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VRAESTEL 1 – MEMORANDUM  
 

   Bladsy 2 van 8 

AFDELING A: LEESBEGRIP 
 
Nasien van die leesbegrip 
 

• Spelfoute in een-woord-antwoorde word slegs gepenaliseer as dit die betekenis van die woord 
verander. 
 

• Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie omdat die fokus op begrip is. 
 

• Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE, EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM 
NIE. Die rede/motivering moet oorweeg word. 
 

• WAAR/ONWAAR- of FEIT/MENING-vrae: 
o Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/MENING-vrae word die punte verdeel: 1 punt vir 

WAAR/ONWAAR of FEIT/MENING en 1 punt vir die rede/motivering/aanhaling. 
o As die leerder se WAAR/ONWAAR reg is, maar die motivering is verkeerd, verdien die 

leerder net EEN punt. 
o As die WAAR/ONWAAR verkeerd is, maar die motivering is reg, word GEEN punte 

toegeken nie. 
 

• Vir vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens 
ontbreek nie. 
 

• Waar een-woord-antwoorde gevra word en die kandidaat ’n volsin gee, is dit korrek mits die 
korrekte woord onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word. Die leerder kan ook die 
antwoord begin met: Die woord is... 
 

•  
• Indien ‘n antwoord in meer as een sin aangebied word en die sin/sinne lei direk tot die 

antwoord, word die punt vir die korrekte feit toegeken. 
 

• Wanneer twee of drie feite/punte vereis word en die kandidaat gee ’n hele reeks, word slegs 
die eerste twee of drie feite/punte nagesien. 
 

• Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, 
word die vreemde woorde ignoreer. Indien die antwoord sonder die vreemde woorde sinvol is, 
word die kandidaat nie gepenaliseer nie. Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, 
word dit aanvaar. 
 

• Aanvaar dialektiese variasies. 
 

• Vir meervoudigekeuse-vrae word BEIDE die letter EN die korrekte antwoord wat ten volle 
uitgeskryf is, aanvaar. 
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VRAAG 1:  
 

VRAAG ANTWOORD PUNT V 
1.1 Sambreel (sonsambreel) 

sonroom 2 1 

    
1.2 .1 B / Boulder strand 1 2 

    
1.2.2 C / Lost City 1 2 

    
1.2.3 D / Magaruque 1 2 

    
1.3 C / In die bosveld 1 2 

    

1.4 Die perfekte golf OF die beste golf. 
(Of iets soortgelyks) 1 4 

    
1.5 souterige tong 1 1 

    
1.6.1 Onwaar 1 2 

    
1.6.2 Dit kos niks nie 1 2 

    
1.7.1 Figuurlik 1 3 

    

1.7.2 
Dit beteken laat ons dit bekend maak Of ‘n Aap kan nie regtig uit ‘n 
mens se mou gelaat word nie Of Dit is simboliese taal. 
 (Of iets soortgelyk) 

1 4 

    
1.8 Afgeleë 1 2 

    
1.9 Skulpe 1 1 

    
1.10 Gewildste bestemmings 1 2 

    

1.11 

“Valley of Waves” is ‘n nagemaakte strand Of dit is ‘n strand in die 
bosveld EN “Kaap Vidal” is ‘n ongerepte strand Of dit is ‘n natuurlike 
strand. 
(Beide argumente MOET aangebied word om die punt te verdien) 

2 3 

    
1.12.1 Mening 1 2 

    
1.12.2 Dit is ‘n opinie van iemand Of Almal dink nie so nie. 1 3 
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1.13 Eie opinie  
(Enige logiese antwoord oor wat strand toe geneem sal word) 1 2 

[20] 
1.14 In-Vogue-Tours 1 1 

    
1.15 Dubai 1 1 

    
1.16 Die inkopiefees vind daar plaas Of Daar is ‘n inkopiefees. 

(Of iets soortgelyks) 1 3 

    
1.17 Emirates en SAL 2 2 

    
1.18 Jy kan baie daar koop 

(Of iets soortgelyk) 1 3 

    
1.19 Om soveel moontlik mense by die inkopiefees te kry Of In-Vogue 

Tours gebruik die geleentheid tot hulle voordeel. 
(Of iets soortgelyk) 

