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               Paul  Roos  Gimnasium 
         Afrikaans  Huistaal  Graad  8  
         Junie  2013  
         Vraestel  III,  Afdeling  A  
         Tyd:  1  uur  15  minute  
         Punte:  50    
  

   Opgestel  deur:  Hesti van der Mescht      
______________________________________________________________________________________________________________________  

Instruksies 
*  Maak  seker  dat  die  opdragte  korrek  lees  en  interpreteer.  
*  Skryf  net  EEN  opstel,  en  voorsien  dit  van  ’n  titel.  (Maak  ook  seker  dat  jy  die  opdragnommer  by  die  titel  
verskaf  –  jy  sal  gepenaliseer  word  as  jy  nie  hieraan  voldoen  nie.)  
*  Beplan  jou  skryfstuk  (breinkaart  OF  skryf,  redigeer  en  herskryf.)  Jou  beplanning  moet  ingelewer  word.  
*  Netjiese  werk  en  duidelike,  LEESBARE  handskrif  tel  altyd  in  jou  guns.  
LET  WEER  OP:    Onthou  om  jou  skryfstuk  te  voorsien  van  ’n  vraagnommer  EN  die  titel  soos  aangedui.  
_______________________________________________________________________________________________  

Afdeling A: Opstel 
Ø Skryf ’n opstel van ongeveer 350 woorde oor EEN van die volgende onderwerpe. 

 
Vraag 1: Verhalende opstel 

o Vertel ’n storie, of vertel van ’n ervaring. 
o Onthou, in Afrikaans vertel ons gewoonlik ’n storie in die teenwoordige tyd, al het dit in die verlede 

gebeur. Dit behou die spanningselement. 
o Dis gewoonlik makliker om te skryf oor iets wat jy self al ervaar het. Moenie in die Amasone gaan 

rondwandel as jy nog nooit daar was nie! 
 
Onderwerpe 
1.1 Kyk na die drie skilderye deur Jack Vetteriano, en weef ’n storie rondom die drie afdrukke. Verskaf jou eie titel – 
maar onthou tog om die nommer van die onderwerp ook neer te skryf! 
1.2 Jy kan ook ’n storie skryf oor slegs EEN van die drie skilderye. Weer eens moet jy jou eie titel verskaf. 
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1.3 Jy is nou nie eintlik een wat maklik kwaad word nie.  
Maar op ’n dag het jy sommer BAIE kwaad geword. Skryf ’n opstel met die titel  
Die dag toe die duiwel in my vaar …   
Jy kan natuurlik ook jou eie titel vir dié opstel verskaf. 
 
 

 
 
 
 
1.4 Skryf ’n kinderverhaal (vir klein kindertjies, 4 tot 6 
jaar oud)  
OF ’n jeugverhaal (vir ouer kinders, so tussen 11 en 
14 jaar oud) oor ’n perd. 
Jy kan die verhaal skryf asof jy self die perd is, of jy kan dit vanuit die eienaar of ruiter 
van die perd se perspektief skryf. Gebruik die beeld hiernaas om jou te inspireer. 
 
Verskaf jou eie titel. 
 

 
OF 
 
Vraag 2: Beskrywende opstel 
 
Onderwerpe 
2.1 Gebruik die prentjies hieronder om jou te help beskryf hoe jy oor een of elk van die volgende voel: 
2.1.1  Verjaarsdae 
2.1.2  Te veel huiswerk 
2.1.4  Rekenaars en hul giere (“moods”) OF Elektronika wat nie wil saamwerk nie, veral soms … 
 
Verskaf jou eie titel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[Punte: 30] 
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            Paul  Roos  Gimnasium 
      Afrikaans  Huistaal  Graad  8         Vraestel  III  Afd.  B  en  C
      September  2012  
      Tyd:  50  minute                  Punte:  50  
      Opgestel  deur  Hesti  van  der  Mescht    
______________________________________________________________________________________________________________________  

Instruksies 
o Beplan  jou  skryfstukke  (breinkaart  OF  skryf,  redigeer  en  herskryf).  Jou  beplanning  moet  ingelewer  word,  
   maar  trek  ’n  potloodstreep  daardeur  sodat  ek  dit  nie  per  ongeluk  nasien  nie!  
o Netjiese  werk  en  duidelike,  LEESBARE  handskrif  tel  altyd  in  jou  guns.  
o LET  OP:  Onthou  om  jou  skryfstuk  te  voorsien  van  ’n  vraagnommer  en  die  titel  soos  aangedui.  
_______________________________________________________________________________________________  

 
Afdeling B: Skryf ’n koerantartikel 
 
Skryf ’n berig/artikel vir Concipio van ongeveer 220–300 woorde aan jou vriend/vriendin. Kies EEN van die volgende 

onderwerpe: 
 
Onderwerp 
1.1 Daar is “rokershoekie” iewers op die skoolterrein, maar niemand 
weet waar dit is nie. Jy het uiteindelik uitgevind! Skryf ’n artikel oor die 
plek waar die rokers uithang, maar ook oor die redes waarom hulle 
rook, en hoe hulle dit regkry om sigarette in die hande te kry, al is die 
meeste van hulle nog nie 18 jaar oud nie. 
 

OF 
 

1.2 Skryf ’n artikel vir Semper oor Paul Roos Gimnasium. Laat dit lekker 
klink – vertel van alles wat deur die loop van ’n skooldag by Paul Roos 
gebeur. 
 
 
 
 

          [Punte: 30] 
 
Afdeling C: Dagboekinskrywing 
 
Ø In ’n Vrystaatse koerant, Volksblad, lees jy dat Grey Bloemfontein vanjaar sommer maklik vir PRG sal 
 wen.  
 
SKRYF ’n Dagboekinskrywing (tussen 60 en 100 woorde) waarin jy jou mening lug oor die koerant se 
bevooroordeelde berriggewing. Vertel vir jou dagboek hoe jý oor Paul Roos voel. 
          [Punte: 20] 
 

Let asseblief daarop dat beledigende en/of kru taal NIE aanvaarbaar is nie. 
 


