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Kingswood College 
Departement Afrikaans 

 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

GRAAD 12 
 

VRAESTEL 2 
 
Eksaminator: Mnr. D. Koen      Tyd: 2½ UUR 
Moderators:   Mnr. T. Scholtz     Totaal: [100] 
                       Me. M. Muller       September 2014 
                       Me. T. Bakkes     Proefeksamen 
 

 
Leeruitkomste en Assesseringstandaarde: 

 
 LU 2 (AS’e 2.1, 2.2, 2.4.), LU 3 (AS’e 3.1, 3.2, 3.3), LU 4 (AS’e 4.3, 4.4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

INSTRUKSIES 
 

1. Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. Afdeling A (60 punte) fokus op 

die voorgeskrewe roman en Afdeling B (40 punte) op funksionele 

skryfwerk. 

2. Lees die vraestel deur voor jy die vrae beantwoord. 

3. Beantwoord alle vrae in Afrikaans. 

4. Trek ’n kantlyn aan die REGTERKANT van elke antwoordblad. 

5. Nommer jou antwoorde presies soos dit op die vraestel verskyn. 

6. Skryf netjies en leesbaar. 

7. Goeie taalgebruik en spelling sal in jou guns tel. 

8. Sterkte en lekker skryf! 
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Afdeling A  
Vraag 1 - Kontekstuele vrae 
 
Lees die  onderstaande aanhaling noukeurig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae 
soos versoek. (Maak seker dat jy die vrae volledig beantwoord!) 
 
 

 
“François, ek gaan vanmiddag jou kamer ordentlik regpak en skoonmaak. Mense 
sê graad 11 is selfs moeiliker as matriek – vra maar vir Coenie. Jy kan nie leer as 
jou kamer só lyk nie. En ek sal nie in jou goed krap nie. Wat het jy in elk geval 
om weg te steek?” 

(2010:20) 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Wat het Franna vir Willem gegee om in sy kamer weg te steek?   (1) 
 

1.2. Waarmee het Franna vir Willem afgepers indien hy sou weier om sy opdrag  
uit te voer?           (1) 
 

1.3. Wie het later in die roman Franna se geheim onder hul ma se aandag gebring? (1) 
 

1.4. Wat was Franna se verskoning waarom dié item in sy besit was?   (1) 
 

1.5. Hoe het Hans vir Franna gestraf?        (1) 
 

1.6. Waaroor het Hans daardie aand met Willem op die stoep gesels?   (1) 
 

1.7. Waarom het Willem nooit die item wat Franna in sy kamer weggesteek het 
oopgemaak nie?          (1) 
 

1.8. Gee TWEE redes waarom Elmarie van mening is dat pornografie nie goed vir  
die seuns is nie.          (2) 
 

1.9.  Wat het gebeur wat daartoe gelei het dat Hans sy gesprek met Willem op die  
stoep beëindig het?          (1) 
 
 
 
 
 
 
 

(Blaai asseblief om) 
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1.10. Waarom was Alesea en oom Ravi nie in die slaghuis tydens die rooftog nie? (1) 

1.11. Gee ’n volledige beskrywing van die TWEE rowers se uiterlike voorkoms.           (4 x ½) 

1.12. Waarom het Willem later daardie dag soos Luke Skywalker in Star Wars gevoel? (1) 

1.13. Watter besluit het oom Ravi na afloop van die rooftog gemaak?   (1) 

           [15] 
 

======================================================================= 
Vraag 2 – Dialoog 
 
Voltooi die onderstaande gesprek tussen Willem en Juffrou Blom. 

 

 

Juffrou Blom: “Middag, Willem. Jy lyk asof jy baie op jou hart het? Kom gesels bietjie met my.” 

Willem: “Dankie, juffrou. Ek sal graag met iemand wil praat.” 

Juffrou Blom: “Willem, waarom het jy besluit om Kuns as vak te neem?”    

2.1. Willem: “. . .”           (2) 

(Blaai asseblief om) 

Juffrou Blom 

Willem van 

Vuuren 
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Juffrou Blom: “Wie is jou gunsteling kunstenaar, Willem?” 

2.2. Willem: “. . . ”            (1) 

Juffrou Blom: “Waarom speel jy rugby? Ek kan sien jy geniet dit nie.” 

2.3. Willem: “. . .”           (2) 

Juffrou Blom: “Hoekom is jou pa so mal oor rugby?” 

2.4. Willem: “. . .”           (2) 

 

Juffrou Blom: “Ek is jammer dat jy onder soveel druk verkeer.” 

Willem: “Wat is juffrou se groot droom?” 

2.5. Juffrou Blom: “. . .”          (2) 

Willem: “Dit is wonderlik dat juffrou sulke groot drome het. Watter spanne gaan juffrou               
              vanjaar afrig? 
 
2.6. Juffrou Blom: “. . .”            (½ + ½) 
 
Willem: Dankie dat ek met juffrou kon gesels. Dit was lekker om van my probleme met juffrou  
             te kon bespreek. 
 
Juffrou Blom: “Dit is my plesier, Willem.” 
 