1 
3 

    
1.20 Top reiswaarde 1 2 

    
1.21.1 Onwaar 1 2 

    
1.21.2 Dit kos R 3 590 OF Dit kos drieduisend vyhonderd en negentig rand. 1 2 

[10] 
 
 

TOTAAL AFDELING A: 30 
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AFDELING B: OPSOMMING 
ALGEMEEN 

 Lees die hele opsomming om ‘n geheelindruk van die opsomming te kry. 
 Beplanning is nie nodig nie. 
 Indien die beplanning gedoen word, let op die volgende: 

- Indien die beplanning in potlood is, word dit as rofwerk beskou en die tweede 
aanbieding word nagesien. 

- Indien die eerste poging in pen aangebied word, word daardie poging as die finale 
beskou. 

 Indien daar twee feite in een sin gegee word, word slegs die eerste feit nagesien. Die tweede 
feitword geïgnoreer. 

 Indien daar twee sinne by een koeëlpunt gegee word, word slegs die eerste sin nagesien. 
 Direkte aanhalings is toelaatbaar. 
 Leerders hoef nie ‘n titel te verskaf nie. 
 Indien afkortings in die opsomming voorkom, word elke afkorting getel volgens die getal woorde 

wat dit voorstel, byvoorbeeld, d.w.s. = 3 woorde. 
 Indien die leerder die opsomming in paragraafvorm aanbied, word die eerste 7 sinne (eerste 75 

woorde) van hierdie paragraaf nagesien. 
 
KEN DIE TAALPUNTE SOOS VOLG TOE 
 
Die hoofgedagte kan in ‘n volsin of in ‘n sinsnede aangebied word, solank dit sinvol is. 

 1 tot 3 feite korrek = 1 taalpunt 
 4 tot 5 feite korrek = 2 taalpunte 
 6 tot 7 feite korrek = 3 taalpunte 

 
DUI NOU DIE PUNTE SOOS VOLG AAN 
FEIT    =   7 
TAAL    =   3 
TOTAAL= 10 
 
LET WEL 
Formaat 

 Selfs indien die opsomming in die verkeerde formaat aangebied word, moet dit geassesseer 
word. 

 Leerders word nie gepenaliseer indien die opsomming in die verkeerde formaat aangebied is 
nie. 

Woordtelling 
 Tel die getal woorde indien dit te lank lyk. 
 Indien die leerders se opsomming te lank is (meer as 70 woorde), word 5 ekstra woorde 

toegelaat en die res van die opsomming word nie nagesien nie. 
 Geen punte word afgetrek indien die leerder nalaat om die getal woorde wat gebruik is, aan te 

dui nie. 
 Indien die opsomming minder as die voorgeskrewe woorde bevat (minder as 70 woorde), maar 

dit bevat al die hoofgedagtes, word die leerder nie gepenaliseer nie.  
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VRAAG 2:  
 
TEKS C:  ONDERWYSERS IS OOK GEWONE MENSE. 
[Verwerk uit: The Star, Augustus 2011)  
     

Direkte aanhaling Moontlike verwerking 
Onderwysers kan soms eksentriek wees.  Onderwysers is soms snaaks. 

Ons moet onthou dat onderwyser by jou 
skool maar doodgewone mense is.  

Leerders en onderwysers het meestal 
dieselfde behoeftes omdat hulle 
doodgewone mense is. 

Onderwysers help graag leerlinge wat hulle 
kant bring.  

Wees geïnteresseerd in jou skoolwerk 
sodat onderwysers jou sal wil help.  

‘n Wedersydse en respekvolle verhouding 
tussen leerder en onderwyser is van kritiese 
belang.  

Dis belangrik dat jy jou onderwyser 
respekyeer. 

