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UNIT STANDARD 8970 
 

Unit Standard Title  

Write/present/sign texts for a range of communicative contexts  

 

Unit Standard ID 

8970 

 

NQF Level 

3 

 

Credits 

 

 

Purpose 

Learners at this level write/present/sign texts with complex subject matter and a need for 
various levels of formality in language and construction.  They select text type, subject matter 
and language to suit specific audiences, purposes and contexts.  Writers/signers can use 
linguistic structures and features to influence readers/their audience.  They draft, redraft and 
edit own writing/signing to meet the demands of a range of text-types.  They use language 
appropriate to the socio-cultural, learning or workplace/technical environment as required.  
They explore presentation techniques as an alternative to writing/signing own texts.  

Learners credited with this unit standard are able to: write/sign for a specified audience and 
purpose; Use language structures and features to produce coherent and cohesive texts for a wide 
range of contexts; Draft own writing/signing and edit to improve clarity and correctness  

 

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 Outcome 1: Write/sign for a specified audience and purpose: Narrative, discursive, 
reflective, argumentative, descriptive, expository, transactional, business correspondence, 
electronic texts, multi-media presentations 

Assessment Criteria 

 The purpose for writing/signing, the target audience and the context are clear in relation 
to the learning task or activity 

 The text-type, style, and register selected are appropriate to audience, purpose and 
context.  

 Language appropriate to socio-cultural sensitivities is selected and used in an appropriate 
manner without compromising own values or arguments. 

 Writing/signing is well-structured and conveys its message clearly. 

 Critical thinking skills are used as strategies for planning: Brainstorming, mind-mapping, 
using spider diagrams, highlighting 

 Writing/signing reflects a clear point of view with sound reasons and facts to support 
arguments and logical development of a clearly articulated premise. 

 Research skills are evident in the way data and information relevant to the context is 
identified, located, selected and synthesised for inclusion in the final text: Accessing 
information from different sources, sorting, categorising, classifying, sifting for 
relevance, validity and reliability, recording, reporting, formulating conclusions 

 

Specific Outcome 2: Use language structures and features to produce coherent and cohesive 
texts for a wide range of contexts  

Assessment Criteria 

 Meaning is clearly expressed through the use of a range of sentence structures, lengths 
and types 

 The use of paragraph conventions and links between paragraphs in texts, promotes 
coherence and cohesion in writing/signing. Their use is explained with reference to 
logical progression, cause and effect and/or contrast 

 The overall structure of a piece of writing/signing is controlled and the conclusion is 
clearly formulated 

 

Specific Outcome 3: Draft own writing/signing and edit to improve clarity and correctness 

Assessment Criteria 

 Writing/signing produced is appropriate to audience, purpose and context. Corrections 
are an improvement on the original 

 Control of grammar, diction/clarity of sign, sentence and paragraph structure is checked 
and adapted for consistency 

 Logical sequencing of ideas and overall unity are achieved through redrafting 

 There is clear evidence that major grammatical and linguistic errors are edited out in 
redrafts 

 Inappropriate or potentially offensive language is identified and adapted/removed: 
Obfuscation, excessive use of jargon, jargon used to exclude, insensitive choice of words, 
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(gender, rank, hierarchies in familiar settings or organisations, family, sports, wealth) 
offensive or incorrect register 

 Experimentation with different layouts and options for presentation is appropriate to the 
nature and purpose of the task 

 

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. TAALSTRUKTURE EN KENMERKE 
 

Spesifieke Uitkoms 

 Skryf/teken vir 'n spesifieke gehoor en doel: vertellend, diskursief, reflektief, 
argumentatief, beskrywend, openbaarmakend, transaksioneel, besigheids-
korrespondensie, elektroniese teks, multimedia-aanbiedings. 

 

Assesseringskriteria 

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

 Die doelwit vir skryf/teken, die doelwitgehoor en die konteks helder is in verband met 
die leertaak of aktiwiteit. 

 Die tekstipe, styl en register gekies is geskik vir die gehoor, doelwit en konteks. 

 Taal geskik vir sosio-kulturele sensitiwiteite word gekies en gebruik in 'n geskikte manier 
sonder om eie waardes of argumente in opspraak bring. 

 Skryf/teken is goed gestruktureer en dra die boodskap duidelik oor. 

 Kritiese denkvaardighede word gebruik as strategieë vir beplanning: Dinkskrum, 
geheuekaarte, gebruik van spinnekopdiagramme, uitligting. 

 Skryf/teken reflekteer 'n duidelike insig met sterk redes en feite om argumente te 
onderskraag en logiese opvolging van 'n duidelik geartikuleerde uitgangspunt. 

 Navorsingsbevoegdhede is opsigtelik op die manier wat data en informasie relevant tot 
die konteks geïdentifiseer, opgespoor, gekies en gesintetiseer vir insluiting in die finale 
teks gedoen word.  Toegang tot informasie vanuit verskeie bronne, sortering, 
kategorisasie, klassifisering, sifting vir relevansie, geldigheid en betroubaarheid, opname, 
rapportering en formulering van afleidings. 

 

 

 
 

4.1 SATT 
Suid-Afrikaanse Tekentaal het nie 'n geskrewe vorm nie.  Daarom neem 
skryf/voorleggingsuitkomste 'n verskillende vorm aan, dit is, 'n reseptiewe en produktiewe 
bevoegdheid. 

Tekensinspreuke:  Hierdie sluit in register, nie-hand-kenmerke (NHK’s), plasing, rolverskuiwing, 
parameters. 

Tekensinspreuke: Die boublokke van die teken/woord: handvorm, plek, beweging, 
palmoriëntasie, nie-hand-teken.  

