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Memorandum 2 van 2015 
Afrikaans 

 
Neem asseblief kennis van die volgende belangrike punte wat by die vergadering bespreek is.  
 

2014 Resultate. 

 Afrikaans moet slegs deur leerders geneem word wat dit regtig WIL doen. Dit is dus aangewese 
vir skole om hulle Taalbeleid aan te pas om dit te akkomodeer.  

 Leerders wat nie Afrikaans in Graad 10 gehad het nie en dit dan wil vat in Graad 11 moet 
afgeraai word veral as hulle nuut in die skool is en ‘n ander taal by die vorige skool gedoen het. 
So ‘n leerders moet dan voortgaan met die taal in ‘n private kapasiteit.  

 Leerders wat in Graad 8 eers van ‘n ander land na Suid-Afrika toe kom hoef nie ‘n Eerste 
Addisionele Taal te neem nie. Hulle het die opsie om eerder ‘n ander vak te neem.   

 Alhoewel die slaagpersentasie is af met 2% is daar nie een een skool waar die 
slaagpersentasie onder 30% is nie. Dis ‘n geweldige verbetering. Die distrikgemiddeld is ook 
maar net af met 1% wat weereens bewys dat die standard van Afrikaans gesond is. 

 
Ingryping 

 Drie jaar terug is begin met die nuwe promosievereistes wat staaf dat leerders soos met die 
ander fases nou ook net een keer in die VOO Fase mag teruggehou word. 

 Baie skole het toe besluit om die die leerders eerder in Graad 10 terug te hou sodat die 
leerders kan opvang of ‘n beter grondige kennis van die vakke kan ophou en dan hopelik beter 
sal doen in die res van die fase. Die leerders is nou in Graad 12. Daarom moet daar 
remediërende progarmme in plek wees om díe leerders te kan help.  

 ‘n Lys van díe leerders wat net oorgeplaas is sonder dat hulle eintlik self geslaag het, moet op 
rekord wees. 

  
Skoolbesoeke. 

 Die skoolbesoeke word benader met ‘n scenario van “jy my sien, wanneer jy my sien. Ek is nog 
steeds deel van die Singelbesoeke (Circuit Visits) en kan nie vir julle sê wanneer ek julle gaan 
sien nie.  

 My fokus gaan intensief wees op die 20 skole wat onder 80% slaagsyfer gekry het. Ek gaan 
alles in my vermoë doen om seker te maak ek besoek die skole gereeld. Sommige van die 
skole gaan my ongelukkig glad nie sien nie. Ek sal die skole wat ek gaan besoek vroegtydig in 
kennis stel. 

 Daar moet nie spesiaal voorberei word vir my besoek nie. Dis net ‘n kwessies van die HOD vra 
die onderwysers om die boeke en SGA Take na ‘n sentrale punt toe te stuur met die leêrs en ek 
besigtig dit.  

 
Literatuur. 

 Die literatuur vir Graad 12 2015 bly onveranderd.  

 Hulle is op die oomblik besig met die boekgradering en filtrering.  

 Ek sal julle laat weet sodra die literatuurlys bekend gestel word. Daar is sprake van dit in Mei 
2015 bekend gestel gaan word, maar dis nie offisieel nie.  

AFRIKAANS 



 Die kortverhale en romans verander vir volgende jaar (2016) en die jaar daarna (2017) gaan die 
die gedigte en dramas eers verander. 

 Ek het literatuur saamgestel vir Graad 10 en 11 wat sekere skole moet doen sodat hulle 
Vraestel 2 wat ek vir die Junie en November-eksamens gaan opstel kan skryf. Dit is beskikbaar 
op die webtuiste en doen dit in die volgorde soos dit daar verskyn as julle my vraestelle wil 
skryf. 

 
SGA Moderering. 

 Ons het nog nie die datums gekry van die moderering nie. 

 Daar is sprake van dat Graad 10 en 11 ook volgens dieselfde model van Graad 12 gemodereer 
gaan word – dat dit dus ook op Provinsiale Vlak gemodereer gaan word. 

 Neem asseblief kennis dat geen skole gevrywaar gaan word vir Graad 12 nie.  

 In Graad 10 en 11 gaan net vyf skole per Fase gemodereer word en hulle sal ingelig word. 

 Graad 10 en 11 word net met Fase 1 en 2 op distrivlak gemodereer.  

 Die modereringsproses vir Graad 12 het so ‘n bietjie verander: Fase 1 en 2 word op distrikvlak 
gedoen en Fase 3 word op provinsiale vlak gedoen.  

 Alle modereringsdokumente moet op ‘n spesifieke dag by die ‘n sentrale afgelaai word en ek 
sal seker maak dit word aan die onderwysermoderators besorg.  

 Hulle bring dit dan terug en julle skole kan dit dan weer kom optel.  

 Stuur asseblief net die take. Moet nie die hele SGA-Leêr stuur nie. Die onderwyser se SGA-
Leêr en die werkende puntelyste moet ook gestuur word.  

