?

Ons gaan:

• die kurrikulum ondersoek 

• die assesseringsdoelstellings bekyk

• teksbronne identifiseer

• tekskeuse en onderwerpkeuse bespreek

• Bloom se taksonomie raadpleeg

• na die vereistes van tekste vir vraestelle kyk 

• voorbeelde van tekste ondersoek

• tekste verwerk.



Algemene breë doelstellings in die sillabus

Die doelstellings is om leerders in staat te stel om:

• die vermoë te ontwikkel om die taal effektief te gebruik, noukeurig en 
gepas vir die doel van praktiese kommunikasie in praat en skryf;

• te verstaan en gepas te reageer op wat hulle hoor, lees en ervaar;

• die verskeidenheid van taal te geniet en te waardeer;

• lees te geniet as ’n middel vir die ondersoek van areas van universele 
menslike problematiek;

• ’n goeie basis te vorm vir die vereiste vaardigheid vir verdere studie of werk 
met die taal as 'n medium; en

• ’n bewustheid te ontwikkel van die aard van taal en 
taalaanleervaardighede. (Kurrikulum, bl. 5)



Hou altyd in gedagte:

Die vermoë om ’n wye verskeidenheid tekste met begrip te lees, rus 
ons en ons leerders toe om die skynbaar onmoontlike te vermag.







Leerinhoud

Algemene en spesifieke doelstelling vir die verskillende 
taalvaardighede – Kurrikulum, bl. 7 tot 20.



Assesseringsdoelstellings (1)

(Kurrikulum, bl. 21)

AD1: LEES

• R1 – identifiseer en herken tersaaklike inligting, feite en 
besonderhede

• R2 – verstaan idees, menings en houdings 

• R3 – toon begrip van die verband tussen idees, menings en houdings

• R4 – verstaan wat geïmpliseer word, maar wat nie werklik geskryf is 
nie, bv. hoofsaak, verhoudings, skrywer se doel/bedoeling, skrywer se 
gevoelens, sy/haar situasie of plek. 



Assesseringsdoelstellings (2)

AD2: SKRYF

• W1 – kommunikeer inligting/idees/menings duidelik/helder, akkuraat, 
en effektief 

• W2 – organiseer idees in samehangende paragrawe deur ’n 
verskeidenheid van korrekte koppeling van woorde/frases

• W3 – gebruik ’n verskeidenheid grammatikale strukture en 
woordeskat akkuraat en doeltreffend

• W4 – toon beheer van punktuasie en spelling 

• W5 – gebruik gepaste register, styl/formaat vir die gegewe doel 



Assesseringsdoelstellings (3)

AD3: LUISTER

• L1 – identifiseer en selekteer tersaaklike inligting, feite en 
besonderhede 

• L2 – verstaan idees, menings en houdings

• L3 – toon begrip vir die verband tussen idees, menings en houdings

• L4 – verstaan wat geïmpliseer word, wat nie werklik gesê is nie; bv. 
hoofsaak, spreker se doel/bedoeling, spreker se emosies, situasie of 
plek.



Assesseringsdoelstellings (4)

AD4: PRAAT

• S1 – kommunikeer idees/opinies duidelik, akkuraat, doeltreffend en 
gepas (bewustheid van gehoor en styl)

• S2 – effektiewe oordra van inligting en uitspreek van menings 

• S3 – gebruik ’n verskeidenheid grammatikale strukture en woordeskat 
akkuraat en doeltreffend

• S4 – gebruik korrekte uitspraak en intonasie 

• S5 – raak betrokke in ’n gesprek en dra effektief by om te help om die 
gesprek te laat vlot



Bronne vir tekste

• Namibiese koerante

• Tydskrifte

• Netwerk24  – Burger, Beeld, Rapport, Huisgenoot, Weg, Sarie, ens.

• Caxton-tydskrifte – Rooi Rose, Vrouekeur

• Radio – www.rsg.co.za

• Internet: LitNet, ens.



Tekskeuse (1)

• Maak seker dat die tekskeuse die groter wêreld weerspieël en nie net 
op Suider-Afrika (Namibië en Suid-Afrika) fokus nie.

• Sover moontlik moet onderwerpe van belang vir meisies en seuns in 
die ouderdomsgroep wees. 

• Vermy eng, negatiewe of stereotipiese voorstellings van groepe.



Tekskeuse (2)

• Jy kan/moet tekste aanpas of verkort om dit aan die woordperk te 
laat voldoen.



Tekskeuse (3)

• Maak seker dat feitelike inligting in tekste korrek is. 

• Onthou dat tekste (veral in eksterne vraestelle) eers heelwat later 
geskryf word; vermy dus verwysings na tyd, soos “volgende jaar”, 
wanneer daar na gebeurtenisse (soos die Olimpiese Spele) verwys 
word.