            [10] 
 
======================================================================= 
 

(Blaai asseblief om) 
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Vraag 3 – Paragraafvraag 
 
Willem hou baie van oom Ravi se dogter, Alesea.  Skryf ’n paragraaf van 150-180 woorde 
waarin jy op die ontwikkeling van hul vriendskap fokus. Skryf jou woordtelling aan die einde 
van jou paragraaf. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waar en wanneer het Willem die eerste keer vir Alesea ontmoet?    (2) 

 Waaraan laat Alesea Willem dink wanneer hy haar die eerste keer sien en haar 
naam aanhoor?           (2) 

 Waarom kom Alesea Saterdae saam met haar pa slaghuis toe?    (1) 

 Wat dra Alesea altyd saam met haar wanneer sy Saterdae by die slaghuis is?  (1) 

 Watter lekker kos het Alesea met Willem gedeel EN hoe het hy hieroor gevoel?  (2) 

 Waarmee het Alesea vir Willem gehelp?       (1) 

 Wat dink Alesea van rugby as ’n sport?        (2) 

 Watter nuus oor Alesea en haar ouers het Willem baie geskok en ontstel?  (1) 

 Wat het Willem vir Alesea as afskeidsgeskenk gegee?     (1) 

 Wat het Alesea vir Willem as afskeidsgeskenk gegee?     (1) 

 Watter goeie nuus het Willem oor Alesea aan die einde van die roman gekry?  (1) 
 

                                                                                                 [15] 

======================================================================= 

 

(Blaai asseblief om) 

 

Willem 

en 

Alesea… 
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Vraag 4 – Opstelvraag 
 
Die Pa van die Jaar-kompetisie is die belangrikste gebeurtenis in die roman. Skryf ’n opstel 
(250-300 woorde) waarin jy die voorbereiding vir die kompetisie volledig bespreek. Onthou om 
’n inleiding en slot te skryf.  MOENIE DIE VRAAG IN PUNTVORM BEANTWOORD NIE! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   (16 feite + 4 taal & styl = 20) 

 

Onthou om jou woordtelling aan die einde van jou opstel aan te dui! 
 
Totaal Afdeling A: [60]         (Blaai asseblief om) 
 

 

======================================================================= 

Die begin… 

 Wie het die kompetisie onder die seuns se 

aandag gebring? (1) 

 Waar het hierdie persoon van die kompetisie 

uitgevind? (1) 

 Wat moet die seuns doen om hulle pa vir die 

kompetisie te kan inskryf? (1) 

 Wie het die seuns gevra om hulle met 

bogenoemde taak te help? (1) 

 Noem TWEE redes waarom die seuns juis die 

persoon gevra het om hulle te help. (2) 

Die voorbereiding… 

 Wie se brief het Willem vir die 

koerant gestuur? (1) 

 Waarom het Willem besluit 

om bogenoemde te doen? (1) 

 Waarom het hy dit van Schalk 

se rekenaar af gestuur? (1) 

 Watter foto het Willem vir die 

koerant gestuur? (1) 

Die onderhoud… 

 Op watter datum het die 

onderhoude plaasgevind? (1) 

 Watter klere het Hans vir die 

onderhoud gedra? (½ + ½) 

 Waarom moes Hans en die seuns 

met die bakkie na die onderhoud 

ry? (1) 

’n Vlieg in die salf… 

 Wie het die seuns voor die 

onderhoud baie irriteer? (1) 

 Wat het Willem gedoen om van 

bogenoemde persoon ‘ontslae’ te 

raak? (1) 

 Wat was die groot prys wat die 

gesin in die kompetisie kon wen? 

(1) 

Pa van die 
Jaar 
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Afdeling B – Funksionele skryfwerk 
 

INSTRUKSIES 
 

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 antwoord neerskryf.  
4. Skryf die vraagnommer bo-aan jou finale antwoord, bv. VRAAG 5.  
 
5. ASSESSERING  
 
Tydens die assessering van hierdie afdeling sal na die volgende gekyk word:  
• kennis van vereistes van skryftaak  
• interpretasie van opdrag  
• inhoud en idees  
• register en toon  
• beplanning  
 
6. Goeie taalgebruik en spelling is ’n vereiste.  
7. Skryf asseblief netjies en leesbaar.  

 
 
Vraag 1 – Dagboekinskrywing 

 
Verbeel jouself jy is Franna. Dit is die dag 
na die rooftog by die slaghuis en jy ly nog 
aan skok oor alles wat gebeur het.  
 
Skryf TWEE dagboekinskrywings waarin jy 
jou gevoelens oor die gebeure van die 
vorige dag bespreek. Jou TWEE 
inskrywings moet SAAM 150-200 woorde 
lank wees. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

            [30] 

=======================================================================

    

(Blaai asseblief om) 



Bladsy | 8  
Afrikaans EAT / Vraestel 2 / September 2014 / Graad 12 

Vraag 6 – Poskaart 
 

 
 

Juffrou Blom het ’n groot rol in Willem se ontwikkeling as jong seun gespeel. Aan die einde van 
die jaar verlaat juffrou Blom die skool.   
 
Verbeel jouself jy is Willem. Skryf ’n poskaart (50-80 woorde) aan juffrou Blom waarin jy jou 
waardering uitspreek vir alles wat sy vir jou gedurende die jaar gedoen en beteken het.  
             
NB: Teken die poskaart oor in jou antwoordboek. Juffrou Blom se posadres is:  
 
Me. Blom 
Posbus 55668 
Arcadia 
Pretoria 
0007 
 

[10] 
 
  
Totaal Afdeling B: [40] 

 

======================================================================= 

GROOTTOTAAL: [100] 

DIE EINDE! 