Tekensinspreuke:  Tekensinspreuke is opsigtelike strategieë wat gebruik word in getekende 
poësie soos byvoorbeeld ritme, plasing, rolverskuiwing en repetisie van handvorm, lokasie, 
beweging, palmoriëntasie en nie-hand-tekens. 
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4.2 Skryfstyle 
Om jouself duidelik in skrywe uit te druk, moet jy spesiale aandag gee aan: 

 Lees en verstaan, ook komprehensie genoem. 

 Bymekaarmaak van feite en konstruktuering van prosa (teks). 

 Sinstruktuur/kolleksie van tekens en nie-hand-tekens. 

 Paragrafering: samehangende kolleksie van sinne.  In SATT kan die grense aangewys word 
deur hand of nie-hand tekens, gewoonlik brokke tekens. 

 Samestelling van paragrawe. 

 'n Opsomming maak. 

 Notas afneem. 

 Notas uitbrei. 

 Parafrasering. 

 NHT’s. 

Geskrewe/getekende vorms mag verhalende (volksverhale/kort stories/romans/dramas), 
dialoeë, vasgestelde instruksies, advertensies, redaksioneel, brosjures, handboeke, agendas en 
notules, dagboekinskrywings, joernale, lyste, kaarte, toneelstukke, verslae, keurings/getekende 
verhale, gedigte en briewe) insluit. 

Ons het alreeds party van hierdie onderwerpe gedek, soos lees en verstaan, parafrasering en so 
aan.  Ons gaan nou aanbeweeg na die eintlike skryf van teks. 

 

a. Verhalend 

Verhalende styl beteken om die storie te vertel sonder om dialoog te gebruik.  Dit word ook 
gebruik om kommentaar te lewer op 'n film of 'n televisieprogram. SATT ekwivalent van hierdie 
sal 'n getekende verhaal wees. 

“Bang, maar bestendig, hou 'n Braziliaanse seuntjie sy arm uit vir inenting teen die 
geelkoorsvirus wat deur muskiete oorgedra word.  Deur elende te bring aan die trefbare, 
veroorsaak virusse siektes wat strek van die gewone verkoue en masels tot hepatites en VIGS.  
Virusse infekteer klaarblyklik alle lewende dinge – maar is self nie heeltemal lewend nie.  
Partikels van genetiese materiaal – die kern van lewe – lê hulle so onaktief soos die dood totdat 
'n geleë tyd kom om die gasheer binne te val.” 

 

b. Diskursief 

Skryf/teken oor 'n onderwerp in detail, dieselfde soos wanneer jy 'n gesprek het met vriende oor 
'n onderwerp.  Dit mag ook gebeur dat jy nie-verwante onderwerpe in die teks insluit. 

 

c. Reflektief 

Oordenkend.  In die volgende teks, dink die persoon aan grootword. 

“Omdat my stiefpa se betrekkings en later my eie aan die grille van die Buitelandse Kantoor 
oorgelaat was, het ek daardie twintig jaar meestal oorsee gelewe, opgebreek in drie- of vier 
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jaar segmente, party gloeiend, party vervelig, vanaf Caracas tot Lima, van Moskou tot Kaïro tot 
Madrid, gehuisves in Buitelandse Kantoor huisvesting, vanaf eenslaapkamer konkreet tot goud-
bedekte herehuise, met nêrens wat ek 'n tuiste kon noem nie.  Ek was sonder wortels en 
nomadies, baie gewoond daaraan en tevrede.” 

 

d. Argumentatief 

'n Stel redes gegee ter ondersteuning van iets.  Wat volg is 'n ekstrak vanuit National Geographic 
Oktober 1995, toe 'n siviele oorlog in Rwanda gewoed het, wat vernietigende effekte gehad het 
nie net op die bevolking nie, maar ook op die wildslewe. 

'n Brose tuiste bedreig deur oorlog 

“Onder die laaste van sy soort, tuur 'n jong gorilla vanuit sy blaarbedekte skuiling in Rwanda – 'n 
nasie bebloed deur etniese slagting.  Omgewingsbewaringsinstansies is bevrees dat Rwanda se 
onstabiliteit die gorillas se oorlewing mag in gevaar stel.  Ander vra: Hoe moet die verknorsing 
van die wêreld se raarste aap geweeg word teen meer as 500,000 menslike dooies?” 

 

e. Deskriptief 

Beskrywend sonder om oordeel te vel.  In die volgende uittreksel, probeer die skrywer nie om 
jou te oortuig om die item te koop nie, hy gee slegs die kenmerke van die produk. 

“Die Nokia HS12VV draadlose Stereo Hoofstel is ontwerp vir mense wat luister na MP3s op hulle 
telefone en wie nodig het om moeiteloos te kan skakel tussen musiek en telefoonmode in 'n 
oomblik.  Die vertoning verskaf musiekinformasie, oproeper ID en MMS/SMS in 'n oomblik, terwyl 
die ingeboude stereo FM RDS radio outomatiese kanaalsoek voorsien.” 

 

f. Ekspositorief (Openbaarmakend) 

'n Volle beskrywing en verduideliking van 'n teorie.  Word gewoonlik in die media gebruik om iets 
niegeloofwaardig openbaar te maak.  Enige skandaal waarvan verslag gedoen word in die media, 
is geskryf in ekspositoriewe styl. 

 

g. Transaktioneel 

Met betrekking tot 'n besigheidstransaksie.  Dit sal gewoonlik fakture, debiet- en kredietnotas, 
notas om te koop en soos aan, wees. 

 

h. Besigheidskorrespondensie 

Sal alle besigheidskorrespondensie insluit: briewe, fakse, memorandums, kooporders, fakture, 
kredietnotas, debietnotas en so aan. 
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i. Elektroniese Teks 

Word gestuur via e-pos.  Daar is 'n spesifieke stel reëls wat e-pos reguleer. 

j. Multimedia Voorleggings 

'n Multimedia voorlegging is wat dit sê: 'n voorlegging wat meer as een medium gebruik.  Met 
ander woorde, jy sluit 'n visuele voorlegging op jou rekenaar in, jy kan ook 'n projektor of 'n TV 
en video kombinasie gebruik, of selfs foto’s en ander visuele beeltenisse teen 'n muur reflekteer, 
solank as jy meer as een medium gebruik. 