• Aansluitend daarby: Maak seker tekste is “tydloos” genoeg sodat dit 
nie “oudtyds” is teen die tyd wat ’n vraestel geskryf word nie.



Tekskeuse (4)

• Stel enige taal- en drukfoute in tekste reg.

• Pas moeilike woordeskat/sinne aan.

• Verdeel baie lang sinne in korter sinne, indien nodig.

• Maak seker dat die finale weergawe van tekste (en vraestelle) deeglik 
geredigeer en geproeflees word.



Onderwerpkeuse vir vraestelle

Dink in julle groepe aan enige drie goeie onderwerpe.



Onderwerpkeuse (2)
Voorgestelde onderwerpe vir vraestelle:

• Beroepe/Soorte werk

• Besigheid/Handel

• Bewaring/Omgewing

• Gesondheid/Medisyne

• Kultuur/Geskiedenis

• Liefdadigheid

• Media/Joernalisme

• Menslike prestasies

• Musiek/Kunste

• Natuur/Diere

• Onderwys/Skoollewe

• Reis/Vakansies

• Samelewing/Menslike gedrag

• Sport/Welsyn

• Stokperdjies/Belangstellings

• Wetenskap/Tegnologie



Onderwerpkeuse (3)
Gepaste inhoud en konteks van oefeninge

• Sekere kontekste kan emosioneel ontstellend vir kandidate met 
soortgelyke ervarings wees. Persoonlike traumas (bv. ernstige siekte, 
die dood, geweld, huisbrande, padongelukke) en inhoud oor 
natuurrampe (tsunami’s, aardbewings, vloede) moet vermy word.

• Hou godsdienstige oortuigings en kulturele gebruike in gedagte, bv. 
nie alle kandidate vier Paasfees nie.

• Vermy verwysings na seks, alkohol, egskeiding, terrorisme, politiek en 
woorde wat seksuele, rassistiese, politieke of negatiewe /sosio-
ekonomiese vooroordeel oordra



Onderwerpkeuse (4)

Let Wel:

Terwyl enige van hierdie onderwerpe wel in die klaskamer gebruik kan 
word, is die eksamen verkieslik nie die tyd om potensieel ontstellende 
onderwerpe aan te raak nie.



Onderwerpkeuse (5)

Dink in julle groepe aan enige drie onderwerpe wat in vraestelle vermy 
moet word.



Onderwerpkeuse (6)
Moenie tekste gebruik wat op die volgende onderwerpe fokus nie:

• Oorlog, politiek, rassisme

• Godsdiens, seks, seksisme (insluitend stereotipering)

• Die dood, terminale siekte, ernstige gesins- of maatskaplike 
probleme, egskeiding, mishandeling, geweld en afknouery

• Natuurrampe, die oorsaak van algemene fobies (soos spinnekoppe en 
slange), heksery of towerkuns

• Eksamens, dwelms, alkohol, rook, dobbel



Onderwerpkeuse (7)
Moenie tekste gebruik wat op die volgende onderwerpe fokus nie:

• NB: Tekste wat op algemene kennis fokus – dit moenie vir kandidate 
moontlik wees om vrae uit hulle eie algemene kennis te beantwoord 
nie. Tekste moet dus spesifiek genoeg wees om noukeurige lees te 
vereis.

• Wetenskaplike of tegniese tekste – tekste wat baie wetenskaplike of 
tegniese stof bevat, kan sekere kandidate benadeel/bevoordeel. Enige 
teks met ’n wetenskap/tegnologie-tema moet verstaanbaar vir ’n leek 
wees.

• Enige iets oor ’n verskynsel of gier waarvan almal nou weet – dit sal 
vergete wees teen die tyd wat die vraestel geskryf word.



Onderwerpkeuse (8)
Moenie tekste gebruik wat op die volgende onderwerpe fokus nie:

• Wees versigtig wanneer jy na bestaande maatskappye/mense verwys 
(vergelyk Oscar Pistorius).

• Geskiedkundige mense is veiliger om te gebruik. 

• As jy wel “regte” mense of organisasies gebruik, kan jy dit oorweeg 
om die name te verander:

• indien kandidate die vrae uit hul algemene kennis kan beantwoord 
(bv. “Wat is Serena Williams se beroep?”).



Onderwerpkeuse (9)
Rekord van onderwerpe

• Hou ’n jaar-tot-jaar-rekord van onderwerpe wat gebruik word sodat 
daar nie op dieselfde onderwerpe gefokus word nie.

