
BEGELEIDE SKRYFWERK OF GERIGTE 

SKRYFWERK

• AFDELING 2, DEEL 3

• PRESIES WAT WORD GETOETS?

• HOE BEREI EK MY LEERDERS VOOR?



WAT PRESIES BETEKEN DIT/ WAT WORD 

VAN DIE LEERDER VERWAG?

• Dis `n gegewe skryfstuk met spesifieke riglyne, 

naamlik:

• Die deurlees van `n gegewe teks en dan moet die 

leerder daarop reageer met `n gegewe skryfstuk

met inligting uit die gegewe teks.

• Die lengte van dié skryfstuk vir Graad 8 is 120 –

150 woorde.

• Graad 9 is 150 – 180 woorde.



WAT WORD GETOETS? 1/2

• Hierdie vraag toets die leerder se vermoë om 

relevante inligting uit die teks te haal (analise) 

en te gebruik.

• Die leerder moet dan hierdie inligting kan

gebruik in `n gegewe skryfstuk sonder om dit

direk oor te skryf.

• Probeer so 2 of 3 aspekte uit te haal

(identifiseer) wat jy in jou skryfstuk kan

gebruik om te motiveer wat jy sê.



WAT WORD GETOETS? 2/2

• Die leerder moet sy opdrag lees, dan die inhoud

van die leesstuk vluglees om presies te weet

waaroor dit gaan.

• Daarna moet die leerder wéér die opdrag lees 

en seker maak hy/sy verstaan wat verwag

word.



VOORBEREIDING 1/2

• Dit begin reeds by die lees- en begripsvaardighede.

• Daar word reeds by begripsoefening van die leerder

verwag om te vluglees en te reageer op wat hy

gelees het, deur `n mening te lug.

• Maak dus seker dat u leerders geleentheid kry as 

individue of in groepe om leesstukke, gedigte, of 

gelese romans/kortverhale te bespreek.



• Selfs in die klas by u inleiding: Wie van 

julle het al gehoor van? Of wat dink jul van 

die sokkertelling van….?

• Lees soveel as moontlik leesstof met u 

leerders en toets hul mening.

• Strokiesverhale werk ook goed.

VOORBEREIDING 2/2



• Maak seker dat u alle tipes skryfstukke, soos

voorgeskryf, met u leerders behandel.

• Hulle moet die verskil ken tussen formele- en

informele styl.

• Hulle moet die korrekte skryfvorm van die 

skryfstukke ken.

STELWERK 1/2



STELWERK 2/2

• Paragrafering moet korrek wees.

• Inleiding, liggaam en slot.

• Leer hulle om beplanning te doen: Die 

“spinnekop”



VOORBEELDLEESSTUKKE 

MET OPDRAG 1/2

• A – Lees die leesstuk oor Kersfees en skryf `n 

opstelletjie van 150 – 180 woorde, oor hoe jy oor

Kersfees en geskenke voel. 

(Dialoog)

• B – Op die rug van `n olifant. Skryf `n brief aan jou

beste maat en vertel van jou wonderlike

safari/vakansie en waarom jy dink ander mense

moet ook so-iets ervaar. 

(Artikel oor olifantsafari’s)



• C – Lees die leesstukkie oor riksja’s en skryf `n 

brief aan `n vriend/vriendin om te vertel van 

jou ervaring. Jy moet vertel hoe jy gevoel het 

en hoekom.

(Dagboekinskrywing)

VOORBEELDLEESSTUKKE 

MET OPDRAG 2/2



NOG VOORBEELDE

• D – Leesstuk oor pikkewyne.

• E – Lees brief oor waterbesparing en…