Die eerste medium is gewoonlik papier-gebaseerd in die vorm van 'n handboek, 'n boek, notas en 
so aan.  Multi-media voorleggings is baie effektief aangesien hulle maksimum gebruik maak van 
meer sintuie as slegs ons oë. 

 

 

4.3 Genereer Geskikte Geskrewe Teks  
Wanneer jy skryf/teken, moet jy altyd die gehoor in ag neem.  Vir 'n brief aan vriende sal jy die 
informele register gebruik, jy kan sleng en jargon vryelik gebruik en jou uitleg sal informeel 
wees.  Die diksie, taalkenmerke en strukture, prentjies en sinlengtes sal alles meer informeel 
wees as wanneer jy 'n besigheidsdokument sou skryf. 

Wanneer jy 'n dokument vir die Informasietegnologiedeparement skryf, sal jou voorlegging 
formeel wees, so jy sal die formele register gebruik.  Jy kan jargon en tegniese taal vryelik 
gebruik, sonder verduidelikende notas.  Jou diagramme en ander visuele hulpmiddels kan tegnies 
wees, solank as wat dit met die IT industrie verband hou. 

Wanneer jy 'n nota aan 'n vriend skryf waarin jy hom/haar vertel van iets snaaks wat met jou 
gebeur het, sal jy van die komiese register gebruik maak: iets snaaks word altyd in die komiese 
register vertel. 

Wanneer jy aan 'n kliënt skryf wie nie 'n deskundige in IT is nie, sal jy nog steeds van die formele 
register gebruik maak.  Jy sal egter minder jargon en tegniese taal gebruik en waar jy kan, moet 
jy verduidelikings byvoeg.  Taalstruktuur en kenmerke sal formeel wees. 

Hierdie is 'n uitleg van 'n brief gedoen in die formele register.  Jou keuse van woorde sal formeel 
wees, jy sal opskrifte en subtitels gebruik, jy sal vet letters (bold) en italic fonts (of NHT’s om 
sekere aspekte te onderskraag) gebruik. 

Kan jy sien dat hierdie brief nie dieselfde lyk as die brief aan jou vriend nie?  Dit is belangrik om 
die geskikte register vir die gehoor na wie jy toe skryf te gebruik.  As jy dit nie doen nie, kan die 
leser beledig voel en selfs weier om jou ernstig op te neem. 

 



11 | P a g e  

 

 

 

Byvoorbeeld: 'n vriend se moeder is oorlede en jy moet 'n betuiging van meegevoel skryf.  Jou 
skrywe sal meer formeel wees as wanneer jy aan jou vriend skryf, alhoewel nie heeltemal so 
formeel as wanneer jy aan die President skryf nie.  Jy sal nie humor, jargon, tegniese- or 
dubbelsinnige woorde gebruik nie.  Die styl sal meegevoelig wees. 

Wanneer jy 'n kliënt uitnooi na 'n Kersfeesfunksie, sal jy die formele register gebruik, maar jy sal 
die formsliteit afskaal.  Jy kan die tema van die partytjie bekendstel met 'n bietjie humor of 'n 
snaakse prentjie, jy sal nie titels, opskrifte en so aan gebruik nie. 

As jy onseker is van die verskil tussen die register, besoek 'n skryfbehoeftewinkel wat kaartjies 
verkoop en kyk na verjaardagkaartjies, kaartjies omtrent siekte en die dood en uitnodigings. 

Daar sal meer as een voorbeeld van elk wees en sommige sal meer formeel wees as ander.  
Neem kennis van die toon en styl wat gebruik word, neem kennis van die diksie en die 
taalstruktuur.  Maak notas indien nodig en verwys terug na jou notas wanneer nodig. 

 

 

 

 

4.4 Kritiese Denkvaardighede 
Kritiese denke: die proses van dink omtrent idees or situasies sodat dit ten volle verstaan word, 
hulle implikasie geïdentifiseer word  en/of te oordeel oor wat verstandig of redelik is om te glo 
of doen.  
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Voordat jy 'n essay, 'n opsomming, 'n boodskap aan iemand of besigheidskorrespondensie begin 
skryf/teken, moet jy beplan wat jy gaan skryf/teken.  Onthou, skrywe is formeel en vorm 'n 
permanente rekord.  Dit is nie so maklik om 'n fout reg te maak as met gesproke kommunikasie 
nie. 

Deel van jou beplanningsproses in om 'n skets van wat jy beplan om te skryf/teken te skryf – die 
hoofpunte wat jy wil uitdruk.  Om dit te kan doen, moet meeste van ons ons denkvaardighede 
verbeter.  Gelukkig is daar strategieë beskikbaar om ons te help met ons kritiese 
denkvaardighede. 

Kritiese denkswyse is wanneer jy verstaan hoe andere dink en wie ook jou denkprosesse 
verstaan.  Wanneer jy bewyse kan bymekaarmaak wat jou redenering kan ondersteun en ook 
hierdie bewyse objektief kan evalueer, kan jy ook kritiese denkswyse toepas. 

'n Geheuekaart is 'n uitstekende tegniek om jou kritiese denkswyse te verbeter. 

 

a. Breinskrum  

Hierdie is 'n hoogs effektiewe manier om probleme op te los, mits jy die proses reg 
implementeer. 

Dit sluit die generasie van 'n groot klomp onkonvensionele idees in, terwyl die gewone tendens 
om te kritiseer of ontydige afkeuring van hierdie uitsonderlike idees uitgeskakel word. 

