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UNIT STANDARD 8969 
 

Unit Standard Title  

Interpret and use information from texts. 

 

Unit Standard ID 

8969  

 

NQF Level 

3 

 

Credits 

5 

 

Purpose 

Learners at this level read and view a range of texts.  People credited with this unit standard are 
able to read and view a variety of text types with understanding and to justify their views and 
responses by reference to detailed evidence from texts.  They are also able to evaluate the 
effectiveness of different texts for different audiences and purposes by using a set of criteria for 
analysis.  Learners credited with this unit standard are able to: Use a range of reading and 
viewing strategies to understand the literal meaning of specific texts; Use strategies for 
extracting implicit messages in texts; Respond to selected texts in a manner appropriate to the 
context; Explore and explain how language structures and features may influence a 
reader/viewer  

 

Learning Assumptions 

The credit calculation is based on the assumption that learners are already competent in terms 
of the following outcomes or areas of learning when starting to learn towards this unit standard: 
Level 2 unit standards: US: FET-C/02 Access and use information from texts and 
Write/present/sign for a defined context. 

 

Unit Standard Range 

A variety of written and visual texts used in socio-cultural, learning and workplace contexts.  

Specific range statements are provided in the body of the unit standard where they apply to 
particular specific outcomes or assessment criteria. 
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Specific Outcomes And Assessment Criteria 

Specific Outcome 1: Use a range of reading and/or viewing strategies to understand the 

literal meaning of specific texts 

Assessment Criteria: 

 Unfamiliar words/signs are identified. Their meanings are correctly determined by using 
knowledge of syntax, word-attack skills/sign parameter/analysis skills, and contextual 
clues: Borrowed words/signs, complex terms, acronyms, neologisms, colloquialisms, 
slang, jargon, dialect 

 Different options for the meanings of ambiguous words are tested, and selected meanings 
are correct in relation to the context 

 Main ideas are separated from supporting evidence and paraphrased or summarised 

 The purpose of visual and/or graphic representations in texts are recognised and 
explained 

 Features of visual texts are explained in relation to the way they impact on meaning: 
Composition, layout, light, foregrounding, backgrounding, perspective, camera angle, 
frame, sequence, use of colour/black and white, font type, font size, headlines, 
captions, subtitles 

 

Specific Outcome 2: Use strategies for extracting implicit messages in texts 

Assessment Criteria: 

 Source of text is identified and discussed in terms of reliability and possible bias: 
Attitudes, beliefs and intentions are explored in order to determine the point of view 
expressed either directly or indirectly 

 Techniques are explored and explained in terms of purpose and audience: Length of 
sentence, punctuation/non-manual features (NMFs), diction/choice of words, use of 
figurative language/jargon/technical terms/slang/dialect/ irony/humour/ 
satire/sarcasm/ legalisms, choice of visuals, choice of camera angle, type of shot, 
cinematographic techniques. 

 Promotion of, or support for, a particular line of thought/cause is identified and 
explained with reference to selection or omission of materials 

Specific Outcome 3: Respond to selected texts in a manner appropriate to the context 

Assessment Criteria: 

 Instructions and requests are acted upon 

 Text-type, format and register used are on the appropriate level of formality 

 

Specific Outcome 4: Explore and explain how language structures and features may influence 
a reader/viewer 

Assessment Criteria: 

The choice of words/signs, language usage, symbols, pictures and tone/sign size and pace is 
described in terms of how a point of view is shaped or supported: Bias (cultural, religious or peer 
preferences, misrepresentation, discrimination, racist, sexist, ageist); humour; irony; sarcasm, 
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use of omission and silence, figurative expressions, repetition; hyperbole; generalisations; 
stereotyping; pictures and captions; typography and grammar 

 

 

Unit Standard Essential Embedded Knowledge 

Learners can understand and explain that languages have certain features and conventions, 
which can be manipulated.  Learners can apply this knowledge and adapt language to suit 
different contexts, audiences and purposes.  Knowledge of formats, conventions, protocols and 
contexts is acquired through activities used to attain this unit standard.  

 

Critical Cross-Field Outcomes 

Upon successful completion of this course, the learner will be able to: 

 Identify and solve problems: using context to decode and make meaning individually and 
in groups in oral, reading, signed and written activities 

 Work effectively with others and in teams: using interactive speech/signing in activities, 
discussion and research projects 

 Organise and manage oneself and one’s activities responsibly and effectively through 
using language. 

 Collect, analyse, organise and critically evaluate information: fundamental to the process 
of growing language capability across language applications and fields of study 

 Communicate effectively using visual, mathematical and/or language skills: in formal and 
informal communications 

 Use science and technology effectively and critically: using technology to access and 
present texts and exploring the ethics of science and technology through studying texts 
from and about these fields.  

 Understand the world as a set of inter-related parts of a system: through using language 
to explore and express links, and exploring a global range of contexts and texts 

 Contribute to the full development of oneself: by engaging with texts that stimulate 
awareness and development of life skills and the learning process. 
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1. LEES EN NASIENSTRATEGIEË 
 

Spesifieke Uitkoms 

Gebruik 'n reeks lees en/of hersieningstrategieë om die letterlike betekenis van spesifieke tekste 
te verstaan. 

 

Asseseringskriteria 

Wanneer jy met hierdie seksie klaar is, sal jy bekwaam wees om te verseker dat: 

 Onbekende woorde/tekens word geïdentifiseer.  Hulle betekenis word korrek 
gedetermineer deur die gebruik van kennis van sintaks, woordaanvalvermoëns/teken 
parameters/analisevermoëns en kontekstuele leidradade.  Opdrag Krit Reeks: Geleende 
woorde/tekens, komplekse terme, akronieme, neologismes, geleende woorde, sleng, 
jargon, dialek.. 

 Verskillende opsies vir die betekenis van dubbelsinnige woorde word getoets, en 
uitgesoekte woorde is korrek met betrekking tot die konteks. 

 Hoofidees word afgesonder van ondersteunende bewyse en omskryf of opgesom. 

 Die doel van visuele en/of grafiese voorstellings in tekste word herken en verduidelik. 

 Kenmerke van visuele tekste word verduidelik met betrekking tot die manier wat hulle op 
die betekenis impak maak. Opdrag Krit Reeks: Komposisie, uitleg, lig, voorgrond, 
agtergrond, perspektief, kamera oogpunt, raamvolgorde, gebruik van kleur/swart en 
wit, font tipe, font grootte, opskrifte, byskrifte, subtitels. 

 

 

 

 

1.1 Inleiding 
Lees is 'n wesenlike deel van kommunikasie.  Wanneer 'n skrywer (die kommukeerder) met die 
ontvanger (die leser) wil kommunikeer en hulle is nie in direkte kontak met mekaar nie, sal die 
skrywer die boodskap op skrif kommunikeer. 

Ons sien dit elke dag in die vorm van advertensies, koerante, tydskrifte, CD omslae, teken-
prentboeke ens. 

Wanneer u iets lees, is dit belangrik om te onthou dat die skrywer vir u 'n spesifieke boodskap 
wil gee: wanneer Game pamflette uitstuur oor spesiale aanbiedinge, wil hulle hê dat jy, die 
leser, dit moet oorweeg om een of meer van hulle produkte te koop. 

Dit is waar van alle vorms van advertensies: die 
adverteerder wil homself en sy produkte bekendstel aan 
jou op so 'n wyse dat jy oorreed sal word om van hom te 
koop, instede van sy kompetisie.  

'n Koerant, aan die ander kant, bevat artikels wat ten 
minste twee doele het: om jou, die leser in te lig en ook 
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om jou, die leser, te oortuig van sy oogpunt.  Hulle gebruik verskeie metodes om jou te oorreed 
om die koerant te koop sodat jy dit kan lees: hulle het groot advertensies omtrent die opskrifte 
of hoofstories in die koerant, hulle druk ook hulle opskrifte in groot, opsigtelike letters sodat dit 
jou aandag kan aangryp. 

y moet altyd bewus wees dat die skrywer se doel is om jou te oorreed dat hulle oogpunt die 
regte een is.  Dit is waar van advertensies, tydskrifte, koerante, enigiets wat jy lees, selfs 
maatskappybeleid. 

Wat jy moet onthou is dat in die geval van maatskappybeleid, jy die reëls moet volg soos 
neergelê. 

Met omtrent alles wat jy lees wat nie direk werksverwant is nie, veral in koerante en tydskrifte, 
moet jy onthou dat die skrywer jou wil oorreed om sy oogpunt te glo. 

Party skrywers is baie goed hiermee, so jy moet altyd analiseer wat jy lees sodat jy tot jou eie 
gevolgtrekking oor die saak kan kom.   Een manier om dit te doen is natuurlik om meer as een 
skrywer se oogpunte te lees.  Jy kan dit doen deur meer as een koerant or tydskrif te lees wat 
artikels oor dieselfde onderwerp bevat en jy sal verbaas weer oor die verskillende oogpunte wat 
voorgelê word. 

'n Uitstekende voorbeeld kan 'n koerantopskrif wees wat lees: 

NET WIT RUGBYSPAN 

Dit kan beteken dat die Springbok rugbyspan gekeur was met slegs wit spelers.  Dit kan ook 
beteken dat die afrigter, Pieter de Villiers, die reg het om 'n span saam te stel sonder 
tussenbeidetreding van die rugbyadministrateurs.   

Dit beteken dat wanneer jy iets lees, jy vaardig moet wees in te analiseer wat jy lees.  Jy moet 
ook bevoeg wees om “tussen die lyne” te kan lees – wanneer dinge nie direk gestel word nie, 
maar net sinspeel gemaak word. 

As ons kyk na die koerantopskrif gekwoteer as 'n voorbeeld, kan ons die opskrif neem as 'n 
spekulasie dat, as Pieter de Villiers sy eie spelers vir die span kon kies, hy net wit spelers sou 
kies. 

So, hoe sal jy weet wat die opskrif beteken?  Deur die artikel te lees en dan te analiseer, en die 
volgende in ag te neem: 

 Wat die skrywer sê in die artikel 

 Wie moontlik die artikel sal lees 

 En baie belangrik, wat die skrywer se normale oogpunt is omtrent die keuse van 
rugbyspelers vir die Springbok rugbyspan. 

Slegs dan kan jy regtig vasstel wat die skrywer vir jou probeer sê. 

 

 

1.2 Identifiseer Onbekende Woorde 
Wanneer ons iets lees, is ons gebonde om woorde teë te kom wat ons nie ken nie.  Daar is verskeie 
metodes om die betekenis van die woorde te bepaal: 

 Ons kan die betekenis opkyk in 'n woordeboek of 'n thesaurus. 

 Ons kan ons kennis van sintaks gebruik om die betekenis van 'n woord vas te stel. 

 Ons kan woord-aanval bevoegdhede gebruik. 
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 Ons kan kontekstuele leidrade gebruik. 

a. Woordeboeke 

 

Daar is verskeie soorte woordeboeke beskikbaar: 

 Tweetalige Woordeboek 

'n Tweetalige woordeboek, i.e. 'n Afrikaans/Engelse woordeboek sal die woord in Afrikaans gee 
met sy Engelse ekwivalent, en vice versa. 

 

 Verduidelikende Woordeboek 

'n Verduidelikende woordeboek gee die woord, sy betekenis asook raad oor hoe die woord in 
praktyk te gebruik.  Hierdie woordeboek sal in een taal allenig wees, Engels of Afrikaans of 
Sotho, ens.  Daar is slegs een taal betrokke, so daar sal nie verwysings na Afrikaans of die Sotho 
ekwivalent gemaak word nie. 

Woordeboeke vertel u ook gewoonlik hoe om die woord korrek uit te spreek. 

 

 Thesaurus 

'n Thesaurus is 'n woordeboek wat lyste van woorde bevat wat dieselfde, eenderse of 
verbandhoudende betekenisse het. 

 

b. Sintaks 

'n Stel reëls vir die saamstel van sinne.  Ons almal weet dat elke sin selfstandige naamwoorde, 
werkwoorde en so aan moet bevat en dat hulle in die korrekte volgorde moet verskyn. 