Sorg dat jou onderwyser net positiewe dinge 
op jou getuigskrif skryf. 

Doen positiewe dinge sodat jou onderwyser 
positiewe dinge op jou getuigskrif kan skryf. 

Wys dat jy belangstel in die vak. Doen gereeld jou werk en let op in die klas.  

Onthou onderwysers maak ‘n belangrike deel 
van jou opvoeding uit. 

Onderwysers maak ‘n baie belangrike deel 
van jou opvoeding uit daarom kan jy met 
hulle gesels as jy sukkel. 

271 woorde 
                                                                                                       TOTAAL: AFDELING B: 10  

EN 
AFDELING C: TAAL 
 
ASSESSERINGRIGLYNE 
 
Woordstrukture 

 Spelling moet korrek wees. 
 Die standaardvariant geld. 

 
Sinstrukture 

 Wanneer verlede tyd getoets word, moet ge- as EEN WOORD met die werkwoord geskryf 
word. 

 Verder tel spelling glad nie. 
 Streektaal kan nie in ag geneem word nie. 
 Indien die opdrag lui dat die leerder die sin soos volg moet begin, hoef die hele sin nie 

uitgeskryf te word nie. 
 Indien die opdrag lui dat die leerder die sin moet oorskryf, moet die hele sin uitgeskryf word. 
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VRAAG 3: 
TEKS D:  STROKIESPRENT – STOFFEL 
[Uit: BEELD Mei 2011] 
 

VRAAG MEMORANDUM PUNT V 
    

4.1 skilpaaie 1 2 
    

4.2 stadiger 1 1 
    

4.3 Ambulanse / Nooddienste wat so stadig is. 
(Of iets soortgelyks) 1 3 

    
4.4 beentjie 1 1 

    
4.5 vier 1 1 

    
4.6 erken 1 2 

    
4.7 Daar was nie tyd om te reageer nie. 1 2 

    
4.8 doodbang 1 1 

    
4.9 hom 1 1 

    

4.10 Hoe lank gaan hulle vat om hier uit te kom? Of Kan hulle weke vat 
om hier uit te kom. 1 2 

    

4.11 Die skilpad word deur Stoffel gehelp  om in die regte rigting te 
loop. 2 3 

    
4.12 Die skilpad sal lank neem om sy bestemming te bereik. 1 2 

    
4.13 groenste 1 1 

    
4.14 Hoekom loop jy so stadig? 1 1 

    
4.15 As jy in die moeilikheid is, behoort jy my te bel. 1 2 

    
4.16 B      katjie 1 2 

    
4.17 Hy probeer om die botsing te vermy tog loop hy in die kat vas. 1 3 

[18] 
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4.18 Die boemelaar sȇ dat elke boemelaar sy trots het. 2 2 

    
4.19 Die boemelaar lees elke dag die koerant vinnig om meer te weet. 1 3 

    
4.20 etenstyd 1 1 

    
4.21 verniet 1 1 

    
4.22 Nee, die gemeenskap onderhou nie die boemelaars nie.  1 2 

    
4.23 Mevrou 1 1 

    
4.24 verskoning 1 2 

    
4.25 Amerikaner 1 2 

    
4.26 leier 1 1 

    
4.27 Een-en-vyftig of een en vyftig 1 1 

    

4.28 Dalk verkies hy om elke dag ‘n bietjie te werk sodat die werk nooit 
te veel raak nie. 1 2 

    
4.29 ysige 1 2 

    
4.30 Vulstasie Of Petrolstasie 1 1 

 [15]  
4.31 kop-lo-se 1 2 

    

4.32 Pieter sȇ: “Ek het gisteraand ‘n spook gesien!”en 1 punt vir 
korrekte leestekens. 2 3 

    
4.33 vir 1 2 

    
4.34 huilende 1 2 

    
4.35 D     Liewe hemel 1 2 

    
4.36 waarvan 1 1 

[7] 
TOTAAL AFDELING C: 40 

VRAESTEL TOTAAL: 80 
 