 

b. Die Breinskrumproses 

 Keuse 

Kies 'n onderwerp vir 'n breinskrum en kies ook lede vir die groep. 

 

 Die Onderwerp 

Die groep kry vooraf kennis van die onderwerp in die vorm van 'n kort beskrywing in een of twee 
sinne.  Die groepsfasilitator bespreek 'n beperkte gedeelte van die agtergronds-informasie met 
betrekking tot die probleem, met die groep. 

 

 Opwarmsessie 

Lede word voorgestel aan die konsepte van breinskrums op 'n ontspanne manier. 

Die groepbesprekings moet probeer om die versperrings tot kreatiewe denke te identifiseer en 
wys hoe dit oorkom kan word. 

Die doel van breinskrums is om soveel idees as moontlik te genereer in 'n kort tydsperiode.  Dit 
maak nie saak of die idees verspot is nie, dit is eintlik die doel van 'n breinskrum. 

Wanneer 'n breinskrum gebruik word, is kreatiewe denke baie belangrik, so ook is die oorkoming 
van versperrings tot kreatiewe probleemoplossings. 

Die eintlike breinskrumproses word verduidelik, saam met die vier reëls vir 'n breinskrum:   

 Vrye assosiasie: deelnemers moet die eerste idee wat in hulle koppe inkom sê, dit maak 
nie saak hoe verspot of absurd dit mag klink nie. 
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 Opklaring: die persoon wie se idee dit was, kan uitbrei oor die idee, of iemand anders 
kan, soos wat een idee tot 'n ander lei.  Geen evaluasie van die idee word toegelaat op 
hierdie stadium nie. 

 Suspensie van assesering: niemand word toegelaat om enige kommentaar op enige 
iemand anders se idees te lewer nie.  Dit is nie die doel van 'n breinskrum nie. 

 Spoed: 'n breinskrum moet so spoedig moontlik gebeur. 

Kort oefenrondtes sal demonstreer hoe min tyd dit neem om 50 to 100 idees te produseer.  Aan 
die einde van die opwarmsessie, word die oorspronklike probleem weer begin in soveel 
moontlike opsies as moontlik.  Byvoorbeeld, die probleem van minder profyt kan hergedefinieer 
word tot hoe om die opposisie te oorkom, of hoe om bemarking te verbeter.  Al die verklarings 
word neergeskryf deur die leier. 

Dit moet ontwikkel in 'n lighartige, ligsinnige atmosfeer.  'n Breinskrum is 'n lekker ding om te 
doen en dit moet so wees vir almal. 

 

c. Breinskrum 

Die fasilitator lees die verklarings uit en vra vir idees.  Soos die idees vloei, word hulle 
genommer en opgeskryf op 'n groot flipkaart met 'n groot feltpen. 

Elke blaai word afgeskeur wanneer vol en op 'n ander plek in die kamer gewys.  Vryheid van 
spraak moet bevorder word.  Die idees kan tussen 150 tot 600 wees, of meer. 

Daar moet 'n voorafgesette tydskaal vir hierdie sessie wees. 

Nou kan oplossings oordink word vir doelmatigheid en so aan.  

 

d. Uitligting 

Terwyl jy teks lees, kyk jy altyd vir die hoofpunte.  Jy kan notas maak van die hoofpunte terwyl 
jy lees, of jy kan hulle uitlig (highlight).  Uitligting kan gedoen word deur in die kantlyn van die 
boek 'n nota te maak, deur die relevante stukke te onderstreep of jy kan 'n uitligpen gebruik. 

As die boek jou eiendom is of aan jou organisasie behoort, kan jy gerus belangrike punte uitlig.  
Wanneer die boek aan iemand anders of 'n biblioteek behoort, moet jy asseblief nie van die 
uitligtingstegniek gebruik maak nie – maak afskrifte van die bladsye wat jy benodig en lig 
belangrike punte op hierdie blaaie uit. 

Jy kan ook verskillende kleure uitligpenne gebruik om die verskil aan te dui tussen verskillende 
hoofpunte of opskrifte en subtitels.  Hoe jy die verskillende kleure gebruik is jou saak, solank as 
daar 'n metode en orde is op die manier wat jy die kleur gebruik. 

Jy kan byvoorbeeld al die punte oor een onderwerp in blou uitlig, al die punte oor 'n ander 
onderwerp in geel en so aan.  Of jy kan al die hoofpunte in blou merk, dit maak nie saak wat die 
onderwerp is nie en al die stawende informasie in geel. 

Voel vry om te eksperimenteer, maar maak seker dat jy 'n sisteem uitgewerk het voordat jy die 
uitligterpen begin gebruik. 

Wanneer jy 'n rekenaar gebruik, kan jy ook teks uitlig deur vet letters (bold), italics of 
onderstreping te gebruik.  Jy kan ook die highlight tool gebruik. 
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4.5 NAVORSING 

a. Informasiebronne 

Voordat jy jou dokument begin skryf, moet jy eers beplan wat jy gaan skryf/teken. 

Eerstens moet  jy die onderwerp definieër en dan moet jy informasie oor die onderwerp 
bymekaar maak. 

 

Informasie kan bymekaarge-
maak word vanaf: 

In die geval van besigheidskorrespondensie, sal jy 
informasie vind in: 

Biblioteke Notules van vergaderings 

Ensiklopidieë Korrespondensie met kliënte en verskaffers  

Handboeke Bestuur- en prosedurehandleidings 

Tydskrifte Interne korrespondensie tussen departemente, takke en 
streke 

Koerante Korrespondensie tussen bestuur en hulle departemente 

Onderhoude met deskundiges  

Internet  

Wanneer jy navorsing omtrent 'n onderwerp doen is dit belangrik dat jy soveel moontlik 
informasie inwin.  Hoe meer informasie jy het, hoe beter.  Natuurlik moet die informasie en 
data relevant tot die onderwerp waaroor jy gaan skryf/teken wees. 