 Ek sal sodra ek weet vir julle ‘n memorandum stuur oor watter skole aan watter moderators 
toegeken is en watter take gemodereer gaan word. 

 
Mondeling Moderering. 

 Net soos verlede jaar gaan nie net Graad 12 mondelinge gaan geassesseer word nie maar 
Graad 10 en 11 sin ook.  

 Die aantal leerders wat gemodereer gaan word is 5% van die Graad 12’s tot ‘n maksimum van 
10, 2 Graad 10’s en 2 Graad 11’s.  

 Die leerders doen alles voorbereid want dis die onderwyser se assessering wat gemodereer 
word en nie die kind nie.  

 Julle moet asseblief soos verlede jaar die name kies. Ek sal in die vergadering van volgende 
termyn die mondeling moderering in detail bespreek. 

 Gebruik asseblief die nuwe mondelinge rubrieke vir die mondelinge. ‘n Werkswinkel sal gehou 
word om dit te analiseer vir die onderwysers wat onduidelikheid daaroor het.  

 
SGA – Take vir 2012 

 Die Graad 10 en 11 EAT en HT doen nog 11 take. Kyk in die onderwyserhandleiding of die 
KABV dokument vir die tipe take.  

 Graad 12 HT en EAT doen nog net 10 take intern want die 11de taak is die finale eksamen. 

 Die take word nog steeds op dieselfde manier gedoen soos verlede jaar – onthou die leerders 
doen ‘n beplanning en ‘n finale poging. Die leerders kan ‘n eerste en finale poging doen maar 
dit is nie nodig nie. 

 Ek het die rubriek wat gebruik is met die merk verlede jaar en gaan dit saam met die nuwe 
werkende puntelyste op die webtuiste plaas. Daar is twee rubrieke een moet vir die leerders se 
take gebruik word en een gebruik die onderwyser om mee te merk. Neem kennis die tweede 
een is nie ‘n amptelike rubriek nie maar eerder ‘n hulpmiddel vir die onderwyser omdat die 
kriteria bietjie orden en dus die merk van die skryfstukke vergemaklik.  

 
Eksamens 

 Die eksamen is nou weer gemeenskaplik, dus stel ek eksamens op vir Junie Graad 10 tot 12 en 
November Graad 10 en 11 Vraestel 1 tot 3 op. Skole sal by die datums moet hou wat gegee 
word want 5 distrikte gaan nou my vraestelle skryf. 

 



 Ek sal ook ‘n Voorbereidende Eksamen vir Graad 12 Vraestelle 1 en 3 osptel en as daar nie ‘n 
Provinsiale Vraestel 2 is nie, sal ek dit ook opstel. 

 Skole kan die jaar self weereens besluit of hulle ‘n Vraestel 3 met die Junie Eksamen wil skryf 
of nie.  

 
Werkende Puntelyste. 

 Op die webtuiste gaan daar vier stelle werkende puntelyste wees teen volgende Maandag, 23 
Maart 2015. Weereens hoef julle maar net die punte in te tik en die berekeninge word 
outomaties gedoen.  

 Die een stel werkende puntelyste is díe wat reeds in 2014 gebruik is en die ander stel is nuut 
wat deur Suzette Van Der Merwe van Distrik D8 ontwerp is vir Engels. Ek het dit vertaal en 
aangepas vir Afrikaaans. 

 Die vier dokumente wat in “Excell” gedoen is, is genaamd “Graad--V3”, “Graad--”,  “Graad--
NV3”, “Graad--N”. Die eintlike grade word gebruik in plaas van die koppeltekens.  

o G10-11EATV3 OF G12EATV3 – Die skool skryf Vraestel 3 in die Junie-
Eksamens – Geen analise nie. 

o G10EAT OF G12EAT – Die skool skryf NIE Vraestel 3 in die Junie-Eksamens 
NIE – Geen analise nie. 

o G10-11EATV3A OF G12EATV3A – Die skool skryf Vraestel 3 in die Junie-
Eksamens – Die data word geanaliseer. 

o G10-11EATA OF G12EATA – Die skool skryf NIE Vraestel 3 in die Junie-
Eksamens NIE – Die data word geanaliseer. 

 Die skole wat nie Vraestel 3 in die Junie Eksamen skryf nie sal sien dat daar totale onder 
Vraestel 3 verskyn soos die punte ingetik word.  

 Die SGA take wat die leerders doen word outomaties opgetel in die kolom vir die nie-skryf van 
Vraestel 3.  

 Ek moes dan ook die volgorde van die assesseringstake omruil om seker te maak al 3 take is 
gedoen voor die skryf van die Junie Eksamens en daarom lyk die puntelyste ietwat anders – 
Die skole wat nie Vraestel 3 skryf nie en díe puntelys gebruik se Kort Transaksioneel en 
Letterkunde Toets is omgeruil. 

 Onthou asseblief dat daar streng gehou moet word by die gewig van die take volgens die 
Assesseringsplan.  