• Raadpleeg eers jou rekord wanneer jy ’n vraestel beplan om seker te 
maak jy herhaal nie reeds gebruikte onderwerpe nie.

• Maak seker die onderwerpe in ’n vraestel oorvleuel nie.



Onderwerpkeuse (10)
Rekord van onderwerpe – Cambridge IGCSE 0548/01

Vr. 1 Vr. 2 Vr. 3 & 4 Vr. 5 Vr. 6 Vr. 7
2008 Doendinge in 

Oos-Kaap
Lees Luiperds Spesiale persoon E-fietse Selfone

2009 Wonders die 
van wêreld

TV-kyk Uile Gesprek met ouer 
oor uitgaan 

San-tekeninge Sport en 
kulturele op 

skool
2010 Bloemhof-

boeke
Sport Volstruise Brief aan beseerde 

maat oor wedstryd
Stories met 

stertjies
Hoe skoliere die 

aarde kan red
2011 Plekke waar ’n 

mens moet 
stap

Rekenaars Afrika In ongeluk tydens 
vakansie

Op rug van olifant Rolmodelle 

2012 Allergies vir 
troeteldier

Fliek Robbeneiland Rolmodel Deon Meyer Omgewing in 
2050

2013 Natuurwonders Selfone Taal van diere Belangrike 
voorwerp in lewe

Ruimtevaarder Selfone & etiket

2014 Soorte kos Kulturele 
bedrywighede

Dinosourusse Goeie fliek McCall Smith Ouer-tiener-
verhoudings

2015 Koudste, 
oudste, 

eensaamste

Tale Rotskuns Iets spesiaals wat 
gebeur het

Emily Hobhouse Geld

2016 Akwarium Tieners en 
omgewing

Prins Albert Beplanning vir maat 
se besoek

Kersvader Biblioteke

2017 Eseltjiesrus Musiek-
instrumente 

Gidshonde Opstel oor self Katlego Advertensies



Bloom se taksonomie (1)



Bloom se taksonomie (2)

Kies tekste wat dit moontlik maak om al die Bloom-vlakke in die vrae te 
dek.



Bloom se taksonomie (3)

Bloom se vlakke Opdragwoorde

Kennis definieer, maak ’n lys van, voltooi, noem, beskryf, rangskik

Begrip verduidelik, verklaar, bespreek, parafraseer, klassifiseer 

Toepassing illustreer, klassifiseer, gebruik, beskryf, toon, dramatiseer

Ontleding ontleed, onderskei, vergelyk, kontrasteer, identifiseer, rangskik 

Sintese vat saam, formuleer, bespreek, verduidelik, beplan, voorspel

Evaluering bewys, staaf, resenseer, bespreek, evalueer



Beskrywing van vraestelle

Bespreek teksvereistes soos in die kurrikulum –
bl. 23 tot 25.



Verdere riglyne vir tekste: Vraestel 1

• Taak 1 (Kortvrae): aaneenlopende teks; met feitelike inligting plus
mening en houding

• Taak 2 (Pasvrae): teks wat uit 4 of 5 onderafdelings bestaan; met 
feitelike inligting plus mening en houding

• Taak 3 (Aantekeninge): aaneenlopende teks sonder subtitels; moet 
+10 relevante punte relevant vir taak bevat; moet ook alternatiewe 
inligting bevat (afleiers)

• Taak 4 (Veelkeusevrae): aaneenlopende teks; met feitelike inligting 
plus woorde wat mening en houding uitdruk; moet ook alternatiewe 
inligting bevat (afleiers)



Verdere riglyne vir tekste: Vraestel 2

Alle tekste moet alleenstaande kan wees; nie uittreksels nie

• Taak 1 (Kortvrae): konteks moet dadelik duidelik wees

• Taak 2 (Gapings): hoofsaaklik feitelike inligting, maar ook mening en 
houding; alternatiewe inligting (afleiers)

• Taak 3 (Pasvrae): elke teks moet ’n verskeidenheid soorte inligting bevat –
feite, houdings, gevoelens, menings; min alternatiewe inligting (afleiers)

• Taak 4 (Veelkeusevrae): dialoog; met feitelike inligting plus woorde wat 
mening en houding uitdruk

• Taak 5 (Gapings): dialoog; met feitelike inligting plus woorde wat mening 
en houding en ook geïmpliseerde betekenis uitdruk 



Verwerking van tekste – groepwerk

•Besluit of die teks bruikbaar is. Indien nie, hoe kan dit 
bruikbaar gemaak word?

•Verkort die teks, indien nodig.

•Pas die volgende aan, waar nodig:
– taal- en woordgebruik
– sinslengte
– paragraafverdeling
– eiename, ens.



Ten slotte, op ’n ligte maar tog ernstige noot ...