 

b. Organiseer Die Materiaal 

Wanneer jy die informasie versamel het, moet dit georganiseer word. 

 

c. Uitsortering En Kategorisering 

Rangskik of organiseer die informasie met dieselfde kenmerke of karaktertrekke sistematies in 
groepe.  Al die informasie met eenderse inhoud word saam gegroepeer.  Jou klassifikasie sal 
afhang van die orde waarin jy die dokument gaan skryf/teken: jy kan die informasie kronologies 
sorteer, kontras gebruik of oorsaak en effek. 

 

d. Sifting Vir Toepaslikheid 

Wanneer jy jou informasie en data geklassifiseer het, moet jy deur dit sif vir toepaslikheid.  Jy 
behoort die informasie wat relevant tot jou onderwerp is hou, al die ander goed kan weggegooi 
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word.  Met ander woorde, as jy skryf oor plante wat in die somer blom, is al die blomme wat in 
die herfs blom nie relevant nie, jy kan dit nie gebruik om jou skryfwerk se  waarde te verhoog 
nie, jy behoort dit weg te gooi. 

 

e. Geldigheid En Betroubaarheid 

Nou moet jy seker maak van die geldigheid en betroubaarheid van jou informasie.  Die 
ooglopende manier om dit te doen is om jou feite te vergelyk by meer as een bron: vergelyk 
meer as een handleiding, praat met meer as een persoon, besoek meer as een webblad, om te 
verseker dat jou feite korrek is.  Verkieslik moet jy meer as een handleiding, meer as een 
webblad en die kennis van meer as een deskundige vir elke aspek hê wat moet nagegaan word.  
As die meeste of al jou bronne dieselfde basiese feite gee, kan jy redelik seker wees dat die feit 
korrek is. 

 

f. Aantekening 

Wanneer jy deur jou informasie gesif het en dit geverifieer het, moet jy dit aanteken in die 
kategorieë wat jy gekies het.  Hierdie aantekening is in konsepvorm, gewoonlik in die vorm van 
ruwe notas. 

Jy is nou gereed om jou eerste kopie van die finale dokument te skryf 

 

 

 

 

Refer to the article about the marriage of Mr Mandela’s grandson on the next page.  
Rewrite/sign the article in the narrative style, without any dialogue. 

 

Formatiewe Assesering 1 
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2. PRODUSEER TEKS 
 

Spesifieke Uitkoms 

Gebruik 'n reeks lees en/of sieningsstrategieë om die letterlike betekenisse van spesifieke teks 
te verstaan. 

 

Assesseringskriteria 

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

 Onbekende woorde/tekens geïdentifiseer word.  Hulle betekenisse word korrek 
gedetermineer deur die kennis van sintaks, woord-aanvalbevoegdhede/teken 
parameter/analise bevoegdhede en kontekstuele leidrade. 

 .Assmt Krit Reeks: Geleende woorde/tekens, komplekse terme, akronieme, neologismes, 
kollokwiakolismes, sleng, jargon, dialek.. 

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

 Hoofidees word afgesonder van ondersteunende bewyse en geparafraseer of opgesom. 

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

 Kenmerke van visuele teks word verduidelik in verband met die manier wat dit impakteer 
op die  betekenis. 

 Assmt Krit Reeks: Komposisie, uitleg, lig, voorgronding, agtergronding, perspektief, 
kamerahoek, raam, reeks, gebruik van kleur/swart en wit, font tipe, font grootte, 
opskrifte, titels en subtitels. 

  

 

 

 

5.1 Skryftegnieke 
Outeurs maak gebruik van verskillende skryftegnieke ten einde lesers na hulle oogpunt om te 
praat. 

 

a. Sinlengte 

Die sin kan geag word as die kern van taalkommunikasie, omdat 'n sin 'n volledige gedagte is wat 
'n betekenis oordra.  Met ander woorde, jy gebruik 'n sin om jouself aan ander mense te 
verduidelik, of om jou opinie omtrent iets te gee.  Die einde van 'n sin word aangedui deur 'n 
volpunt. 

Sin (in verband met SATT): 'n Sin is 'n eenheid van betekenis opgemaak uit 'n kolleksie van tekens 
en nie-hand-teken kenmerke, wat altyd 'n werkwoord insluit en aan die spesifieke grammatiese 
reëls van SATT voldoen. 
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'n Sin/kolleksie van tekens en nie-hand-teken kenmerke moet sin uitmaak, daarom moet 'n 
sin/kolleksie van tekens en nie-hand-teken kenmerke 'n volledige gedagte uitmaak.  Om dit te 
doen, moet 'n sin 'n werkwoord bevat (iets doen) en 'n selfstandige naamwoord ('n onderwerp) en 
die sin/kolleksie van tekens en nie-hand-teken kenmerke moet 'n gedagte bevat met 'n idee wat 
relevant is met wat die onderwerp doen. 

As jy sê: “Die ongeluk het gebeur toe ek oor die pad gestap het”, maak dit sin vir almal wat dit 
hoor of lees.  As jy sê: “My hond is raakgery en Vin Diesel het Suid-Afrika besoek”, sal dit min sin 
maak vir ander mense.  Die twee konsepte het niks met mekaar te doen nie.  In hierdie geval, 
moet jy twee of meer sinne gebruik, of selfs twee paragrawe. 

'n Kort sin kan as volg wees: Thabo neem die hond vir 'n uitstappie. 

Outeurs gebruik kort sinne om spanning in 'n geskrewe stuk te verhoog.  Langer sinner maak 'n 
geskrewe sin meer ontspanne en nie so gespanne nie.  As jy 'n stuk skryf oor stakings en onluste, 
moet jou sinne korter wees, terwyl die sinne in 'n geskrewe stuk oor boerdery langer moet wees 
om 'n rustiger atmosfeer te skep. 