As ons hulle nie in die korrekte volgorde kwoteer nie, kan ons selfs die betekenis van die sin 
verander. 

As jy sê:”Ek en my man is al amper getroud vir twee jaar.” beteken dit letterlik dat vir twee 
jaar is jy en jou man amper getroud, maar is nog nie getroud nie.  Jy bedoel seker dat vir twee 
jaar het julle daaraan gedink om te trou, maar kan nie tot 'n besluit kom nie om dit te doen nie. 

As jy sê:”Ek en my man is al amper twee jaar getroud” beteken dit dat jy en jou man alreeds 
twee jaar gelede getroud is en dat julle nog steeds bymekaar is. 

Dit beteken dat u jyltyd moet skryf en praat in die korrekte volgorde.  Terselfdertyd moet jy 
bewus wees daarvan dat, wanneer ons skryf soos ons praat, almal somtyds die woorde in die 
verkeerde volgorde sit.  Jy moet leer om te verstaan wat die skrywer probeer om te sê. 

 

c. Kontekstuele Leidrade 

Die dele wat onmiddellik voor of na 'n woord of sin kom en sy betekenis verklaar.  Konteks:  

Dit wat 'n woord/teken of teks onmiddelik voorafgaan of agterna kom en wesenlik tot sy 
betekenis is.  Die breër letterlike, sosiale or kulturele omgewing waartoe 'n teks (of deel van 'n 
teks) betrekking het en wat sy lesers/kykers se begrip beïnvloed.   
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Partykeer wanneer jy 'n skryfstuk lees, sal daar woorde wees wat jy nie sal verstaan nie.  
Baiekeer wanneer dit gebeur, kan jy die betekenis van die woord vasstel deur na die hele sin te 
kyk. 

Onder is 'n kwotasie uit 'n koerantartikel in die Pretoria News van 26 Julie 2005 omtrent Orlando 
Pirates: 

 “Orlando Pirates will not take part in future Telkom Charity Cup tournaments.   

That’s unless what club chairman Irvin Khoza called a “fake voting contest to select the 
participating teams, which in no way resembles reality” is abolished. 

The scathing outburst by the “Iron Duke” of South African football, follows the bizarre omission 
of The Buccaneers from Saturday’s four-team annual extravaganza at FNB stadium.” 

“Orlando Pirates sal nie meer deelneem in toekomstige Telkom Charity Cup toernooie nie. 

Dit is nou anders as wat klub voorsitter Irvin Khoza genoem het 'n “vervalste stemmingsstryd om 
die deelnemende spanne te kies, wat in geen opsig realiteit verteenwoordig nie”  afgeskaf word 
nie. 

Hierdie skerp uitbarsting deur die “Yster Hertog” van Suid-Afrikaanse voetbal, volg op die bisarre 
weglating van Die Buccaneers van Saterdag se vier-span jaarlikse ektravagansa by FNB stadium.” 

As daar woorde is wat jy nie verstaan nie, kan jy die bedoeling aflei deur na die hele sin te kyk, 
byvoorbeeld in die laaste paragraaf word die woord “scathing (skerp)” gebruik.  Sonder om te 
weet wat die woord beteken, kan ons aflei dat dit iets soos kwaad, walglik, onaangenaam of iets 
soortgelyks moet beteken. 

“Scathing” beteken: kwaai, krities  

 

d. Woordaanvalvermoëns 

Woordaanvalvermoëns is 'n verskeidenheid strategieë wat ervare lesers gebruik sodat hulle teks 
verstaan.  Deur hierdie strategieë te gebruik, help mense om onbekende woorde te dekodeer, 
uitspreek en verstaan. 

 

 Maak Voorspellings 

Kyk na die prentjies, inhoud, hoofstukname, kaarte en diagramme van 'n boek voordat jy dit 
lees.  Skryf neer: 

 Die onderwerpe bevat in die boek. 

 Maak voorspellings oor wat die teks bevat.  Gedurende die lees van die boek, soek vir 
woorde of frases vanuit hierdie voorspellings. 

 Gedurende die lees van die boek, hersien die voorspellings om nuwes te maak. 

 

 Visualiseer 

Baie mense dink visueel, met ander woorde, in prentjies.  Hulle gebruik vorms, beweging en 
kleure.  Hierdie mense kan by hierdie tegniek baat vind: 

 Verbeel jou 'n fiksie storie neem plaas asof dit 'n film is.  Stel die karakter se gesig aan 
jouself voor.  Beskryf die plot aan jouself in tyd en ruimte. 
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 Verbeel jou prosesse en verduidelikings wat visueel gebeur.  Gebruik selfstandige  
naamwoorde, werkwoorde en byvoeglike naamwoorde om prentjies te verwek, 
diagramme en ook ander denklike prentjies.  

 Gebruik grafiese organiseerders om informasie uit te lê.  Maak sketse of diagramme op 
los papier. 

 

 Vraag En Antwoord Vrae 

Hierdie tegniek sal jou help om te herken wanneer jy deurmekaar is en dit spoor jou aan om 
aktief te leer.  Hierdie tegniek is amper dieselfde as voorspellings maak. 

 Voor jy lees, dink omtrent die onderwerp gebaseer op die titelhoofstukname en visuele 
informasie.  Maak notas omtrent dinge waaroor u nuuskierig is. 

 Terwyl jou lees, stop en skryf enige vrae neer.  Wees seker om vrae neer te skryf as jy 
deurmekaar is. 

 Kyk vir die antwoorde terwyl jy lees.  Stop en skryf die antwoorde neer. 

 Was al jou vrae beantwoord?  Kon die antwoorde vanaf 'n ander bron gekom het? 

 

 Hervertel En Opsomming 

Hervertelling van die teks in jou eie woorde sal die taalprobleme oplos; dit daag jou uit tot 
volkome behouding.  Opsomming laat jou toe om te diskrimineer tussen hoofidees en 
aanvullende informasie. 

 Terwyl jy lees, maak 'n nota van die hoofidees of gebeurtenisse.  Sit 'n regmerk in die 
boek of skryf 'n nota om 'n hoofidee uit te wys. 

 Aan die einde van hoofstukke of seksies, hersien die informasie of storie.  Noteer 
hoofidees or gebeurtenisse en die besonderhede wat hulle ondersteun. 

 Na dat jy klaar gelees het, hervertel of som die teks op.  Fokus op die belangrike punte 
en ondersteun hulle met die toepaslike besonderhede. 

 Verwys na die boek om die hervertelling of opsomming mee te vergelyk. 

 

 Konnekteer Die Teks Met Lewenservaring, Ander Teks En Vorige 
Kennis 

Wanneer u die teks met jou eie ondervinding en kennis konnekteer, help dit jou om die 
informasie te personaliseer en dit help jou ook om die informasie te onthou. 

 Is die onderwerp bekend?  Herhinner die karakter jou aan mense wat jy ken?  Waar het jy 
omtrent die konsep geleer: vanuit skool, by die huis of van ander ervaringe? 

 Is die styl of genre bekend?  Herhinner dit jou aan ander teks?  Vir hierdie doeleinde mag 
u televisieprogramme, films en speletjies as teks beskou.  Enige iets wat jou aan die 
huidige teks herhinner sal help. 

 Skryf die soortgelykheid tussen die huidige teks en ervaringe, kennis of ander teks neer. 
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 Individuele Woorde 

 Gebruik prentjieleidrade, as hulle beskikbaar is.  Kyk na die prentjie:  is daar mense, 
dinge of aksies in die prentjie was kan betekenis maak uit die sin? 

 Klank die woord.  Begin by die eerste letter en sê elke letter hardop.  Smelt die klanke 
saam en probeer die woord sê.  Maak die woord betekenis in die sin? 

 Kyk vir dele van die woord.  Kyk vir bekende letterdele.  Hulle kan klanke, voorvoegsels, 
agtervoegsels, eindes of hele woorde wees.  Lees elke deel by homself.  Smelt dan die 
dele bymekaar en klank die hele woord.  Maak die woord betekenis in die sin? 

 Konnekteer met 'n woord wat jy ken.  Dink aan 'n woord wat lyk soos die onbekende 
woord.  Vergelyk die bekende woord met die onbekende woord.  Besluit of die bekende 
woord 'n deel of form van die onbekende woord is.  Gebruik die bekende woord in 'n sin 
om te sien of dit enige betekenis vir jou het.  Aldus, is die betekenis van die twee woorde 
na genoeg aan mekaar om te verstaan? 

 Herlees die sin.  Lees die sin weer.  Dink omtrent watter woord betekenis het in die sin.  
Probeer die woord en sien of die sin betekenis het. 

 Hou aan lees.  Lees verby die onbekende woord en kyk vir leidrade.  As die woord herhaal 
word, vergelyk die tweede sin met die eerste sin.  Watter woord het betekenis in albei? 

 Gebruik vorige kennis.  Dink aan wat jy weet omtrent die onderwerp van die boek, 
paragraaf of sin.  Weet jy enige iets wat dalk betekenis kan hê in die sin?  Lees die sin 
met die woord om te kyk of dit sin maak. 

 

e. Geleende Woorde 

Geleende woorde is woorde wat geïnkorporeer word in 'n taal vanuit 'n ander taal. 

Dit gebeur baie in Suid-Afrika, waar ons Engelse, Zulu en Xhosa woorde in Afrikaans het, en so 
aan. 

Die Engelse taal het van ander tale geleen vir 'n lang tyd, dit is hoekom daar 'n geraamde 
woordeskat van oor die een miljoen Engelse woorde is. 

In Afrikaans, het ons woorde soos “lorry” en “box” vanaf Engels geleen.  In Afrikaans word dit 
anders gespel: 'n lorrie en 'n boks, maar die woorde het van Engels af gekom. 

 

f. Akroniem 

'n Woord gevorm van die eerste letter van ander woorde. 

 SDF: skills development facilitator 

 FNB: First National Bank 

 ABET: adult basic education and training 

 ESCOM: Electricity Supply Commission 

 Soweto: South Western Township 

 Soshanguve: Sotho, Shangaan, Nguni, Venda 
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g. Neologismes 

'n Nuwe woord of uitdrukking 

Dit is natuurlik 'n geleende woord, voor dit offisieel geinkorporeer word in die taal.  Dit kan ook 
'n nuwe woord wees wat geskep word rondom 'n spesifieke omstandigheid of gebeurtenis. 

 Surf the web 

 Internet 

 World Wide Web 

 e-mail 

Al die bostaande is woorde en uitdrukkings wat geskep is toe rekenaars populêr geraak het en 
nuwe terme gevind moes word om die beskikbare funksies te beskryf.  

 

h. Kollokwialisme 

Kollokwialisme: 'n woord of uitdrukking  gebruik in alledaagse gesprek maar nie in formele taal 
nie.  'n Informele woord of frase.  Dit kan gebruik word in gewone geselskap, nie wanneer u 'n 
konferensie aanspreek of besigheidsbriewe skryf nie. 

 Ag sis man 

 Ek gaan my connection check (I’m going to see my friend) 

 

i. Sleng 

Baie informele spraak/teken, wat uitgesproke maar informele woorde en uitdrukkings gebruik.  
Sleng het gewoonlik betrekking tot ouderdom of sosiale groep eerder as tot vakmanskap of 
professie (jargon).  Dit word gebruik om die wat sleng ken, dié wat nie die termes ken nie, uit te 
wys en te identifiseer en uit te sluit, terme soos byvoorbeeld geld, volwassenes, polisie en 
aktiwiteite. 

 My Bra 

 Howzit Broe 

 Whazzup 

 

j. Dialek 

'n Vorm van taal gebruik in 'n spesifieke omgewing of deur 'n spesifieke sosiale groep. 

Die manier van hoe ons Engels en Afrikaans in Gauteng praat is verskillend van hoe dit in die 
Kaap gepraat word.  Die mense in die Kaap het hulle eie unike manier van praat, wat geoorloof 
is, maar nie altyd grammaties korrek nie.  Wanneer dit gebeur, noem ons dit dialek. 