 
KABV. 

 Alles wat julle nodig het vir die KABV, die Assesseringsprogramme, die Onderrigplanne, 
Werkende puntelyste is op die webtuiste. Moet my nie vra om dit te e-pos nie, dis te groot.  

 Die volgende 3 komponente MOET in Afrikaans gedoen word: Taalkunde, Kreatiwe Skryf en 
Letterkunde. Dit is dus aangewese dat die komponente apart angebied word; selfs die 
geskrewe vorm daarvan.  

 Voortaan sal die leerders se klaswerkboeke nie meer so genoem word nie. Dit word nou 
Dagboeke genoem want die leerders moet ELKE DAG in hulle boeke skryf by die afdeling of 
komponent wat die dag hanteer word en presies wat hulle gedoen het. As hulle byvoorbeeld 
praat, skryf die leerders 18 Februarie 2015 – klasgesprek oor wilde diere of Lees. 

 As hulle taalkunde doen is die aktiwiteit vanselfsprekend dit wat hulle doen. Selfs al word 
letterkunde gelees moet dit so in die boek aangedui word. En as die onderwyser afwesig is 
moet dit ook so in die boek aangedui word. Daar is te veel skole waar die leerders een keer ‘n 
maand in die boeke skryf. 

 Onthou die volgende twee komponente is uiters belangrik in die KABV. 

 Praat – Die leerders moet in elke tweeweeklikse siklus praat. Dit kan die doen van die 
mondelinge insluit maar beteken nie dit is uitsluitlik ‘n mondeling nie.  

 Die idee is om die leerders se uitspraak te verbeter dus kan die onderwyser enige iets doen 
waar die leerders hulle uitspraak verbeter. Hulle kan iets nasê of opsê. Hulle kan byvoorbeeld 
‘n liedjie sing of ‘n dialoog doen.  

 Skryf – Die leerders moet in elke tweeweeklikse siklus iets skryf wat bestaan uit ‘n beplanning 
en finale poging.  Die onderwyser kan aan die begin van die siklus die tema op ‘n interessante 



manier bekend stel en vir die leerders sê wat se tipe skryfstuk hulle gaan doen; dialoog, brief, 
agenda, opstel ens.  

 Nadat die onderwyser die formaat van die stuk met die leerders gedoen het moet hulle vir die 
volgende dag die bepklanning gedoen het.  

 DIE ONDERWYSWER MERK DIT NIE, maar kontroleer dit net deur dit byvoorbeeld te teken.  

 Daarna word die leerders gevra om teen die einde van die siklus die skryfstuk klaar te hê.  

 In die week na die afloop van die siklus kontroleer die onderwyser die skryfstukke van die 
leerders wat onderpresteer deur dit vining deur te lees en punte vir die take te gee.  

 Die leerders moet terugvoering oor die skryfstukke kry wat hulle dan sommer in potlood op die 
taak skryf. 

 Aan die einde van die termyn kan die onderwyser vir die leerders sê om van die stukke te kies 
wat vir punte gaan tel.  

 Die onderwyser werk dan die gemiddeld uit van die leerders wie se take gekontroleer is en al 
die leerders skryf diee punt op hulle taak / kreatiewe skryfstuk. 

 Onthou ook asseblief daar is GEEN lesplanne vir die KABV nie. Daar is ‘n onderrigplan en dan 
moet daar intensiewe voorbereiding wees.  

 
Matriekmerk. 

 Prince Masilo die grootkokedoor in beheer van die matriek-merk het baie gehou van die 
sisteem van verlede jaar end us gaan dit dieselfde wees.  

 Die jaar gaan hulle ook nou die onderwysers kry om self hulle merkaansoeke in te handig op ‘n 
spesifieke Saterdag by ‘n skool en dan gaan hoofkantoor daar wees om self die aansoeke te 
besigtig sodat julle die foute dan onmiddelik kan regmaak.  

 Die aansoeke gaan ook vroeg gedoen word want sommige van die aansoekers gaan alreeds 
vir Junie aangestel word. 

 
Ekstra Lesse. 

 Ek bied Vrydagmiddag ekstra lesse aan by Kensington Secondary School. Dit begin 14:30 en 
hou aan tot 16:00. Enige leerder van enige skool is welkom om dit by te woon. 

 
Werkswinkels. 

 Ek bied ook weer die werkswinkels aan wat deur die GDO uitgekontrakteer is vir die uitgewers 
Maskew Miller. Ek heg die omsendbrief daaroor aan. Julle kan enige van die datums bywoon. 
My fokus gaan wees op Assessering. 

 
Ek hoop dit vervat alles wat die jaar vir julle fantasties en gemaklik sal maak. 
 
Kontak my as julle hulp nodig het met enige iets met betrekking tot die administrasie en 
aanbieding van Afrikaans. 
 
 
Vriendelike groete. 

 
 
 
_____________________ 
           Mr. D. E. Last 
  SES Afrikaans HT / EAT 
 
 