Gewoonlik moet ons probeer om die lengte van sinne in enige geskrewe stuk te varieer.  'n 
Geskrewe stuk wat slegs lang of kort sinne bevat, kan moeitevol wees om te lees. 

Daar is drie basiese tipes sinne. 

 

 Eenvoudige Sinne 

Hierdie het een werkwoord en een onderwerp en voorwerp.  “Die seun speel met die bal.”  

 

 Saamgestelde Sinne  

'n Saamgestelde sin word opgemaak uit twee of meer gedagtes of 
sinne wat met mekaar te doen het.  Die gedagtes of sinne is 
gewoonlik geheg aanmekaar om een sin te vorm deur die volgende woorde: maar, en, of. 

“Die seun speel met die bal, maar sy ma roep hom.” 

“Die seun speel met die bal en ander kinders kyk na hom. 

Sinne moet dieselfde onderwerp hê as jy 'n saamgestelde sin wil maak.  Die volgende twee sinne 
is nie gepaard met mekaar nie en moet nie saamgestel word nie.  “Dit is laat” en “Ek hou van 
lees”.  “Dit is laat en ek hou van lees” maak nie sin nie, aangesien hulle nie dieselfde onderwerp 
deel nie: om laat te wees en lees het niks met mekaar te doen nie.  “Dit is laat en gaan bed toe” 
is 'n beter voorbeeld. 

 

 Komplekse Sinne 

Bestaan uit een onafhanklike sin met een of meer afhangende klousule wat daarna 
verwys.  Die sin en die klousules word verdeel deur 'n komma.  “Al reën dit, speel die 
seun buite.”  Kan jy sien dat “Al reën dit” nie 'n volsin is nie, dit het nie 'n onderwerp 
nie, so dit word 'n klousule genoem en moet aan 'n sin geheg word. 

Die klousules en die sin moet met dieselfde onderwerp verband hou as jy 'n 
komplekse sin wil skep.  “Al reën dit, hou ek van lees” is 'n nuttelose sin, aangesien 
hulle nie dieselfde onderwerp deel nie.  “Ek moet winkel toe gaan, al reën dit” is 'n beter 
voorbeeld van 'n komplekse sin. 
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Onthou: 

 Te veel kort sinne sal jou teks haperig en kortaf laat lyk. 

 Te veel lang sinne sal die teenoorgestelde effek hê, jou teks sal verwarrend lyk. 

 Kort sinne moet afgewissel word met lang sinne om jou teks 'n eweredige vloei te gee. 
 

 

 

 

 

 

 

Analyse the article called: Spectre of AIDS at Mandela Nuptials. 

 How many short sentences are used in the article? 

 How many long sentences? 

 Give one example of a complex sentence 

 Give one example of a compound sentence. 

 

5.2 Paragrawe 
As 'n voorstelling tot skrywe van jou eie teks, hiermee 'n oorsig omtrent die skrywe van 
paragrawe en dokumente. 

Paragrawe (in verhouding met SATT).  'n Paragraaf is 'n samehangende kolleksie van sinne.  Sy 
grense kan gewys word deur met-die-hand of nie-hand-kenmerke.  Paragrawe kan ook gesien 
word as brokke van teken. 

Die sinne in 'n paragraaf moet 'n eenheid vorm.  Die leser/toeskouer moet maklik kan sien hoe 'n 
sin volg op die een wat hom voorafgaan.  'n Paragraaf/brokke van teken begin met 'n onderwerp 
sin/kolleksie van tekens en nie-hand-kenmerke, wat die onderwerp van die paragraaf voorstel 
aan die leser.  Die onderwerpsin tree op as 'n basis en hou die paragraaf bymekaar.  
Sinne/kolleksie van tekens en nie-hand-kenmerke wat volg in dieselfde paragraaf moet op die 
onderwerp of tema voorgestel in die eerste sin, uitbrei.  Ons noem dit ondersteunende sinne.  
Ondersteunende sinne verskaf spesifieke details omtrent die onderwerp sodat die onderwerpsin 
verhelder word en die paragraaf interessant gemaak word. 

As die sin/kolleksie van tekens en nie-hand-kenmerke nie bydra tot die tema van die paragraaf 
nie, moet dit nie ingesluit word nie.  Jy moet ook vermy om data wat nie relevant tot die 
onderwerp is nie, by te voeg. 

 

a. Wenke Vir Die Skryf/Teken Van Goeie Paragrawe 

 Elke paragraaf moet net een tema hê. 

 Moenie paragrawe skryf/teken wat langer as 10 of 12 lyne is nie, omdat langer paragrawe 
vervelig en verwarrend raak. 

 Meng lang en kort paragrawe in 'n dokument om die aandag en 
belangstelling van die leser te trek. 

 

Formatiewe Assesering 2 
 



20 | P a g e  

 

 

 

5.3 Dokument 
Wanneer jy 'n dokument skryf, moet dit oor 'n spesifieke onderwerp of tema wees.  Die teks wat 
jy skryf sal gewoonlik bestaan uit meer as een paragraaf, elkeen met sy eie onderwerp maar met 
betrekking tot die hoofonderwerp van die dokument. 

Jou stuk skrywe moet begin met 'n voorstelling van die dokument se tema.  Jou eerste paragraaf 
sal dus die voorstellende paragraaf wees.  Hou die voorstellende paragraaf kort, relevant en stel 
die tema van die dokument voor.  Die voorstellende paragraaf moet die aandag van die leser 
trek. 

Jou paragrawe moet elkeen volg op 'n logiese wyse, van punt A na punt B na punt C.  Die laaste 
sin van die voorafgaande paragraaf moet die volgende paragraaf inlei.  Een gedagte moet 
konnekteer met die volgende gedagte op 'n logiese wyse.  Moenie rondspring van een onderwerp 
na 'n ander sonder om die leser 'n paar leidrade omtrent jou doel te gee nie. 