As jy in 'n dialek skryf, sal die meeste mense jou nie verstaan nie.  Die enigste mense wat jou sal 
verstaan, sal die wees wat elke dag so praat.  As jy 'n e-pos na Engeland of Australië toe stuur en 
jy basseer jou e-pos op 'n dialek van Afrikaans of Engels soos dit in die Kaap gepraat word, is die 
kanse goed dat die ontvanger van die boodskap nie sal verstaan nie. 
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Meeste tale het dialekte wat in party areas gepraat word.  In die Verenigde Koningryke 
(Brittanje) is die manier wat die Skotse en die Walliese mense Engels praat anders as die manier 
waarop ons Engels praat.  Selfs in Londen sal u meer as een dialek van Engels kry, die mees 
gewone een “Cockney” Engels.  Ons almal sal dit moeilik vind om hulle te verstaan. 

 

k. Jargon 

Woorde of uitdrukkings wat gebruik word deur 'n spesifieke ambag, besigheid of nywerheid. 

 'n Papier Tier: wanneer 'n komitee or ander liggaam aangestel word om 'n gebeurtenis te 
ondersoek en niks gebeur nie, word dit 'n papier tier genoem. 

 Dit beteken dat die komitee nie doen wat dit veronderstel is om te doen nie, die lede van 
die komitee stel aksies uit en maak denkbeeldige probleme op as redes hoekom hulle nie 
die werk betyds klaarkry nie. 

 In die opleidingsomgewing in Suid-Afrika vind ons 'n klomp jargon – woorde wat gebruik 
word in 'n konteks nie vantevore gebruik nie en bestaande woorde wat saamgestel word 
om iets wat uniek tot die onderwys en opleidingsomgewing te beteken. 

 Ons praat van Eenheidstandaarde, wat voorheen Opleidingskursusse genoem is, ons praat 
van Assesering in plaas van toetse en on het Standaardeontwikkelingsliggame en 
Standaardebeheersliggame, en so aan. 

 

l. Komplekse Terme 

Woorde of frases wat kompleks en gewoonlik tegnies is en betrekking het tot 'n spesifieke 
industrie of sektor. 

 Elektokardiograaf: monitor die hartklop 

 Regeringsfiskale aangeleenthede: te doen met die regering se begroting en hoe hulle die 
geld spandeer wat ons in belasting betaal. 

 Die metallurg in beheer is Karis Allen, 35, 'n spesialis in fraksies en verroesting: 'n 
metallurg is 'n persoon wat spesialiseer in die studie van metaal, fraksies en verroesting, 
in hierdie geval beteken dit hoe metaal, soos staal, breek en verroes. 

 

m. Tegniese Terme 

Woorde of frases wat kompleks en gewoonlik tegnies is en betrekking het tot 'n spesifieke 
industrie of sektor. 

 Elektokardiograaf: monitor die hartklop 

 Regeringsfiskale aangeleenthede: te doen met die regering se begroting en hoe hulle die 
geld spandeer wat ons in belasting betaal. 

 Die metallurg is beheer is Karis Allen, 35, 'n spesialis in fraksies en verroesting: 'n 
metallurg is 'n persoon wat spesialiseer in die studie van metaal, fraksies en verroesting, 
in hierdie geval beteken dit hoe metaal, soos staal, breek en verroes. 
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n. Legalismes 

Legalismes kan wyd gedefinieer word a jargon gebruik in die Regskundige professie.  Mense 
betrokke by die regskundige professie is lief daarvoor om wetlike terme in Latyn te kwoteer, 
vermoedelik sodat die res van ons nie 'n woord kan verstaan wat hulle sê nie. 

Terme soos: 

 Prima facie: dit lyk soos toe eerste daarna gekyk is 

 Sub Judicae: beteken dat die ondersoek nog aan die gang is, geen uitspraak is nog 
gelewer nie. 

 Crimen Injura: laster – wanneer u onbeskofte en onaangename en gewoonlik vals dinge 
omtrent ander mense sê. 

Jy kan jargon, legalismes en tegniese terme gebruik wanneer jy skryf, maar net as die lesers jou 
sal verstaan, byvoorbeeld wanneer hulle almal betrokke is by jou spesifieke industrie. 

Wanneer jy vir die publiek skryf, moet jy versigtig wees om jargon en komplekse terme te 
gebruik, behalwe as jy verduidelikings bysit. 

 

o.  Skema 

'n Buitelyn van wat die geskrewe deel oor gaan.  Die uitkomste vir hierdie kursus, sowel as die 
Kursusinhoud op bladsy 7 gee jou 'n buitelyn waaroor hierdie kursus oor gaan. 

'n Skema is 'n skematiese voorstelling van 'n skryfstuk, die buitelyn sonder die inhoud.  As jy 'n 
artikel vir 'n tydskrif sou skryf, sal die skema soos volg lyk: 

Inleiding: 'n opsomming van die artikel waar jy die antwoorde vir die Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
en Hoekom? vrae vra.  Wie het wat, waar, wanneer en hoekom gedoen. 

Lyf of ontwikkeling: hier sal u die inhoud van die paragrawe insluit, wat mekaar op 'n logiese 
manier volg. 

Afsluiting: wanneer u by die afhandeling van die artikel kom. 

 

p. Dubbelsinnige Woorde 

Dubbelsinnig beteken onduidelik of onbeslis, het meer as een betekenis.  So, 'n dubbelsinnige 
woord kan meer as een betekenis hê.  Wanneer u oor 'n woord soos dié kom, moet jy verwys na 
die konteks waarin dit gebruik word in die sin. 

Die bokser was ingeboks. 

 'n Bokser kan 'n persoon wat boks as 'n sport of 'n medium-grootte honderas met 'n bruin 
vel en 'n pug-agtige gesig. 

 Boks: 'n boks kan 'n houer met 'n plat basis en kante wees met 'n deksel; dit kan ook 'n 
ingesluite area wees vir 'n groep mense in 'n teater, sportsgrond of regshof, dit kan ook 'n 
diens by 'n koerant se kantoor weer om antwoorde vir 'n advertensie te kry en so aan. 

Die bokser was ingeboks in 'n klein area tussen die huis en die hek en was besig om sy kop af te 
blaf. 
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Gedurende die geveg, was die bokser met die rooi kortbroek ingeboks in 'n hoek van die boksring 
deur die bokser in die blou kortbroek. 

As die sin en die konteks waarin die woord gebruik word steeds nie die betekenis van die woord 
verklaar nie, kyk die woord op in 'n woordeboek. 

 
 

 Find other words that you don’t know the meaning of and then try to determine the meaning by 
looking at the whole sentence. 

 Make a list of at least five words that your native language has borrowed from other South African 
languages.  

 Make a list of at least five known acronyms.  Also write down what they mean. 

 

 

1.3 Leesbevoegdhede 
As ons die verskeie leesstrategeë in ag neem wat ons gebruik, sowel as die strategieë wat 
gebruik word om ons aandag te trek, hoe analiseer ons geskryfde materiaal om seker te maak 
dat ons verstaan wat die skrywer probeer sê? 

Om mee te begin, kan u meer as een strategie gebruik wanneer u byvoorbeeld 'n artikel in 'n 
koerant lees. 

U kan deurkyk of vlugtig lees, om so die hoofpunte te kry, lees en herlees sodat u kan seker 
maak dat u korrek lees en dan kan u die hoofpunte opsom: 

 Wie? 

 Wat? 

 Wanneer? 

 Waar? 

 Hoekom? 

 Hoe? 

 

 

1.4 Leesstrategieë 
Wanneer ons iets lees, gebruik ons 'n spesifieke strategie: 

 Wanneer jy haastig is, mag jy net deur die leesmateriaal kyk. 

 Partykeer kan ons ook voorspel wat die skrywer gaan sê, voor ons by die seksie kom waar 
hy dit eintlik sê. 

 Vlugtig lees 

 Sifting  

 

Formatiewe Assesering 1 
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a. Deurkyk 

'n Tipe van lees/mening wat gebruik word om net die hoofidee of idees te identifiseer, of om 
enige woorde in hoofletters/in italics/geonderstreep uit te kies, sowel as enige prentjies of font 
indikators wat 'n leser/toeskouer sal help om 'n uittreksel te verstaan. 

Wanneer jy baie vinnig deur iets lees en slegs die hoofpunte noteer, dan is jy besig om deur te 
kyk.  Ons doen dit wanneer ons baie haastig is, of wanneer ons nie geïnteresseerd genoeg is in 
die skryfstuk om die hele artikel te lees nie.  Ons kyk deur, deur slegs na die hoofpunte te kyk 
en neem nie kennis van die res van die skryfwerk nie. 

Deurkyk laat jou toe om deur 'n klomp leesmateriaal te gaan wat dalk nie relevant tot jou 
aanvraag na informasie is nie, in 'n baie kort periode. 

 

b. Vlugtig Lees 

'n Tipe lees/kyk gebruik om 'n spesifieke stuk informasie op te spoor sonder om noodsaaklik aan 
die ander dele van die teks aandag te gee. 

Dit is verskillend as deurkyk, wanneer jy deurkyk, soek jy na die hoofpunte van 
die leesmateriaal, wanneer jy vlugtig lees, kyk jy vir informasie wat vir jou 
belangrik is.  Hierdie informasie mag dalk nie in die hoofpunte ingesluit wees 
nie. 

As 'n voorbeeld, kom ons neem 'n koerantartikel omtrent 'n misdaad wat 
plaasgeneem het.  Baie keer lees ons net die basiese besonderhede van die 
misdaad: wat gebeur het, waar en wanneer het dit gebeur en waar die misdadigers gevang is.  
Ek lees nie wat die getuies of bystaanders of die slagoffers van die misdaad daaroor te sê het 
nie.  Ek stel slegs belang in spesifieke aspekte van die artikel en daarom kyk ek dit net deur. 

Vanoggend het ek net die koerant deurgekyk omtrent die misdaad, nou is dit aand en ek wil 
weet wat een spesifieke ooggetuie van die misdaad gesê het.  Ek gaan nie die hele artikel lees 
nie, instede gaan ek net vlugtig lees totdat ek die getuie se naam gekry het, sodat by die deel 
kan kom waarin ek geïnteresseerd in is. 

 

c. Sifting 

Uitsoek van meer belangrike idees, woorde, feite of die kry van alleenlik daardie feite wat van 
pas is tot 'n taak of 'n doel. 

 

d. Voorspelling 

Wanneer jy 'n skrywer vooruitloop in wat hy volgende gaan sê, of verder in die artikel of ander 
stuk gaan sê, is jy besig om te voorspel.  Ons doen dit gereeld wanneer ons items van dieselfde 
skrywer 'n paar keer gelees het en wanneer ons min of meer sy oogpunt op die onderwerp ken. 

Dit kan baie gebeur met sportskrywers en skrywers van politieke teks, veral wanneer hulle 
geneig is om hulle eie oogpunt oor te bring.  As u hierdie persoon sê werk genoeg lees, kan u 
voorspel wat hy gaan sê oor die wedstryd oor die naweek, of die politieke saamtrek wat  
plaasgevind het. 

Volgende is 'n uittreksel van 'n artikel omtrent slawerny in Afrika.  Lees die uittreksel en 
antwoord die volgende vrae: 



18 | P a g e  

 

“Met die eerste geklap van geweerskote, het die dorpsmense van Nyamlell in suidelike Soedan 
hulle skoffels laat  val en die bosse ingevaar.  Abouk Marou Keer het ook die gewere gehoor.  
Maar die blinde Dinka vrou kon slegs haar sewejarige seun en twaalfjarige dogter nader trek.  
Bewend van vrees, het hulle in hulle vensterlose hut weggekruip en gebid. 

Minute later het 300 mans te voet, te perd en op kamele deur die mielielande gebars.  Geklee in 
tulbande en die lang, wit gewade van die woestyn, het hulle gewere, pangas en spiese 
rondgewaai.  Gou het 80 van die dorp se mans doodgelê. 

Die invallers was Moslemse Arabiere vanuit noordelike Soedan, die slagoffers donkerder-vellige 
Dinka stamlede, Christene of mense wat inboorlinggodsdiens gepraktiseer het. 

