




 

“'n Mens skryf goed as jy 'n doodgewone 
woord op so 'n interessante manier of plek 
in 'n doodgewone sin kan inspan dat dit 
soos 'n nuwe woord klink.” 

 

HORATIUS (65-8 vC)  



Soorte skrywers in die klas 

• Beginner  

 

• Oorgang 

 

• Gewillig 

 

• Onafhanklik 



Skryfbenadering 



PROSESSKRYF 
AKTIWITEITE 

Preskryf 
 

• Begin lank voordat “skrywer” sy/haar idees in 
skryf omskep. 

• Ervaring, observering en interaksie het ‘n 
invloed op WAT en HOE geskryf word. 

 

 



PRESKRYF STRATEGIEë  

• Dinkskrum 
• Gedagte diagramme, webdiagramme 
• Voer 'n onderhoud met kundiges  
• Bespreking, klaskonferensie 
• Luister na musiek 
• Prente, rolprente, televisie 
• Reflekteer 
• Kreatiewe respons 
• Rolspeel 
• Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? 

 



Skryfidees  

Klasgelukbringer 
• Sagte speelding/voorwerp/foto 
• Besluit op ‘n naam 
• Bespreek agtergrond 

(Curriculum Vitae) 
• Familie/Gesin/Stamboom 
• Voorkeure/afkeure 
• Neem huis toe: 

dagboekinskrywing/ 
joernaalinskrywing 

 
 



Skryfidees 



Skryfidees 
Staak skryf. . .  

Verhalende opstel/brief/ . . . 

• Skryf inleidende sin. 

• Vries! Stop waarmee jy besig 
is - al is dit in die middel van 
`n woord of sin. 

• Ruil met die ander 
groep/maat. 

• Skryf verder. 



Skryfidees 
Respons op `n 

teks . . . 



Skryfidees 
Skryfraam  

Lees die storie: 
Johan en sy vriende klim uit die . . . en kyk rond. Dit lyk pragtig. Almal 
is . . .  
Onderwyser se instruksie: 
• Beskryf die groepie vriende en hulle verhouding met mekaar. Enige 

konflik, romanse, belangstellings. . .  
Lees verder: 
Geselsend stap hulle deur . . . omgewing opsoek na `n kampeerplek. 
`n Uur later sien hulle . . . Gelyktydig roep almal uit “Ons kamp net 
hier!”. 
Instruksie: 
• Waaroor gesels hulle soos hulle kamp opslaan. Skryf die dialoog 

neer. 
 



Bespreking 
Piekfyn Afrikaans Graad 11 EAT 

 



Lees en doen navorsing 
Piekfyn Afrikaans Graad 11 EAT 

 



Oefen verskillende 

tekssoorte 
Piekfyn Afrikaans Graad 11 EAT 

 



Tekssoort

e 
Piekfyn 

Afrikaans 

Graad 11  



 

Tekssoorte 
Piekfyn Afrikaans Graad 11 HT 



 

Tekssoorte 
Piekfyn Afrikaans Graad 11 HT 



 

Tekssoorte 
Piekfyn Afrikaans Graad 11 HT 



 

Tekssoorte 
Piekfyn Afrikaans 

Graad 11 HT 



Kopkaart 



Eendag . . .  
“Almal het hul 15 sekondes van roem.” – Andy Warhol. 

 
• Wat beteken dit om beroemd te wees?  
• Wil jy beroemd wees? Waarom? Waarvoor? 
• Dagboekinskrywing: Asof jy in die toekoms beroemd is. Hoe voel 

dit? Watter tipe dinge moet jy doen? 
• Koerantonderhoud met die “bekende”. 

 



Foto-ontleding 

 



Reflekteer (self) 

• Hoe voel ek oor dit wat ek reeds geskryf het? 

• Wat is goed? Hoe kan ek dit verbeter? 

• Wat is verkeerd? 

• Wat vind ek uit soos ek skryf? 

• Wat verbaas my? Waarheen lei dit? 

• Wat is my doel? 

• Wat is die belangrikste ding wat ek probeer 
oordra? 

• Wie is my teikengroep? 



• Maklik bruikbare handboek. 
• Neem leerders en onderwysers sistematies deur 

’n jaar se werk. 
• In lyn met die KABV. 
• Dek relevante onderwerpe vir tieners en 

jongvolwassenes. 
• Verleen hulp met hersiening en eksamen-

voorbereiding. 
• Gebruik gevoelvolle Afrikaans. 
• Hoë kwaliteit materiaal. 

 
 
 



Piekfyn Afrikaans behandel die volgende 
taalstrukture en konvensies: 

• Lees- en aksenttekengebruik 
• Werkwoorde, lydende en bedrywende vorm 
• Enkelvoudige en saamgestelde sinne 
• Deelwoorde 
• Letterlike en figuurlike taalgebruik 
• Wisselvorme 
• Meervoude, verkleining 
• En meer . . .  

 
 



Taalstrukture en -konvensies 



Verskaf ’n inleiding tot die KABV en verduidelik 
begrippe soos … 

• Luister 

• Praat 

• Lees- en kyk 

• Skryf en aanbied 

 



• Tabelleer die tekssoorte wat in elke module 
gebruik word. 

• Verduidelik die tipes assessering (daagliks en 
formeel; self-, portuur, en groepsassessering) 

• Verskaf ’n kwartaallikse assesseringsprogram. 

 



Eksamenformate en vereistes: 



Riglyne oor assesseringsinstrumente. 



Digitale onderwysershulpbron 

(CD) 



Piekfyn Afrikaans Graad 11  

Plakkate 

 



Plakkate: Taalaspekte 









 



 



• Sterkte met u onderwystaak 

en –roeping. 

• Sorg dat die jeug goed vir 

die toekoms na skool 

voorberei is. 