 

a. Sorteer Die Paragrawe In 'n Logiese Volgorde 

Jy kan oorsaak en effek en kontras gebruik om te help om jou paragrawe op 'n logiese manier te 
sorteer. 

 Kontras is wanneer jy een tema, gedagte, opinie of produk met 'n ander vergelyk. 

 Met oorsaak en effek kan jy byvoorbeeld vorder vanaf die oorsprong van oorlog tot die 
effek van 'n siviele oorlog op gewone mense. 

As jy oor iets skryf wat oor 'n lengte van tyd gebeur, kan jy jou paragrawe kronologies rangskik: 
begin met die vroegste datum en eindig met die laatste datum.  Wanneer jy oor droogtes in 
Suid-Afrika wil skryf, kan jy begin met die groot droogte in die 1930s en eindig met die huidige 
droogte. 

Enige argumente wat jy in jou dokument gebruik, moet ondersteun word deur betroubare redes 
en feite.  Jy moet jou gevoelens kan regverdig met feite ten einde die leser van jou sienspunt te 
oortuig.  Iets wat jou buurman oor die saak gesê het is nie feitelik nie – jy moet die stelling 
verifieer. 

Maak seker dat jy jou standpunt deeglik stel.  Onthou dat ander mense ook jou standpunt moet 
verstaan. 

'n Brose tuiste bedreig deur oorlog 

“Onder die laaste van sy soort, tuur 'n jong gorilla vanuit sy blaarbedekte skuiling in Rwanda – 'n 
nasie bebloed deur etniese slagting.  Omgewingsbewaringsinstansies is bevrees dat Rwanda se 
onstabiliteit die gorillas se oorlewing mag in gevaar stel.  Ander vra: Hoe moet die verknorsing 
van die wêreld se raarste aap geweeg word teen meer as 500,000 menslike dooies?” 

Soos dit is, is die bostaande paragraaf duidelik.  As ek sekere sleutelwoorde 
uitlaat, kan ek die paragraaf verander sodat dit nie sin maak nie:  

 “'n Jong gorilla tuur vanuit sy blaarbedekte skuiling en onstabiliteit kan die 
gorilla se oorlewing in gevaar stel.”  Wat op aarde praat ek van?  Waar is die 
gorilla, hoekom sou sy oorlewing in gevaar wees en wat is die onstabiliteit 
waarvan ek geskryf het? 

As jy wil hê dat jou skryfwerk duidelik moet wees, moet jy verseker dat jy die leser al die 
informasie gee wat hy/sy benodig om jou argument te verstaan. 
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“Hulle sê dit gaan reën vandag.”  Dis 'n baie swak sin.  Wie is die “hulle”, waar het hulle die 
informasie vandaan gekry, waar gaan dit reën, waar bly hulle – bly hulle eens in dieselfde area 
as ek en jy? 

Kontroleer altyd jou feite vir korrektheid voordat jy dit neerskryf.  Lesers is baie krities en sal 
jou nooit vergewe word as jy jou feite verkeerd kry nie.  Enige iets wat jy skryf/teken in die 
toekoms, sal met suspisie bejeën word. 

“Die Weerburo voorspel dat daar 'n 80% kans vir reën in Gauteng is vir vandag.”  Nou het jy die 
bron van jou feit vermeld, jy het jou feit gestut met 'n estimasie van die moontlikheid van reën 
en jy het dit ook duidelik gemaak waar dit gaan reën.  As dit nie reën nie, kan jou lesers nie vir 
jou kwaad wees nie, aangesien jy slegs die voorspelling van die Weerburo neergeskryf het. 

Aan die einde van jou dokument moet jy tot 'n slotsom kom, waar jy al die feite wat jy vooraf 
vermeld het, konnekteer.  Maak jou afsluiting or rekommendasie duidelik en maak seker dat dit 
gebaseer is op die feite wat jy vermeld het.  Die slotsom kan wees: 

 'n Kort opsomming van die hoofpunte van jou dokument. 

 'n Direkte slotsom waar jy die leser wys hoe die boodskap tot hom/haar betrekking het. 

 'n Plan van aksie slotsom waar jy die vraag antwoord op wat gedoen moet word omtrent 
die sake bespreek in die liggaam van jou dokument. 
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3. TREK YOU EIE SKRYWE/TEKEN OP 
 

Spesifieke Uitkoms 

Trek jou eie skrywe/tekening op en redigeer om duidelikheid en korrektheid te verbeter. 

 

Assesseringskriteria 

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

 

 Skrywe/tekening is geskik vir die gehoor, doel en konteks.  Korreksies is 'n verbetering 
van die oorspronklike. 

 Kontrole van grammatika, diksie/duidelikheid van teken, sin en paragraaf struktuur is 
gekontrolleer en aangepas vir konsekwentheid. 

 Logiese sekwensie van idees en eenheid in alle opsige is bereik deur herskrywing. 

 Daar is duidelike bewys dat hoofgrammatika en liguistieke foute uitgeredigeer is in die 
herskrywings. 

 Onvanpaste of moontlike aanstootlike taal is geïdentifiseer en aangepas/verwyder: 
verdoeseling, oortollige gebruik van jargon, jargon gebruik om uit te sluit, onsensitiewe 
keuse van woorde (geslag, rang, hierargieë in bekende omgewings of organisasies, 
familie, sport, rykdom) aanstootlike or verkeerde register. 

 Eksperimentering met verskillende uitlegte en opsies vir aanbiedings is van pas tot die 
natuur en doel van die taak. 