“Sodra die Arabiere die vee buitgemaak het, het hulle van hut tot hut beweeg, terwyl hulle 
graan, komberse, sout – en menslike buit versamel het.  Diep in die skaduwees van een hut, het 
hulle vir Abouk ontdek.  Terwyl hy die verskrikte vrou aan haar kraleketting opgetel het, het 'n 
burgersoldaar gegrom, “Nou is jy myne!”.  Altesaam is 282 Dinka, insluitende Abouk se moeder, 
suster en niggie op 'n bondel gejaag en geforseer om noordwaarts te marsjeer. 

Twee dae later het Abuk en die res van die prisoniers 'n kamp bereik, waar sy vertel is,  nou haar 
“huis” sou wees.  Soos die ander Dinka vroue en kinders, is sy beveel om water aan te dra, klere 
te was en hout vir die vuur te kollekteer vir haar Arabiese meesters.  Abuk het 'n slaaf geword.” 

 

 

 

 What happened to the villagers of Nyamlell? 

 Who did that to them? 

 Where were they forced to go? 

 Where did the invaders come from? 

 Why did the invaders take the villagers with them? 

 How did the invaders overpower the villagers? 

 When did it happen – during the day or the night?   

 How do you know this? 

 What were the invaders wearing? 

 Which weapons did they use? 

 Why couldn’t Abuk run away with her children? 

 How many invaders were there? 

 What did the invaders take with them when they left the village? 

 

 

Formatiewe Assesering 2 
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1.5 Opsommings 
'n Opsomming is 'n kort verklaring van die hoofpunte van iets. 

Die doel om leesstrategieë te gebruik en dan te 'n stuk geskrewe woorde te herlees is om die 
hoofidees van die ondersteunende informasie te skei en ook om die skrywer se doelpunt te 
identifiseer. 

“Met die eerste geklap van geweerskote, het die dorpsmense van Nyamlell in suidelike Soedan 
hulle skoffels laat en die bosse ingevaar.  Abouk Marou Keer het ook die gewere gehoor.  Maar 
die blinde Dinka vrou kon slegs haar sewejarige seun en twaalfjarige dogter nader trek.  Bewend 
van vrees, het hulle in hulle vensterlose hut weggekruip en gebid. 

As ons die eerste paragraaf van die artikel omtrent slawerny neem, kan ons dit soos volg opsom, 
terwyl ons die wie wat waar hoe en hoekom vrae gebruik: 

Wat het gebeur? Hoe het dit gebeur? Wie het gevlug? Hoekom het Abouk nie gevlug met haar 
kinders nie? 

“Gedurende die dag, het die dorpsmense geweerskote gehoor en gevlug.  'n Blinde Dinkavrou kon 
nie vlug nie, so sy en haar kinders het in hulle hut geskuil.” 

Ek het nou 'n 56-woord paragraaf in 'n 27-woord paragraaf opgesom, terwyl ek slegs die 
hoofidees van die paragraaf gekwoteer het. 

Die res is slegs ondersteunende informasie: 

Die dorpsmense wat hulle skoffels laat val dui aan dat hulle op die lande werk, so dit moet in die 
dag wees.  Die blinde vrou se naam is ondersteunende informasie, sowel as die ouderdomme van 
haar kinders. 

Die laaste sin is ook ondersteunende informasie. 

Die doel van 'n opsomming is om 'n groot stuk teks te neem en dit af te breek in kleiner 
gedeeltes wat makliker is om te verstaan en wanneer jy iets leer, dit maklik te memoriseer, 
deur die hoofidees apart te hou van die ondersteunende informasie. 

In alledaagse lewe breek ons groot dinge al die tyd af in kleiner gedeeltes: as jy 'n groot biefstuk 
op jou bord het, sit jy nie die hele stuk vleis in jou mond nie, jy sny dit kleiner sodat jy dit kan 
eet. 

Ons doen dit ook met ander groot take: terwyl ons die weeklikse was doen, breek ons dit af in 
kleiner dele, sorteer die klere in kleure en mateiale en dan was ons dit in meer as een was.  
Wanneer ons die gras sny, begin ons by een stuk.  Wanneer dit klaar is, doen ons die volgende 
stuk en so aan. 

Daarom maak dit sin dat ons dit met leesmateriaal ook doen. 

'n Opsomming kan baie vorms aanneem: 

 Soos met die voorbeeld hierbo, wat ons omskrywing noem.  Omskrywing is wanneer jy 
iets oorskryf terwyl jy verskillende woorde gebruik. 

 Jy kan opsom in puntvorm. 

 Wanneer jy 'n groot stuk teks opsom, sal jy gebruik maak van opskrifte en sub-opskrifte.  
Hierdie teksboek is 'n voorbeeld van die gebruik van opskrifte en sub-opskrifte om 'n groot 
stuk teks af te breek in kleiner stukke. 

 Nog 'n metode van opsomming is om h geheuekaart te maak. 
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a. Omskrywing 

Soos genoem, is omskrywing die oorskrywing van iets terwyl u verskillende woorde gebruik.  In 
SATT (Suid-Afrikaanse Teken Taal) is omskrywing a herstatering/uitdrukking van 'n idee of teks 
terwyl u eie woorde/tekens gebruik word. 

Jy kan ook die hele teks in jou eie woorde oorskryf, sonder om dit op te som: met ainder 
woorde, die kwotasie van hoofidees sowel as die ondersteunende informasie.  Dan skryf jy die 
hele teks oor, terwyl jy jou eie woorde gebruik.  'n Omskrywing van 'n dokument is gewoonlik 
langer as die oorspronklike dokument. 

“Een dag terwyl die dorpsmense van Nyamlell, a dorpie in suidelike Sudan, besig was om na die 
lande om te sien, het hulle geweerskote gehoor.  Almal het hulle skoffels laat val en wild in die 
omstaande bosse ingevaar.  Ongelukkig kon een blinde vrou genaamd Abuk Marou Keer nie vlug 
nie.  Sy en haar kinders, 'n sewejarige seun en 'n twaalfjarige dogter, het skuiling gesoek in hulle 
hut, waar hulle in die duister gesit en bid het dat hulle nie gevind sou word nie.  Jy kon die 
vrees in hulle vensterlose hut ruik.” 

Nou het ek die hele paragraaf oorgeskryf, terwyl ek my eie woorde gebruik het.  Kan jy sien die 
paragraaf nog steeds dieselfde ding beteken, die boodskap is nogsteeds dieselfde?  Dit is 
omskrywing. 

 

b. Puntvorm 

Dit is wanneer jy opsom terwyl jy punte gebruik.  As ons dieselfde voorbeeld gebruik, sal dit soos 
volg lyk: 

 Die dorpsmense het geweerskote gehoor en gevlug. 

 'n Blinde vrou kon nie vlug nie, so sy en haar kinders het in hulle hut geskuil. 

 

c. Geheuekaart 

'n Geheuekaart is 'n opsomming wat soos 'n diagram lyk.  Terwyl jy leer en probeer om feite te 
memoriseer, is 'n geheuekaart jou maklikste en beste vorm van opsomming. 

Dit word ook ‘n breinkaart genoem. 

. 
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'n Geheuekaart is meer effektief vir studie as die opsomming van feite in punte ondermekaar, 
aangesien die menslike brein instaat is daartoe om feite in alle rigtings te absorbeer.  Nie slegs 
van bo na onder nie, maar ook van links na regs. 

Met 'n geheuekaart, volg u dieselfde prosedures soos vir 'n opsomming.  Jy neem 'n groot stuk 
skryfwerk, breek dit in kleiner stukkies deur opskrifte en sub-opskrifte te gebruik en dan som jy 
op in puntvorm of paragraafvorm. 

'n Geheuekaart lyk anders, omdat dit soos 'n diagram lyk.  Die een hoofpunt van die opsomming 
is in die middel geskryf.  Dit sal 'n opskrif in jou opsomming wees. 

Die sub-opskrifte word geskryf in lyne wat vloei uit die hoofpunt.  Enige ander punte sal uitvloei 
van die lyne wat sub-opskrifte bevat. 

Nog ‘n voorbeeld van ‘n breinkaart: 
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 Hoe om ‘n breinkaart op te stel 

Neem ‘n A4 wit papier en draai dit dwars (landskap). Indien jy ’n A3 papier het, is dit verkieslik 
aangesien jy heelwat meer inligting met een oog opslag kan inneem. Kry soveel kleur potlode of 
penne en merkpenne (highlighters) bymekaar as moontlik. 

Kies nou ’n onderwerp of probleem van jou keuse om ’n breinkaart van te maak. Maak soveel 
inligting en feite bymekaar as moontlik oor die onderwerp. 

Begin in die middel van die bladsy en teken ’n prentjie van die onderwerp in die kleur van jou 
keuse. Dit is beter om die prent in perspektief te teken en verkieslik in drie of meer kleure. 
Teken dit so ongeveer 6cm hoog en wyd. Die kleure en prent help met geheue retensie en ook 
om die aandag te trek. 

Maak die eerste vertakkings, naaste aan die middel prentjie dikker en heg dit aan die middel 
prentjie vas. Jy kan dit golwend maak. Skryf nou die hoof idees of hoofstuk name op die 
vertakkings. 

Enige vertakkings wat uit die hoofvertakkins vloei behoort dunner te wees. Skryf die belangrikste 
inligting naaste aan die dikker vertakkings. Gebruik beelde of prentjies waar moontlik. 

Waanner jy kleure gebruik, is dit die beste om jou eie kleur kode toe te pas, aangesien dit meer 
betekenis vir jou het. 

Gebruik byvoorbeelld rooi vir belangrike of hof punte / feite, en groen vir meer algemene 
inligting. Daar is niks fout mee om die breinkaart so mooi as moontlik te maak nie. Iets wat 
aangenaam op die oog is word makliker onthou! 

Moenie probeer om die hele feit op die vertakking te skryf nie. Gebruik sleutel woorde met net 
genoeg inligting om verstaanbaar te wees. 

Maak seker dat jy alle idees (jou eie of van ander) op die vertakkings vaslê. Nou kan jy dit 
redigeer en organiseer om meer sin te maak. Dit is ook die ideale tyd om meer beskrywende of 
addisionele inligtin by te voeg. 

 

 Breinkaart Riglyne 

Hierdie rigleine is die fondasie van breinkaarte. Hoe meer jy daarvan volg, hoe beter. 

 Begin in die middel van die bladsy met ’n prentjie. 

 Gebruik minstens 3 kleure. 

 Gebruik prente, simbole en perspektief deurgaans. 

 Kies sleutel woorde en gebruik hoofletters en kleinletters in drukskrif. 

 Elke konsep moet op sy eie lyn gebruik word. 

 Verbind die lyne vanaf die middel. Die lyne naaste aan die sentrale prent moet die dikste 
wees en dan dunner word soos dit verder gaan van die middel af. 

 Maak die lyne dieselfde lengte as die woord of prentjie wat jy gebruik. 

 Gebruik jou eie kleur kode. 

 Ontwikkel jou eie persoonlike styl. 

 Gebruik beklemtoning en assosiasies in jou kaart. 
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 Hou die breinkaart eenvoudig en ge-orden deur dit in numeriese volgorde, kloksgewys 
laat uitkring vanaf die sentrale tema in die middel. 

BRON: BREINKAART EBOEK WWW.MOTI-WEB.COM 

Vir meer inligting oor breinkaarte, besoek die volgende webwerf: 

www.moti-web.com/afr/Breinkaarte_afrikaanse_webwerf.htm  

 

 

 

 

 Refer back to the section where you answered the who, what, where, why and how 
questions and write a summary of the article in your own words. 

 Remember to use headings, sub-headings and paragraphs.   

 Compare your summary with the rest of the class.  

 Write the summary in points form. 

 Now, paraphrase the following paragraph in your own words.  You are welcome to use 
slang, or to write exactly as you speak. 

