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=======================================================================
Vraag 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ek dra Franna se ou skoolskoene. (½)
Ek moet Lydia in haar stootwaentjie parkie toe neem. √
Ek het vir haar ‘n poprok gekoop / Rok vir haar op, Miempie, gekoop. √
My pa wil sy drome deur sy seuns uitleef. Hy het vir Oos-Transvaal rugby gespeel,
maar het sy knie beseer en kon nie verder sy rugbydrome uitleef nie. √√
Hy het swak sig / dra ‘n bril omdat hy nie goed kan sien nie. √
Juffrou Blom √ + Sy bied Kuns aan. √
Desmond Holzapfel (½)
Ek soek ‘n rede om nie meer rugby hoef te speel nie. Indien ek ekstra wiskundelesse en
kuns moet neem, kan ek net sê dat ek nie met alles kan byhou nie. √√
[10]

=======================================================================
Vraag 2
2.1. Coenie het die koerantknipsel uit sy sak gehaal. √
2.2. Sy meisie, Marietjie, het dit vir hom gegee. √
2.3. Indien hulle pa die kompetsie wen, kan hulle op ‘n gesinsvakansie na die Okavango
gaan. Hulle het nog nooit gevlieg nie en dit sal die ideale geleentheid wees. √√
2.4. Die kompetsie maak slegs vir 5 gesinslede voorsiening en hulle gesin bestaan
uit 6 lede. √
2.5. Hulle moet ‘n opstel skryf waarin hulle moet aanvoer waarom hulle pa die “Pa van
die jaar” moet wees. √
2.6. Marietjie is die skool se beste redenaar en sy is ‘n onderskeidingskandidaat vir
matriek. √√
2.7. Beide hul pa sowel as die seuns sal vir die onderhoud moet gaan. √√
[10]
=======================================================================
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Vraag 3
Paragraaf (100-120 woorde)








Hans van Vuuren is die eienaar van die slaghhuis. √
Hy moes ‘n pakket (skeidingspakket) by sy vorige werkgewer neem. √
Willem se ma doen die slaghuis se administrasie / boeke. √
Oom Ravi is Hans se slaghuis-assistent. √
Hy het sy linkerkantste middelvinger met die bandsaag afgesny. √
Coenie, Franna en Willem help Saterdae hul pa by die slaghhuis om sakgeld
te verdien. √√√√
Die is gedurende die Super-14 reeks. √
[10]
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Vraag 4
Paragraaf (100-120 woorde)









Sy oupa woon in ‘n ouetehuis / Huis vir bejaardes. Die huis se naam is
Madeliefie. √√
Willem moet sy oupa met sy internet banksake gaan assisteer. √
Sy oupa se beste vriend se naam in Fred. √
Willem moet vir oom Fred wys waar hy die “stoute goedjies” op die internet kan kry. √
Tannie Katrina het die rekenaar gebruik. √
Hy vertel vir Willem dat sy pa, Hans, ook op skool met Wiskunde gesukkel het. √√
Hy gee vir Willem R30.00. √
Hy gaan ‘n gedeelte daarvan gebruik om vir sy sussie ‘n verjaarsdaggeskenk te koop. √
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Vraag 5
Opstelvraag (250-300 woorde)
Let wel: Twee punte word vir die inleidingsin en samevatting toegeken. (2 x 1 = 2)
Twee punte word vir taalgebruik en spelling toegeken. (2)
16 feite + 2 + 2 = [20]




Willem wil nie mnr. Van Rensburg se brief vir sy pa gee nie aangesien hy weet dat sy
pa baie kwaad gaan wees omdat hy ‘n slegte wiskundepunt gekry het √√
Willem wil nie rugby speel nie. √√
Hy moet vir sy pa ‘n CD van Nana Mouskouri opsit. √





Hy moet vir Lydia parkie toe neem. √
Sy ma het sy kamer skoongemaak en al sy besittings rondgeskuif. √√
Sy het gedink dat Willem se geskenk vir sy sussie baie oulik was. √√




Franna het voorgestel dat Willem by die huis kan bly indien hulle die gesinsvakansie
wen. √√
Hy het Willem geterg en vir hom die bynaam Willem Poprok gegee. √√



Coenie speel soggens sy beuel wat almal in die gesin irriteer. √√

=======================================================================
Afdeling B
Vraag 1
Dagboekinskrywing (50-80 woorde)
Leerlinge moet ‘n dagboekinskrywing skryf waarin hy/sy (as Willem) sy/haar gevoelens
teenoor Franna en sy pa bespreek. Die leerling moet ook noem watter plan hy/sy (as Willem)
gaan maak om nie meer rugby hoef te speel nie.
[10]
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Vraag 2
Vriendskaplike / Informele brief (150-200 woorde)
Leerlinge moet ‘n vriendskaplike brief (as Willem) aan sy pa skryf waarin hy hom vertel
waarom hy nie rugby wil speel nie.
Let asseblief op die gebruik van die korrekte adres: Willem van Vuuren, Beatrixstraat
445, Sunnyside, Pretoria, 0001.
Assesseer volgens IEB rubriek.
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