 

 
 

Daar is verskeie redes waarom outeurs skryf 

 Om lesers tot sy/haar oogpunt te oorreed: die artikel in uithandiging 1 omtrent die 
gedrag van mnr. Zuma se ondersteuners buite die hof was geskryf om lesers te oorreed.  
Wanneer 'n outeur skryf om te oorreed, wil hy hê dat jy sy opine omtrent sake, beleid en 
situasies moet aanvaar. 

 Om lesers in kennis te stel: in SA Computer sal jy baie artikels vind wat lesers omtrent 
nuwe ontwikkelings in informasietegnologie verwittig.  In ander tydskrifte sal jy 
modeartikels vind, artikels omtrent gesonde eetgewoontes, fiksheid, ens.  Hierdie 
artikels word almal geskryf as informasie aan lesers. 

 Om lesers te vermaak: die kort stories gevind in tydskrifde word geskryf om te vermaak.  
Fabels, feëverhale, romans, spotprente, kort, snaakse stukke in tydskrifte word almal 
geskryf om te vermaak. 

Voor jy begin skryf/teken moet jy beplan wat jy gaan skryf/teken 

 Vir wie wil jy skryf/teken: jou vriende en familie, die 
algemene publiek, 'n besig-heidsdokument, 'n koerant or 
tydskrif-artikels ensovoorts. 
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 In watter register sal jy skryf/teken: formeel of informeel. 

 Tekenplanne, nie-hand-kenmerke (NHKs), rolverskuiwing, parameter. 

 Teken parameter: handvorm, lokasie, beweging, palmoriëntasie, nie-hand-teken. 

 Watter skryfstyl sal jy gebruik: verhalend, diskursief, openbaarmakend, ens. 

 Bepaal die navorsing wat jy wil doen. 

 Organiseer jou skrywe: maak seker dat idees en feite logies vloei. 

 

a. Maak Jou Skrywe/Teken Interessant 

 Gebruik nommers en bullets om idees, feite en paragrawe te skei.  Jy sal voorbeelde van 
bullets en nommers in hierdie leerdersgids kry. 

 Gebruik punktuasie/NHKs korrek: kommas, volpunte, 
ensovoorts. 

 Gebruik titels, subtitels, opskrifte, inhoud en indeks. 

 Gebruik 'n inleiding en 'n afsluiting. 

 Gebruik visuele beelde en opskrifte saam met die beelde. 

 Varieër die lengte van jou sinne. 

 Struktureer jou paragrawe reg. 

 Indien enige aksie benodig word, maak voorstelle omtrent die aksies. 

 Stel idees voor. 

 Gebruik aanhangsels of bylae indien nodig. 

 Gebruik NHKs (nie-hand-kenmerke) reg. 

 Tekenplanne nie-hand-kenmerke (NHKs) plasing, rolverskuiwing, parameter 

 Tekenparameter: handvorm, lokasie, beweging, palmorientasie, nie-hand-teken 

 

 

 

6.1 Herskryf/Herteken Jou Eerste Konsep 
Jy sal nooit jou eerste konsep vir die finale dokument gebruik sonder om te lees en weer te lees 
en veranderinge te maak nie. 

Jou eerste konsep is nooit goed genoeg vir die finale produk nie, jy moet kontrolleer en weer 
kontrolleer sodat korreksies in jou skryfwerk gemaak kan word sodat daar 'n verbetering op die 
oorspronklike is. 

Wanneer jy jou dokument kontroleer, kyk na die volgende: 

 Jou gebruik van grammatika. 

 Diksie. 

 Die sin- en paragraafstruktuur 
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 Maak veranderinge, indien nodig, (wat gewoonlik gebeur) om konsekwensie te bereik. 

 Maak seker dat jou idees en onderwerpe logies vloei van een na die ander in die sinne 
sowel as die paragrawe. 

 Identifiseer en verwyder onvanpaste of potensieel offensiewe taal. 

 Wees op die uitkyk spesifiek vir jargon en tegniese taal.  Moenie dit te veel gebruik nie, 
vervang dit met ander verduidelikende woorde.  Te veel jargon en tegniese taal verwar 'n 
leser wat nie vertroud is daarmee nie.  Die leser sal belangstelling verloor en ophou lees.  
Ek is seker jy het al 'n artikel of dokument opgehou lees oor te veel jargon en tegniese 
taal. 

 Wees versigtig vir die gebruik van aanstootlike taal met betrekking tot geslag, rang, 
familie, sport en rykdom. 

 Jy mag dalk 'n seksistiese grappie snaaks vind, die ander party mag nie.  Moenie grappe 
maak van 'n persoon se geslag of rang nie.  Moet ook nie verwys na “daardie ou vrou” nie, 
sy mag dalk iemand se moeder wees.  Moenie jou baas die “Grootbaas” noem nie, noem 
hom op sy regte naam. 

 Eksperimenteer met die uitleg van jou skrywe/tekening: verander die opskrifte, verander 
die font tipe en grootte, skuif die prentjies rond tot jou skrywe 'n plesier vir die oog is. 

 Kontrolleer jou tekenplanne: nie-hand-kenmerke (NHKs) plasing, rolverskuiwing, 
parameter 

 Kontrolleer jou tekenparameters: handvorm, lokasie, beweging, palmorientasie, nie-
hand-teken 

 
 

 

 

Select an article from a magazine or a newspaper  Do the following: 

 Identify the style of writing. 

 Identify the structures and features of text that was used. 

 Do the visual aids add to your understanding of the article? 

 How are sentence lengths varied to capture and hold your attention?  Use any paragraph 
as an example. 

 Does the author’s paragraphs flow logically? 

 How does the author link paragraphs? Use the first and second paragraphs as an example. 

 Do the paragraphs vary in length?  Motivate your answer. 

 Where do you think the author collected information and data from? 

 Summarise the article 

 Rewrite/resign your summary 

Attach the article to yourassessment. 

 

Formatiewe Assesering 3 
 