Met die eerste geklap van geweerskote, het die dorpsmense van Nyamlell in suidelike Soedan 
hulle skoffels laat  val en die bosse ingevaar.  Abouk Marou Keer het ook die gewere gehoor.  
Maar die blinde Dinka vrou kon slegs haar sewejarige seun en twaalfjarige dogter nader trek.  
Bewend van vrees, het hulle in hulle vensterlose hut weggekruip en gebid. 

 Summarise the article as a mind map.  Compare your mind-map with that of the rest of 
the class.  

 

 

Visuele en grafiese weergawes word gebruik om te illustreer waaroor die geskrewe stuk gaan.  
Dit word gebruik om meer informasie omtrent die onderwerp te gee, sonder lang lyne teks om te 
verduidelik wat die punt is wat die skrywer probeer maak nie.  

 

d. Diagram 

'n Gesimplifiseerde tekening wat die voorkoms of struktuur van iets omskryf. 

Formatiewe Assesering 3 
 

http://www.moti-web.com/afr/Breinkaarte_afrikaanse_webwerf.htm
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Hierdie is 'n diagram van menslike binnegoed 

Kan u sien hoe maklik dit sal wees om die 
voorkoms, posisie en funksie van elke aparte 
orgaan in die menslike liggaam te verduidelik deur 
gebruik te maak van 'n diagram? 

 

 

 

 

e. Foto’s 

Toe die vervaardiger besluit het om hierdie skoene 
te adverteer, het hulle gekies om 'n foto van die 
skoen te gebruik om te illustreer hoe dit lyk, anders 
as om aan jou, die leser, te sê: “Hierdie is 'n 
oprygskoen met sole waarmee jy kan stap en klim, 
gemaak van leer en suede, met ekstra beskerming 
agter vir jou hakke, duursaam, langdurend en 
gemaklik. 

Hierdie skoene is gemaak met jou gemak in gedagte.  
Kom nou en koop jou Search and Enjoy Phaser 
Inferno klim- en stapskoene.” 
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f. Lugfotografie 

Lugfotografie is al lank saam met ons.   Dit is al so vroeg as 1858 vanuit warmlugbalonne 
gebruik.  Lugfotografie was wyd gebruik gedurende die Eerste Wêreldoorlog.  Foto’s vanuit die 
lug geneem was gebruik om informasie bymekaar te maak omtrent die vyand se posisie, 
bewegings en mag.  By tye was dit daagliks gedoen.  Gedurende die Tweede Wêreldoorlog en die 
Koreaanse Oorlog, was lugfotografie ook baie gebruik om informasie oor die ander kant se 
bewegings bymekaar te maak. 

Vandag word lugfotografie gebruik vir die volgende redes: om militêre informasie bymekaar te 
maak, om kaarte te teken, om opmetingsfoto’s van natuurlike bronne soos woude, oeste, riviere 
en so aan te maak. 

Lugfoto’s kan gedoen word vanuit warmlugbalonne, helikopters, valskerms (hoewel dit  moeilik 
sal wees) en vliegtuie. 

Die hoogte waaruit die foto geneem is affekteer ook hoe die foto lyk. 

In 'n lugfoto neig alle vertikale lyne, soos pale en hoë geboue, om te verdwyn by 'n 
“verdwynpunt” in die middel.  Met ander woorde, dit is moeilik om die hoogte van goed te 
bepaal vanuit 'n lugfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die uitsig vanuit die lug is grootliks verskillend van die uitsig vanaf die grond.  Vergelyk die volgende 
twee foto’s, beide van ryslande.  Een is vanuit die lug geneem en die ander een was geneem van 'n 
effens hoër uitsigpunt as die vrou wat besig was om die ryssade te oes. 
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Monthly Budget

Rent

Transport

Food

Clothes

Spending

 

 

 

g. Sirkeldiagram 

Huur 900 

Transport 300 

Inkopies 800 

Klere 500 

Spandeer 500 

Totaal 3000 

 

 

'n Sirkeldiagram word gebruik om te wys hoe 'n totaal afgebreek word.  Byvoorbeeld, het jy 
R3000 per maand om te spandeer op huur, transport, kos, ens.  Jy kan 'n sirkeldiagram  gebruik 
as 'n visuele demonstrasie van hoe jy jou R3 000 spandeer.  Of jy kan 'n verduideliking 
skryf/teken in 'n paragraaf of twee om aan u ouers te bewys dat jy nie geld op onnodige goed 
uitgee nie. 

 

h. Staafgrafiek 

'n Staafgrafiek word gebruik om waardes met tussenposes te vergelyk, die stawe staan 
horisontaal.  Byvoorbeeld, jy kan jou punte vir jou matriekvakke per skooltermyn vergelyk.  

Jy kan die resultate op papier vergelyk, wat langdradig is, of jy kan 'n staafdiagram gebruik. 

 Hierdie voorbeeld wys slegs die wiskunde resultate 

 

Mathematics

0 20 40 60

First Term

Second Term

Third Term

Fourth Term

Mathematics
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 Hierdie voorbeeld wys al u vakke. 
 

 

i. Spotprente 

Spotprente in tydskrifte en koerante maak normaalweg 'n verklaring omtrent iets nuuswaardig 
wat gebeur. 

Spotprente is gewoonlik die kunstenaar se oogpunt omtrent 'n onderwerp en moet gelees word 
met die genietig van die spotprent in gedagte en moet nie letterlik opgeneem word nie, 
aangesien dit slegs uit een persoon se oogpunt kom. 

Een van my geliefste spotprente is Madam and Eve, omdat dit so uniek en tipies Suid-Afrikaans 
is.   Hulle maak gewoonlik 'n verklaring omtrent iets wat gebeur het in ons eie land en terwyl ek 
nie altyd met hulle saamstem nie, kan ek nog steeds die spotprent lees en geniet.  Die spotprent 
was toevallig begin deur 'n Amerikaner wie hoogs geamuseerd was deur die manier hoe die 
woord “Madam” gebruik word in Suid-Afrika.  In Amerika, is 'n “madam” die eienaar en 
bestuurder van 'n bordeel, so daar is selfs humor in die naam van die spotprent. 
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 Read the cartoon and then, discuss how the author uses a cartoon to demonstrate the 
corruption of traffic officers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As an experiment, look at something that is low down on the ground – a flower, a dog or 
a cat or anything else – from above.  You can stand on a chair or something high if you 
want to, then stand upright and look down on the subject.  Lastly, lie down on your 
stomach and look at the object from its height.  Can you see how different the views are?  
In photography, it is called perspective.  

 Write down in your own words what the object looked like from above and how different 
it was when you were lying on your stomach. 

 Find two photos or pictures: one that has a high viewpoint and one that is on the same 
level as the subject.  Compare what they look like.  Glue and stick the pictures on a 
blank piece of paper for inclusion in your portfolio of evidence. 

 Discuss how the photos differ. 

 

 

Formatiewe Assesering 4 
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j. Prente en Tekeninge 

Skrywers gebruik ook prente om hulle punte te illustreer en om jou denke oor die saak te 
beïinvloed. 

 

 

Nie elke vertoning is suksesvol nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Kaarte 

Dis baie makliker om 'n roete te verduidelik deur 'n kaart te gebruik, as om lang geskrewe 
instruksies te gee. 
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 What do you think of when you look at the following pictures?  Write down your 
observations.  Also write down why you think so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatiewe Assesering 5 
 

 

 

 

 

 

Picture 1 

 

Picture 2 

Picture 4 

Picture 3 

Picture 5 



31 | P a g e  

 

 

Discuss the following scene and answer the questions: 

 What do you think is happening in the scene below?   

 Why do you think so?  

 I put three pictures of the previous exercise together.  How does your feeling about what 
is happening differ from the previous pictures? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss the following scene and answer the questions: 

 What do you think of when you look at the scene below?   

 Why do you think so? 

 I put two pictures of the previous exercise together.  How does your feeling about the 
picture differ from the previous pictures? 
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Discuss the following scene and answer the questions: 

 What do you think is happening in the scene below?   

 Why do you think so?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Produksietegnieke in Visuele Hulp 
Die meeste van ons gebruik visuele hulpbronne om ons skryfwerk sowel as ons gesproke 
voorleggings te versterk en te verduidelik.  Visuele hulpbronne gee belangrike visuele leidrade 
omtrent die teks of die aanbieding en kan ons oogpunte verhoog en beklemtoon en ook die 
gehoor van ons oogpunt oortuig. 

 

a. Foto’s En Skyfies 

 Foto’s 

Een van die mees populêre tegnieke gebruik in geskrewe 
kommunikasie is foto’s.  Soos met enige visuele weergawe 
wat gebruik word om geskrewe materiaal aan te vul, het 
foto’s 'n groot impak.  Die ou gesegde “'n prentjie verf 'n 
duisend woorde” is baie waar van foto’s. 

Koerantfoto’s van die naweek se sportbyeenkomste illustreer 
wat gebeur het.   Foto’s van 'n groot natuurlike ramp, soos 
die tsunami van Kersfees 2004, of 'n orkaan of 'n aardbewing, 
'n vliegtuigongeluk of 'n trein wat ontspoor het, verkoop baie 
meer koerante, want mense wil sien hoe dit lyk na die ramp. 

Natuurlik werk foto’s gebruik op meer positiewe maniere 
anders as slegs negatiewe maniere en dis belangrik dat jy 
daaraan dink om foto’s in jou geskrewe werk te gebruik.  Die 
foto moet bydra tot jou skrywe, moet asseblief nie foto’s 
gebruik wat nie relevant is tot jou geskrewe werk nie. 

Foto’s is baie effektief wanneer jy jou lesers wil oorreed om 
jou punt in te sien:  As jy beleggers wil hê om 'n mooi 
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seeaansig- of bosveldeiendom te koop, sal 'n kleurvolle, helder foto van die eiendom die leser 
positiewe visuele stimulasie gee. 

As jy wil hê lesers moet bydra tot 'n hongerverligtingsfonds, wys foto’s van honger kinders om 
mense te oorreed om by te dra. 

As jy wil hê stemmers moet vir jou stem, wys vir hulle foto’s van wat jy bereik het, soos 
byvoorbeeld, die huise wat gebou is, die paaie wat gemaak is, ensovoorts. 

 

 Skyfies 

Skyfies is foto’s geneem op positiewe film.  Die kwaliteit en kleur wat weergegee word deur 
skyfies kan nie vergelyk word met gewone foto’s nie.  Ongelukkig moet skyfies gewoonlik na 
gekyk word deur 'n skyfieprojektor.  Aan die ander kant, maak die kwaliteit van die beeltenis op 
vir hierdie nadeel. 

 Kleur Of Swart en Wit? 

Die druk van gekleurde foto’s in artikels is baie duur.  Tydskrifte het baie kleurfoto’s, maar hulle 
kos meer as koerante.  Koerante maak meer gekbruik van wit en swart foto’s, met 'n gekleurde 
foto by geleentheid. 

As jy jou skryfwerk in swart en wit gaan druk, gebruik swart en wit foto’s.  Indien jy slegs 
kleurfoto’s het, verander hulle na grysskaal op jou rekenaar of vra jou drukker om hulle te 
verander.  Jy sal 'n beter beeltenis hê. 

 

b. Plakate 

Daar is baie voorbeelde van plakate elke dag te sien.  Plakate 
omtrent geweld teen vroue, VIGS, sokkerwedstryde, films, TV 
vertonings, advertensies, ens. 

 

c. Videos en Films 

Daar is menige opleidingsvideos beskikbaar vir gebruik in lewende voorleggings, veral omtrent 
vergadering- en telefoontegniek. 

Nietemin, die beste voorbeelde van die visuele impak wat videos en films het op 'n gehoor, is 
advertensies.  Nando’s is berug vir hulle kontroversiële advertensies om hulle produk te 
adverteer en as daar sommige kontoversie omtrent die advertensie is, gee dit vir hulle slegs 
meer vrye blootstelling. 

Sommige advertensies is gerig aan die algemene publiek, soos Nando’s, KFC en motor 
advertensies.  Ander word gerig aan ernstige mense of mense wat moet voorsiening maak vir 
hulle families indien iets met hulle sou gebeur, soos versekeringsadvertensies. 

