
 
 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 
 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 5 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel 

volledig is. 
 

2. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE AFDELINGS: 
 
Afdeling A            Prosa (60 punte) 
Afdeling B  Transaksionele Skryfwerk  (40 punte) 

      
 

3. Beantwoord AL die vrae in jou antwoordboek 
 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf en bestuur jou tyd effektief.  
 

5. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel. 
 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
 
8. Geen woordeboeke of leesboeke mag gebruik word nie.  

 

Sterkte!  
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AFDELING A: PROSA [60] 

ROMAN: EK WAS HIER – NANETTE VAN ROOYEN  

VRAAG 1: Literêre Opstel (30) 

Intertekstualiteit is die vorming van die betekenis van 'n teks deur ander tekste. Dit 

kan verwys na 'n outeur wat uit ander tekste leen of 'n vroeër teks verwerk of 

vervorm. Die sprokie dien as interteks van die roman ‘Ek was hier’.   

 

Bespreek die bogenoemde stelling in ‘n opstel van 300 – 350 woorde deur na die 

volgende aspekte te verwys: 

 

-  Die ligging van Frankie se kamer en hoe dit verband hou met  

  sprokiesagtige elemente.                  (10) 

-   Die ooreenkomste tussen Milan en Frankie se verhouding en die  

  verhouding tussen ‘n prins en ‘n prinses in ‘n sprokie.                 (6) 

-   Hoe die einde van die verhaal vergelyk met die van ‘n sprokie.   (4) 

  

Assessering sal soos volg, volgens ‘n nasienrubriek plaasvind:  

Taal, struktuur en beplanning: 10 punte 

Inhoud:     20 punte  

 

VRAAG 2: Literêre Opstel (30) 

 

Skryf ‘n opstel van 300 – 400 woorde oor Frankie se verhouding met haar ouers 

deur na die volgende te verwys:  

 

- Gee ‘n beskrywing van Frankie se ma (Elena) deur te verwys na haar 

voorkoms, beroep, stokperdjies, eetgewoontes en wanneer sy gebore is  (5) 

- Gee ‘n beskrywing van Frankie se pa (Ben) deur te verwys na sy  

geboorteland, voorkoms, vervoermiddel, stokperdjies en beroep.   (5) 

- Die ouerskapstyle van Frankie se ouers en hoe Frankie verskil van haar 

ouers of wat sy in gemeen met hulle het.      (4) 
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- Hoe Frankie se ouers haar laat voel en hoe sy uiting gee aan haar  

gevoelens teenoor haar ouers.        (6) 

 

Onthou om jou opstel te beplan en jou antwoorde te motiveer deur na voorbeelde 

uit die teks te verwys. Skryf ook jou aantal woorde aan die einde van jou opstel 

neer.  

 

Assessering sal soos volg, volgens ‘n nasienrubriek plaasvind:  

Taal en struktuur: 10 punte 

Inhoud:   20 punte  

TOTAAL: AFDELING A [60] 

 

 

AFDELING B: TRANSAKSIONELE SKRYFWERK [40] 

INSTRUKSIES VIR AFDELING B 

1. Beantwoord ALBEI vrae in hierdie afdeling. 

2. Elke vraag moet op 'n nuwe bladsy gedoen word. 

3. Beplan jou antwoorde eers deeglik voordat jy jou finale poging skryf en onthou    

    om jou beplanning deeglik aan te dui.  

4. Skryf die vraagnommer bo-aan jou finale antwoord, bv. VRAAG 4. 

5. Onthou om jou aantal woorde by elke skryfstuk aan te dui.  

6. Elke skryfstuk moet ongeveer 200 - 250 woorde bevat. 

7. Maak seker dat jy die gepaste register en taal, soos gevra, gebruik. Die formaat,  

   teikenleser en toon moet by elke skryfstuk pas. 

8. 'n Nasienrubriek sal vir die assessering van jou skryfwerk gebruik word. 
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VRAAG 3: Tydskrifartikel (20) 

Kies EEN van die volgende onderwerpe:  

 

Jy is gevra om ‘n artikel te skryf vir die skooljaarblad oor enige geleentheid wat 

onlangs by die skool plaasgevind het. Jy mag oor ‘n gebeurtenis skryf wat regtig 

plaasgevind het of die gebeurtenis mag denkbeeldig wees. Onthou om jou artikel te 

vergesel van ‘n opskrif. 

 

OF 

 

 

Skryf ‘n artikel vir ‘n nuwe jeugtydskrif met die opskrif: “As tieners die wêreld kon 

regeer…”   

 

 

VRAAG 4: Dialoog (20) 

Kies EEN van die volgende onderwerpe:  

Jy het vergeet om jou huiswerk te doen. Verduidelik aan die onderwyser/es die rede 

hoekom dit nie gedoen is nie, sodat die onderwyser/es eintlik “bly” is dat jy dit nie 

gedoen het nie en jou daarom nie gaan straf nie. Skryf die dialoog wat tussen jou en 

die onderwyser plaasvind.  

 

OF  

 

Jy mag slegs een aand per naweek uitgaan en dan net tot elfuur. Oortuig een van 

jou ouers dat jy nou oud genoeg is om twee aande oor ‘n naweek uit te gaan, en tot 

twaalfuur. Skryf die dialoog wat tussen jou en jou ouer plaasvind.  

 

TOTAAL: AFDELING B [40] 

GROOT TOTAAL: 100 