Films (flieks) word ook somtyds gebruik om 'n stelling te maak, soos die film Tstosi, wat onlangs 
'n Oscar vir die beste buitelandse film gewen het. 

In advertensies, films en selfs opleidingsvideos, word baie gebruik gemaak van dialoog (gesproke 
woorde), prente en musiek om die oogpunt van die filmmaker te beklemtoon en ook om gebeure 
te dramatiseer. 
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Waarvoor ons almal moet versigtig wees, is dat enige advertensie, film of video gewoonlik slegs 
een kant van die storie weergee.  Blootstellende TV programme soos Special Assignment en 
Third Degree moet die oogpunt van albei kante wys, veral as dit 'n kontroversiele onderwerp is 
waaroor mense sterk voel.  As hulle dit nie doen nie, kan hulle gedagvaar word vir 
naamskending. 

Dit is nie waar van advertensies, films of dokumentêre programme nie.  Wees op die uitkyk 
daarvoor dat, alhoewel dit lekker is om na te kyk, dit gewoonlik slegs een oogpunt reflekteer.  
Jy weet ook nie wat die skrywer weggelaat het nie, so doen altyd 'n bietjie navorsing van jou eie 
voordat jy blindweg glo wat die film of video sê. 
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2. INGESLOTE BOODSKAPPE EN TAALSTRUKTURE 
 

Spesifieke Uitkomste 

 Gebruik strategieë vir die uittreksel van ingeslote boodskappe in teks 

 Ondersoek en verduidelik hoe taalstrukture en kenmerke 'n leser/kyker mag beïnvloed. 

 

Asseseringskriteria 

Wanneer jy met hierdie seksie klaar is, sal jy bekwaam wees om te verseker dat: 

 Oorsprong van teks geidentifiseer en bespreek is in terme van betroubaarheid en 
moontlike vooroordeel 

 Houdings, gelowens en voornemens ondersoek is sodat die oogpunt bepaal is en uitgedruk 
óf direk óf indirek 

 Tegnieke ondersoek is en verduidelik in terms van voorneme en gehoor: Lengte van sinne, 
punktuasie/nie-handgebare, diksie/kies van woorde, gebruik van figuratiewe 
taal,/jargon/tegniese terme/sleng/dialek/ironie/humor/satire/sarkasme/legalismes, 
kies van visueles, kies van kamerahoeke, tipe foto, cinematografieke tegnieke. 

 Promosie van, of steun vir, 'n spesifieke denkrigting/beweegrede is geïdentifiseer en 
versuidelik met betrekking tot uitsoek of uitlating van materiale.  Die keuse van 
woorde/tekens, taalgebruik, simbole, prente en toon/tekengrootte en pas is beskryf in 
terme van hoe 'n oogpunt gevorm of ondersteun word.  Bevooroordeeldheid (kultureel, 
gelowigheid of gelykevoorkeure, misvoorstellings, rasisme, seksisme, ouderdomisme, 
herhaling, hiperbool, veralgemenings, steoreotipering, prente en opskrifte, tipografie en 
grammatika) 

 

 

Een van die redes waarom ons geskrewe teks lees is om die doel van die teks vas te stel – waarom het 
die skrywer hierdie spesifieke artikel, teksboek, instruksiehandleiding of watookal jy lees, geskryf. 

Wanneer ons agtergekom het wat ons dink die doel van die teks is, moet ons  kan regverdig wat ons 
dink in terme van wat geskryf is in die artikel, teksboek, ens. 

Met ander woorde, ons moet kan verstaan wat die skrywer bedoel en ons moet ons eie argumente kan 
ondersteun van wat die skrywer skryf. 

 

 

2.1 Uitgesproke Versus Onuitgesproke (Explisiet Versus 
Implisiet) 
Wanneerookal 'n skrywer teks skryf, sal sekere feite duidelik gestel word, terwyl ander nie 
duidelik gestel word nie, maar slegs na geskimp word. 
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Wanneer feite duidelik gestel word, noem ons dit uitgesproke.  Uitgesproke beteken duidelik en 
gedetailleerd, met geen plek vir verwarring nie.  In die artikel omtrent slawerny, word die naam 
van die blinde vrou duidelik gestel, sowel die feit dat sy blind is.  Hierdie is uitgesproke gestel. 

Die teenoorgestelde van uitgesproke is onuitgesproke.  Onuitgesproke beteken suggereer, nie 
direk uitgespreek nie.  Met ander woorde, dit word na geskimp en u, die leser, moet kan 
verstaan wat die skrywer bedoel.  Met terugverwysing na die artikel omtrent slawerny, stel die 
skrywer:  

“Met die eerste geklap van geweerskote, het die dorpsmense van Nyamlell in suidelike Soedan 
hulle skoffels laat  val en die bosse ingevaar.” 

 Die skrywer sê nie dat dit gedurende die dag gebeur nie, hy sê ook nie  dat die dorpenaars op 
die lande gewerk het nie, maar ons weet dit. 

Hoe weet ons dit?  Die skrywer sê die dorpenaars het hulle skowwe laat val.  'n Skof is 'n  stuk  
tuingereedskap met 'n dun metaallem en 'n lang steel wat gebruik word om grond om te skoffel 
en om deur onkruid te kap.  So, in een sin vertel die skrywer ons onuitgesproke dat dit in die dag 
was en dat die dorpenaars op hulle lande gewerk het.  

 

 

 

2.2 Oppervlak- En Ingelegde Betekenis in Teks 
In Formatiewe Assesering 6 sal u ‘n artikel vind oor boere wat ‘n tronk moes gaan bewaar 

Hierdie artikel bevat die skrywer se eie oogpunt en reflekteer die skrywer se oogpunt.  In hierdie 
teks, is daar betekenisse wat duidelik gestel is, maar daar is ook verskuilde betekenisse – dinge 
wat die skrywer nie reguit sê nie. 

 

 
Discuss the article about farmers guarding a jail 

This article contains the author’s own point of view and reflects the author’s point of view.  In 
this text there is meaning that is expressed clearly, but there are also hidden meanings – things 
the author do not say outright. 

 

 

Formatiewe Assesering 6 
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2.3 Weglatings en Stilte 
Twee van die taktieke wat die meeste gebruik word deur joernaliste wat vir koerante en 
tydskrifte skryf, is weglatings en stilte.  Baie mense word op hierdie manier misgekwoteer. 
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Weglating is iets wat uitgelos is. 

Onder is 'n paragraaf van die artikel omtrent slawerny.  As ek iets uitlos, verander dit die hele 
betekenis van die paragraaf. 

“Sodra die Arabiere die vee buitgemaak het, het hulle van hut tot hut beweeg, terwyl hulle 
graan, komberse, sout – en menslike buit versamel het.  Diep in die skaduwees van een hut, het 
hulle vir Abouk ontdek.  Terwyl hy die verskrikte vrou aan haar kraleketting opgetel het, het 'n 
burgersoldaar gegrom, “Nou is jy myne!”.  Altesaam is 282 Dinka, insluitende Abouk se moeder, 
suster en niggie op 'n bondel gejaag en geforseer om noordwaarts te marsjeer. 

Lees nou die paragraaf waar menslike buit en die laaste sin uitgelaat is: 

“Sodra die Arabiere die vee buitgemaak het, het hulle van hut tot hut beweeg, terwyl hulle 
graan, komberse, sout versamel het.  Diep in die skaduwees van een hut, het hulle vir Abouk 
ontdek.  Terwyl hy die verskrikte vrou aan haar kraleketting opgetel het, het 'n burgersoldaar 
gegrom, “Nou is jy myne!”.   

Kan u sien dat die hele betekenis van die paragraaf nou verander het en dat daar nou geen 
verwysing na slawerny gemaak word nie? 

Stilte beteken om niks te sê of te skryf nie. 

As die skrywer van die artikel omtrent slawerny nie die artikel geskryf het nie, sou ons nooit 
geweet het wat aangaan nie.  Stilte kan net so gevaarlik wees as weglating.  As ons nie skryf of 
praat oor wat aangaan nie, sal dit nooit vir ons moontlik wees om probleme te identiifiseer nie.  
As probleme nie geidentifiseer word nie, sal oplossings nooit gevind word nie. 
 

 

 
Write a summary of the author’s point of view, both hidden and clearly stated.  Quote evidence 
from the text to support your statements. 

 

 
On the next page you will find an article that appeared in the Sunday Times 0n 5 March 2006.  in 
a group, analyse the article and answer the following questions: 

 Who is the author? 

 Does the author express any view of his own?  Motivate your answer 

 Who got married? 

 When did they meet? 

 Who died of AIDS and AIDS related complications? 

Formatiewe Assesering 7 
 

Formatiewe Assesering 8 
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During previous Formative Assessments you were asked to analyse the article about farmers 
guarding a jail.  In your own words, describe the effect you think the article and cartoon may 
have on: 

 Other farmers 

 Inhabitants of the jail 

 The community 

 Family of prison guards (wardens) 

 Family of inhabitants of the jail 

 
 

 

 

2.4 Taalstrukture En Kenmerke 
Skrywers gebruik taalstrukture en kenmerke die hele tyd om wat jy, die leser se denke te 
beïnvloed wanneer jy die geskrewe stuk gelees het.  

Taalstrukture en kenmerke sluit in: 

 Woordkeuses 

 Gebruik van taal 

 Simbole 

 Prente 

 Toon 

As ons kyk na die artikel omtrent slawerny, kan ons 'n paar voorbeelde in die eerste paragraaf 
sien. 

“Maar die blinde Dinka vrou kon slegs haar sewejarige seun en twaaljarige dogter nader trek.  
Bewend van vrees, het hulle in hulle vensterlose hut weggekruip en gebid.” 

As die skrywer ons nie vertel het dat hulle bewend van vrees was nie, sou ons verskillend oor die 
paragraaf gevoel het. 

 

a. Hoe Om Met Vooroordeel Te Deel 

Wat beteken Vooroordeel?  'n Opinie of geneigdheid om sterk vir of teen 'n persoon of ding te 
voel. 

Ons is almal bevooroordeeld op die een of ander manier.  Ons voel sterk oor party onderwerpe, 
soos pornografie, geskooldheid in die moederstong, en vele ander onderwerpe.  Dan is daar 
onderwerpe waaroor ons bevooroordeeld is, maar nie noodwendig te sterk daaroor voet nie, so 
ons word nie opgewerk daaroor nie.  Dit kan skooluniforms wees, wat om na 'n filmvertoning toe 
te dra, en so aan. 

Formatiewe Assesering 9 
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Ons almal het opinies oor alles, party opinies sterker as ander.  Ongelukkig, al sou ons dit graag 
so wou hê, is ons opinies en sienings nie altyd reg nie en wanneer ons nie andersins oortuig wil 
word nie, is ons bevooroordeeld. 

Ek het 'n vooroordeel – ek haat skooluniforms en wil hê dat dit heeltemal weggedoen mee moet 
word.  Kinders behoort toegelaat te word om wat hulle wil skool toe te dra.  Ek voel sterk 
hieroor en ek wyer om andersins oortuig te word.  Dit is natuurlik totaal gebaseer op my eie 
afkeer teen uniforms en om soos al die ander kinders te lyk, so ek is nie noodwendig reg in 
hierdie oogpunt nie, veral omdat die meeste ander mense lyk of hulle van skooluniforms hou.  
Gelukkig is hierdie vooroordeel van my relatief skadeloos.  

Ongelukkig is nie alle vooroordele skadeloos nie.  Vooroordeel verskyn in baie vorms: dit kan 
gebaseer wees op kulturele of geloofsbeginsel, dit kan wys in 'n verdraaing van feite, dit kan 
diskriminerend wees in terme van ras, geslag of ouderdom.  Dit kan ook wees as gevolg van 
eweknie (peer pressure) voorkeure. 

Die meeste van ons het al gely onder ander mense se vooroordele op die een of ander manier.  
Ek het gely onder vooroordeel omdat ek 'n vrou is en daar gedink is dat ek nie kan doen wat 'n 
man kan doen nie en verder, dat ek nie moet toegelaat word om te bewys dat ek 
administratiewe en bestuurderswerk net so goed as my manlike genote kon doen nie.  Dit was 
nie 'n aangename ondervinding vir my nie. 

As ek teen Moslems bevooroordeeld was, sou ek die artikel omtrent slawerny geinterpreteer het 
dat alle Moslem Arabiere mense ontvoer om as slawe te gebruik en te verkoop, al het die 
skrywer van die artikel niks hiervan gesê nie.  My vooroordeel sal dan veroorsaak dat ek nie hou 
van alle Arbiere en alle Moslems nie aangesien, in my opinie, hulle slawehandelaars is.  Duidelik 
is dit nie reg nie, aangesien die meeste rasse en nasies goeie en slegte mense het en daar is 
slawehandelaars in Suid-Afrika ook, wie nie Moslems en Arabiere is nie. 

Waneerookal jy 'n geskrewe teks lees, moet jy in ag neem dat jy bevooroordeeld is en ook dat 
die skrywer moontlik bevooroordeeld is.  Jy moet altyd die vooroordeel in jouself en die skrywer 
kan sien. 

Ook, wanneer jy kommunikeer op skrif of verbaal, onthou jou eie vooroordeel asook die 
vooroordeel van jou gehoor. 

Laastens, onthou jou eie pynlike ondervinding aan die hand van 'n ander persoon en sy/haar 
vooroordeel, voordat jy mense met oneerbiedigheid behandel omdat hulle nie met jou saamstem 
nie. 

 

b. Humor 

In die woordeboek, word “humor” omskryf as: “die kwaliteit om amusant te wees”.  Grappe is 
humoristies, so ook kan teks in 'n artikel humoristies wees or selfs in 'n roman, of dele van 'n 
roman. 

c. Sarkasme 

Is 'n manier om woorde te gebruik wat die teenoorgestelde impliseer van wat hulle bedoel, om 
iemand te ontstel of te bespot. 

As jy sou praat met een van die spelers van die span wat die wedstryd sleg verloor het en jy sê 
vir hom: “ Wel, julle ouens het regtig goed gespeel!” dan is jy sarkasties. 
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d. Ironie 

Die uitspreking van betekenis deur die gebruik van taal wat normaalweg die teenoorgestelde 
beteken. 

Wanneer 'n skrywer ironie gebruik, verklaar hy een ding, terwyl hy die teenoorgestelde bedoel. 

Jou sportspan het 'n wedstryd sleg verloor oor die naweek.  Maandagoggend bespreek jy die 
wedstryd met kollegas en jy sê: “Wel, hulle het regtig goed gespeel”, is jy besig om ironies te 
wees, aangesien jy die teenoorgestelde bedoel. 

 

e. Satire 

Wanneer 'n skrywer satire gebruik, beskrywe hy menslike swakhede en tekortkominge op 'n 
spottende manier, gewoonlik om mense te aan te moedig om hulle optrede te verbeter.  Die 
satiris gebruik sy skryfwerk om mense te wys hoe verspot en belaglik hulle optredes en houdings 
is.  Die spotprenttekenaar Zapiro is 'n satiris wat spotprente gebruik om sy siening van mense op 
'n spottende manier te wys sodat hy kan beklemtoon hoe verspot ons kan wees. 

Die Madam and Eve spotprent gebruik ook satire, partykeer ironie en ook humor om Suid-
Afrikaners in al hulle verspotte optredes en gelowens uit te beeld. 

 

f. Hiperbool 

'n Oordrewe verklaring wat nie bedoel is om te glo in die strengste maatreël nie: 

“Ek het jou al tien miljoen keer vertel dat dit 'n slegte gewoonte is om te oordryf.” 

 

g. Algemene Verklarings 

Maak 'n algemene of breë verklaring gebaseer op spesifieke omstandighede. 

“Niemand van die Kaap eet pap nie.” 

Dit is nie waar nie, die meeste mense van die Kaap verkies om iets anders te eet, maar 'n paar 
van hulle eet ook pap soveel as enigiemand anders. 

Wanneer die sokker- of rugbyspan twee of drie wedstryde in 'n ry verloor, is ons geneig om goed 
te sê soos: “Ons kan nie sokker of rugby speel nie, ons verloor altyd.”  Dit is ook nie waar nie, 
aangesien hulle wel wedstryde wen. 

Wees versigtig vir algemene verklarings wanneer jy lees of iets skryf/teken.  Skrywers behoort 
versigtig te wees in die gebruik van algemene verklarings, omdat lesers geneig is om te glo wat 
hulle lees. 

h. Stereotipering 

'n Oor-gesimplisifiseerde idee van die tipiese karaktertrekke van 'n persoon of ding. 

Alle blondines is dom.  Dit is stereotipering, aangesien alle mense met blonde hare nie dom is 
nie.  Ons merk dit slegs op, aangesien blonde vroue meer opmerksaam is vir mans en wanneer 'n 
blonde vrou iets doms doen, word alle blondines dom genoem. 
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i. Figuratiewe Uitdrukkings 

'n Woord of frase wat in 'n nie-letterlike sin gebruik word om 
interessantheid in 'n toespraak of skryfwerk te verleen. 

 'n Vlieg in die salf.  Daar is nie regtig 'n vlieg in die salf nie, 
ons verwys na 'n kleinigheid wat ons plesier wegneem. 

 Hy is so sterk soos 'n bees.  Hy is nie regtig so sterk soos 'n bees nie, ons sê dit sodat ons 
kan illustreer hoe sterk hy is. 

 

j. Repetisie 

Die sê van dieselfde ding oor en oor in verskillende woorde.  Dit is verkeerde gebruik van 
grammatika. 

Ons is geneig om in die slegte gewoonte te kom om meer as een woord met dieselfde betekenis 
te gebruik om te illustreer wat ons sê: 

 Melk melkery 

 Ek sal jou dood doodmaak 

 Hulle het een na die ander aangekom in volgorde 

 Ons het dit geruik in ons neuse 

 

k. Diksie 

Spesifieke woorde or frases of tekens wat gekies is om 'n idee uit te druk. 

In die meeste tale, maar veral in Engels, kan woorde meer as een betekenis hê, afhangende van 
die konteks waarin dit gebruik word. 

Voorstel kan beteken: 

 Die voorkant van 'n motor 

 'n Voorstel maak 

 'n Voorstel indien 

 Mense aan mekaar voorstel, kennis maak 

 'n Voorstelling; 'n verrigting wat plaasvind 

. 

Die eintlike betekenis van die woord word bepaal deur die konteks – die sin en paragraaf waarin 
dit gebruik word. 

 

l. Punktuasie/NHK 

Punktuasie/NHK (nie-hand-kenmerke) word gebruik om: 

 Betekenis op te klaar. 
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 Om materiaal meer leesbaar te maak. 

 Help die leser om te verstaan wat jy lees/teken. 

Die mees algemene punktuasiemerke is: 

 Komma (,) word gebruik om twee onafhanklike klousules te verdeel wat verdeel word 
deur 'n voegwoord.  Ek het baie oor die saak gedink, maar het besluit om my hare te sny. 

 Kommapunt (;) is 'n sterker punktuasiemerk as 'n komma, maar nie so sterk soos 'n 
volpunt nie.  Kinders begin deur hulle ouers lief te hê; soos hulle ouer word, veroordeel 
hulle hulle ouers, partykeer vergewe hulle hulle. 

 Dubbelpunt vervang “byvoorbeeld” of “as volg”.  Wees versigtig om nie 'n dubbelpunt te 
veel te gebruik nie.  Hy het baie dele van die toespraak nie verstaan nie: marktendense, 
markpryse en die GDP.  Dubbelpunt word ook gebruik om hoofstukke en verse van die 
Bybel te skei: Genisis 2:4. 

 Volpunt of periode word gebruik om die einde van 'n sin aan te dui. 

 Uitroepteken(!) word gebruik om verrassing of sterk emosie aan te dui.  Jy lyk pragtig 
vandag! 

 Vraagteken (?) kom voor aan die einde van 'n direkte vraag.  Waar dink jy gaan jy heen? 

 

m. Figuurlike Taal 

Figuurlike taal: Woorde of tekens of frases gebruik op 'n nie-literêre manier om die verlangde 
effek te verkry (bv. vergelyking, personifikasie, metafoor).  Dit word gedoen wanneer ons 'n 
woord of frase in 'n nie-literêre sin (om nie letterlik opgeneem te word nie) om belangstelling by 
spraak of skrywe te voeg.  In SATT is dit woorde of tekens of frases wat gebruik word in 'n nie-
letterlike manier om 'n verlangde effek (bv. vergelyking, personifikasie, metafoor) te verkry. 

Wanneer moeders vir hulle kinders sê “Ek is so kwaad ek kan jou doodmaak...” bedoel hulle dit 
gewoonlik nie letterlik nie.  Die meeste moeders maak nie hulle kinders dood nie.  Dit is 'n 
figuurlike uitdrukking van hoe kwaad die moeder is. 

 

n. Idiome en Spreekwoorde 

Volgens die woordeboek, is 'n idioom 'n uitdrukking wat natuurlik is aan 'n spesifieke taal, terwyl 
'n spreekwoord 'n kort gesegde is wat 'n algemene waarheid of stukkie advies gee.  Hulle is 
eintlik dieselfde – 'n gesegde wat ontstaan in 'n spesifieke taal en wat gewoonlik van pas is in 
daardie taal, streek of kultuur.  In SATT idioom is 'n groep van woorde/tekens wat, deur gebruik, 
'n spesiale mening verskillend van die letterlike mening aangeneem het (bv. Dit reën katte en 
honde of Adam sê dis Eva en Eva sê dis die slang.) 

Baie spreekwoorde en idiome kan vertaal word in ander tale, maar baie kan nie, aangesien wat 
van pas is in Duitsland nie noodwendig belangrik is in Suid-Afrika nie. 

Idiome en spreekwoorde neig om 'n kulturele basis te hê, aangesien hulle oorsprong as 'n gesegde 
populer is by die mense wat dieselfde taal praat en dieselfde ervarings belewe. 

 Tussen die boom en die bas.  Dis beteken nie goed nie en ook nie sleg nie. 

 Jou geluk beproef.  Dit beteken om te sien of 'n mens nie slaag nie. 

 Soos deur die donder getref.  Dit beteken om totaal verslae te wees. 

 Erfgeld is swerfgeld.  Dit beteken dat geld wat maklik gekry is, gou vermors word. 
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 Die geel baadjie aanhê.  Dit beteken om jaloers te wees. 

 Soos twee druppels water op mekaar lyik.  Beteken om dieselfde te lyk. 

 Om die Rubicon oor te steek.  Om jou aan 'n onderneming toe te vertrou. 

 

 

2.5 Grammatika 
Grammatika is die hele struktuur van 'n taal, insluitende die reëls vir die manier hoe woorde 
gevorm word en hulle verhouding met mekaar in sinne.  In SATT is grammatika 'n beskrywing van 
die struktuur van 'n taal, veral die manier wat woorde, tekens en frases gevorm word en 
gekombineer word om sinne te produseer.  Dit neem die betekenis, funksies en organisasie van 
hierdie sinne in die sisteem van die taal in ag. 

Dit het te doen met die woorde wat ons gebruik in sinne en ook hoe ons dit gebruik. 

In die seksie omtrent leerboeke het ek die volgende voorbeeld gekwoteer: 

As jy sê: “My man en ek is amper getroud vir twee jaar” beteken dit letterlik dat vir twee jaar 
was jy en jou man amper getroud, maar is nog nie getroud nie.  Jy beteken seker dat vir twee 
jaar het julle daaraan gedink om te trou, maar het nog nie besluit om dit te doen nie. 

Sou jy sê: “My man ek is getroud vir amper twee jaar” beteken dit dat jy en jou man getroud is 
amper twee jaar gelede en dat julle nog steeds bymekaar is. 

Onder is 'n kwotasie vanuit die artikel omtrent slawerny, soos geskryf deur die outeur: 

“Sodra die Arabiere die vee buitgemaak het, het hulle van hut tot hut beweeg, terwyl hulle 
graan, komberse, sout – en menslike buit versamel het.  Diep in die skaduwees van een hut, het 
hulle vir Abouk ontdek.  Terwyl hy die verskrikte vrou aan haar kraleketting opgetel het, het 'n 
burgersoldaar gegrom, “Nou is jy myne!”.  Altesaam is 282 Dinka, insluitende Abouk se moeder, 
suster en niggie op 'n bondel gejaag en geforseer om noordwaarts te marsjeer.” 

As ek die woord “menslike buit” met “dooie liggame” vervang in die eerste sin, sal dit beteken 
dat die slawehandelaars die reste van dooie mense saam met hulle geneem het. 

As ek die woordorde van die derde sin verander, kan ek die betekenis van die sin ook verander: 

“Terwyl hy die vrou aan haar kraleketting opgetel het, het die verskrikte burgersoldaat 
gegrom...:” 

Dit beteken natuurlik dat die burgersoldaat bang was en nie die vrou nie. 

Dit is maklik on die betekenis van 'n sin of paragraaf te vervang deur slegs die orde van die 
woorde in 'n sin of paragraaf te verander.  Jy moet altyd bewus wees hiervan en verseker dat, 
wanneer jy iets skryf (veral jou opsommings), dat jy grammatika reg gebruik.  Indien jy dit nie 
doen nie, kan jy misverstaan word en dit kan soms ernstige nagevolge hê. 

Mense kan misgekwoteer word deur slegs die woordorde van die sinne te verander.  Wanneer ons 
lees en skryf/teken, moet ons versigtig wees van hoe ons grammatika gebruik. 

a. Opskrifte 
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'n Opskrif is 'n titel of kort beskrywing gedruk saam met 'n illustrasie of 'n spotprent. 

Opskrifte kan gevoeg word by 'n foto, 'n illustrasie, 'n spotprent of grafiek or enige ander 
prentjie. 

Ek kan die volgende opskrifte voeg by die bogaande prentjies, en met elke verskillende opskrif 
verander die betekenis van die prentjie. 

 ‘My pa lag vir ons buurvrou, wie se honde haar vir 'n uitstappie vat.’ 

 ‘My oom kyk na ons buurvrou omdat hy van haar hou en met haar wil uitgaan.’ 

 ‘Ons buurvrou, wie se honde deur ons honde afgeskrik is.’ 

 ‘Die persoon links se hond was by 'n hondeskool, terwyl die persoon regs se honde 
duidelik nie by 'n hondeskool was nie.’ 

 

Ek hoop dat in die toekoms, wanneer jy 'n prentjie met 'n opskrif sien, jy die prentjie sal 

analiseer en in ag neem dat die opskrif kan beïnvloed wat jy dink. 
 

 

 Find the equivalent in your mother tongue (home language) of at least three of the 
previously mentioned expressions. 

 Quote at least three other expressions from your mother tongue.  Explain what they 
mean in English.  

 Give three examples of generalisations. 

 Give three examples of stereotyping. 

 Give at least three examples of figurative expressions.  

 Think of more examples of repetition. 

 Add some captions to the following picture: 

Formatiewe Assesering 10 
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 What was your most painful experience as a result of bias?  You must also state whether 
the bias was due to cultural differences, religious beliefs, racist or sexist beliefs, due to 
discrimination or due to peer pressure. 

 Give one example of each of the following biases:  

 Cultural 

 Religious  

 Peer pressure 

 Racial discrimination 

 Discrimination due to your gender 

 Discrimination due to age 

 In the article about slavery, the slave traders discriminate against the Dinka tribe.  At 
least two forms of discrimination are mentioned.  Identify them.  

 Following is a quote from a book called My Family and Other Animals, by Gerald Durrell.  
The book contains short stories about his family’s move from England to Greece, in the 
time before the second world war.  They took their dog, called Roger, with them.  Gerald 
had two older brothers, Larry and Leslie. 

 

“That dog’s been a nuisance all the way from England,” said Larry.  “I had hoped to give an 
impression of gracious majesty, and this is what happens … we arrive in town like a troupe of 
medieval tumblers.” 

“Don’t keep on, dear,” Mother said soothingly, straightening her hat: “we’ll soon be at the 
hotel.” 

So our cab clopped and jingled its way into the town, while we sat on the horsehair seats and 
tried to muster the appearance of gracious majesty Larry required.  Roger, wrapped in Leslie’s 
powerful grasp, lolled his head over the side of the vehicle and rolled his eyes as though at his 
last gasp.  Then we rattled past an alley-way in which four scruffy mongrels were lying in the 
sun.  Roger stiffened, glared at them and let forth a torrent of deep barks.  The mongrels were 
immediately galvanized into activity, and they sped after the cab, yapping vociferously.  Our 
pose was irretrievable shattered, for it took two people to restrain the raving Roger, while the 
rest of us leaned out of the cab and made wild gestures with magazines and books at the 
pursuing horde. This only had the effect of exciting them still further, and at each alley-way 
we passed their numbers increased, until by the time we were rolling down the main 
thoroughfare of the town there were some twenty-four dogs swirling about our wheels, almost 
hysterical with anger.  

This is an example of humour.  Did you find the piece funny?  Motivate your answer.  
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3. REAGEER OP TEKS 
 

Spesifieke Uitkoms 

Gebruik 'n reeks lees en/of sieningstrategieë om die literêre betekenis van spesifieke teks te 
verstaan. 

 

Assesseringskriteria 

Wanneer jy hierdie seksie voltooi het, sal jy in staat wees om te verseker dat: 

 Onbekende woorde/tekens sal geïdentifiseer word.  Hulle betekenisse word korrek 
gedetermineer deur kennis van sintaks, woord-aanvalbevoegdhede/teken 
parameter/analisebevoegdhede en kontekstuele leidrade.  Assmt Krit Reeks: Geleende 
woorde/tekens, komplekse terme, akronieme, neologismes, kollokwialismes, sleng, 
jargon, dialek. 

 Verskillende opsies vir die betekenisse van dubbelsinnige woorde word getoets en gekose 
betekenisse is korrek in verband met die konteks. 

 Hoofidees word afgesonder van die ondersteunende bewyse en geparafraseer en 
opgesom. 

 Die doelwit van visuele en/of grafiese weergawes in teks word herken en verduidelik. 

 Kenmerke van visuele teks word verduidelik in verband met die manier waarmee hulle 
impak maak op die betekenis.  Assmt Krit. Reeks: Komposisie, uitleg, lig, voorgrond, 
agtergrond, perspektief, kamerahoek, raam,  reeks, gebruik van kleur/swart en wit, 
font tipe, font grootte, opskrifte, subtitels. 

 

 

 

 
 

3.1 Strukturele Kenmerke Van Teks 
In die gedrukte media, koerante, tydskrifte, brosjures, teksboeke, word gebruik gemaak van 
verskillende tegnieke om: 

 Jou aandag te kry 

 Die skrywer te help om die boodskap oor te dra 

 'n Verandering van onderwerp aan te dui, 'n hoofpunt of partykeer beide 

 Jou aan te spoor om die geskrewe stuk te lees 

 Om jou, die leser, te beïnvloed 

 

Hulle gebruik sommige van die volgende tegnieke: 

 Verskillende font tipes en groottes. 

 Bold, italics and onderstreep. 
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 Visuele hulpmiddels soos spotprente en diagramme en so aan. 

 Titels en subtitels. 

 Opskrifte: 'n titel of kort beskrywing gedruk saam met 'n visuele hulpbron soos 'n foto, 'n 
illustrasie, 'n diagram of 'n spotprent. 

 Foto’s. 

 Die uitleg van die bladsy. 

 'n Opsomming van 'n gedeelte van die artikel word gekwoteer. 

 

Advertensies is 'n goeie voorbeeld van die gebruik van teks en visuele hulpbronne om 

die boodskap oor te dra, deur so min woorde as moontlik te gebruik. 

 
 

 

Look at the advertisements on the following pages and answer the following questions about 
them: 

 What is being advertised?  

 What was the first thing you noticed? 

 How did they make use of font types and sizes to make key points stand out? 

 Is the layout of the page done in a way that is interesting and gets your attention?  Why 
do you think so? 

 Was it easy to understand the message?  Why do you think so? 
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Look at the cover page of a novel that tells you at a glance what the story is about.  The novel is 
called “THEY’RE ALL MY CHILDREN”.  Answer the following questions: 

 Who wrote the book?  

 What do you think the book is about?  A mother writing about her children, a 
grandmother writing about her children and grandchildren, a teacher writing about the 
schoolchildren she taught or someone saving war orphans?   

 Why do you think so? 

 There are two clues in this cover page that helps you identify what the story is about.  
What are they? 

 What do you think of the page layout? 
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The next piece of writing is called: “Notes from all over”.   

Note how titles, subtitles and visual aids are used to highlight main points and helps you to 
decide whether to read the article or simply skim until you get to something that interests you. 

 Which part of the written piece would you read first?   

 Why? 
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Which technique is used to indicate main points in the article: “Tips for Beating the Clock”?  
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On the next page is the first page of a magazine article about slavery. 

Answer the following questions about this page:  

 Who wrote the article? 

 Which techniques are used to catch your attention and encourage your to read further?   

 To which continent did slavery return, according to the author? 

 Why do you think so? 

 Who is being taken prisoner? 
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3.2 Register 
Register verwys na die tipe en styl van geskrewe werk wat deur skrywers geproduseer word. 

 

a. Informele Register 

Hierdie soort skryfwerk is informeel.  Dit sal briewe aan jou vriende en e-posse aan vriende en 
kollegas insluit.  Dit sal ook interne korrespondensie in 'n organisasie insluit. 

As jy 'n nota aan jou fasilitator skryf/teken omtrent een van jou opdragte, sal dit onder die 
informele register val. 

Terwyl jou grammatika en punktuasie/NMF steeds korrek moet wees, kan jy 'n meer informele 
toon en styl gebruik en ook meer informele woorde.  Koerant- en tydskrifartikels word gewoonlik 
in die informele register geskryf. 

 

b. Formele Register 

Briewe aan die hoof van 'n departement of tak of hoofkantoor van 'n organisasie en ook briewe 
aan kliënte sal meer formeel wees, daarom sal jy die formele register gebruik. 

As jy 'n brief aan die hoof van die kollege skryf, sal die formaat van die brief, die grammatika, 
woorde en styl formeel wees. 

Byvoorbeeld, as jy 'n brief aan die president van ons land skryf, sal jy dit nie soos volg skryf nie: 

 

Howzit Jacob, my Bra 

Ek wil jou net vertel dat die treine elke dag laat is.  Jy moet iets daaromtrent doen of ek sal 
nie weer vir jou stem nie. 

As die treine more weer laat is, gaan ek dit aan die brand steek, want my baas het gesê dat hy 
my gaan afdank as ek weer laat is. 

Bye 

 

Wanneer hy 'n vergadering in jou stad of dorp het en jy hom persoonlik aanspreek, kan jy 
sekerlik so met hom praat.  Skrywe, egter, is altyd meer formeel as spraak, so jy moet die 
korrekte register kies as jy wil hê dat mense jou ernstig moet opneem. 

'n Brief aan die president moet liewer soos volg geskryf word: 

 

Geagte Mnr Zuma 

Ek bly in Soweto en moet elke dag na die middel van Johannesburg reis.  Wanneer ek laat is vir 
werk, kom ek in die moeilikheid. 

Vir die laaste twee weke was die treine elke dag laat en ek was elke dag laat vir werk.  My 
opsiener dreig nou om dissiplinêre stappe teen my te rig as die situasie nie verbeter nie. 
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Kan u asseblief na die situasie van u kant kyk. 

Die uwe 

 

 

 

Refer back to the article on slavery, what do you think is the author’s purpose in writing this 
article?  Motivate your answer by quoting from the article.  

 Identify at least two examples of explicitly stated facts in the article about slavery.  

 Identify at least three examples of implicitly stated points in the article about slavery.  
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