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NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN 

AANVULLINGSEKSAMEN MAART 2016 
 
 
 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II 
 

NASIENRIGLYNE 
 
Tyd: 2½ uur  100 punte 
 
 
Hierdie nasienriglyne word voorberei vir gebruik deur eksaminatore en 
hulpeksaminatore. Daar word van alle nasieners vereis om 'n 
standaardiseringsvergadering by te woon om te verseker dat die nasienriglyne 
konsekwent vertolk en toegepas word tydens die bepunting van kandidate se 
skrifte. 
 
Die IEB sal geen gesprek aanknoop of korrespondensie voer oor enige 
nasienriglyne nie. Daar word toegegee dat verskillende menings rondom sake van 
beklemtoning of detail in sodanige riglyne mag voorkom. Dit is ook voor die hand 
liggend dat, sonder die voordeel van bywoning van 'n standaardiserings-
vergadering, daar verskillende interpretasies mag wees oor die toepassing van 
die nasienriglyne. 
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AFDELING A LETTERKUNDE 
 
ONDERWÊRELD – Fanie Viljoen 
 
VRAAG 1 
 
1.1 1.1.1 Kwanele was die onderhoofseun. (1) 
 
 1.1.2 Greg was die hoofseun en hy wou in beheer wees van gebeure. (1) 
 
 1.1.3 • Greg het die ontgroening van Eckardt gestop. 

• Greg het sy pligte verwaarloos. 
• Kwanele moes van Greg se pligte uitvoer. 

(Enige twee) (2) 
 
 1.1.4 Toe Greg geweier het om rugby te speel, het niemand hom gevolg nie. (1) 
 
1.2 1.2.1 The Butcher/The baker/The candlestick maker. (3) 
 

1.2.2 Hulle sou 'n virus vervaardig het. 
Hulle sou die virus in die griepteenmiddel versprei het. 
Hulle sou die teenmiddel verkoop het. (3) 

 
 1.2.3 Hy het baie geld verloor in 'n saketransaksie en sy besighede sukkel. (2) 
 

1.2.4 Greg het die inligting op Dok Pienaar se rekenaar opgespoor. (1) 
 

1.2.5 Eckardt wou die plan ontbloot om wraak te neem op die persone wat sy pa 
se lewe verwoes het. (1) 

    [15] 
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VRAAG 2 
 

2.1 • Sy ma het hom gereeld geskakel. 
• Sy het hom rakende sy pa se volgehoue druk op hom, bemoedig. 
• Sy het aangebied om sy sakke te dra. 
• Sy het hom skool toe geneem. 
• Sy het hom moed ingepraat oor die toekomende jaar. 
• Sy het hom gehelp om sy tasse uit te pak. 
• Sy het hom ekstra geld aangebied. 
• Sy het hom kom haal na afloop van die gebeure en hom Clarens toe geneem. 

  (Enige drie) (3) 
 

• Greg het geweet dat sy ma alleen by die huis was. Greg was simpatiek oor die 
feit dat sy saam met Pa was en hy was nie 'n aangename persoon nie. (Die 
konsep dat sy alleen was en saam met Pa.) (2) 

 

• Greg het haar toegelaat om hom te help uitpak. 
• Greg het haar toegelaat om die sakke te dra. 
• Greg het haar omhels. 

(Enige een) (1) 
 

• Sy pa het hom nie toegelaat om te huil oor John se dood nie. 
• Sy pa het na John verwys as 'n lafaard. 
• John se dood was gedeeltelik die gevolg van sy pa se druk op hom en sy pa 

plaas nog steeds druk op Greg. 
(Enige een) (1) 

 

• (Eie respons), bv. Hulle sal nie 'n goeie verhouding hê nie aangesien Pa 
oneerlik en bedrieglik was. (2) 

 

2.2 • Greg het gedink dat sy hom verkul het/kan verkul indien hy nie daar is nie. 
• Greg en Nicole het in verskillende stede/plekke gewoon en was dus ver van 

mekaar af. 
• Greg was bekommerd dat Nicole dalk verwagtend kon wees. 
• Greg het gevoel dat Nicole dalk in Eckardt belangstel. 

(Enige twee) (2) 
 
2.3 Ja – (Verwysings waar Greg leierskap toon.) 
   • Greg het die saak ondersoek – hy toon leierskap. 

• Greg het die komplot ontbloot – hy toon leierskap. 
• Greg het waardes geleer, ens.  

(Enige twee) 
 

 Nee – (Verwysings waar Greg nie leierskap toon nie.) 
  • Greg is maklik deur Eckardt beïnvloed. 

• Greg het sy take verwaarloos, ens. 
• Kwanele het die leierskap oorgeneem. 

(Enige twee) (2) 
 
2.4 (Hier word eie en oorspronklike antwoorde gesoek. Daar moet gewaak word teen 

die aanvaarding van herhaling.) 
 Bv. Die boek is vol spanning en die karakters is baie interessant. Die boek spreek 

tot die skolier en lesse kan uit die verhaal geleer word. (2) 
    [15] 
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VRAAG 3 
 
Punte word nie afgetrek vir foutiewe taal nie. Indien taalfoute egter die betekenis van die 
antwoord beïnvloed, moet geen punt toegeken word nie. 
 
Indien die eerste deel van die vraag verkeerd beantwoord is, word daar steeds 'n punt 
toegeken vir die tweede deel van die vraag indien dit korrek is. 
 
3.1 • Ek het hom jammer gekry, want hy was bang. 

• Die kyk in sy oë het my aan my broer herinner. 
(Enige een) (1) 

 
3.2 • Hulle het uitgevind dat ons saam rekenaars gekraak het. 

• Hulle het uitgevind dat ons vriende was. 
• Hulle het my telefoonnommer op sy selfoon opgespoor. 

(Enige een) (1) 
 
3.3 In Clarens.  (1) 
 
3.4 • Sy hare was blond. 

• Hy het 'n bokbaardjie gehad. 
• Hy was aggressief teenoor my. 
• Hy het nie soos 'n vriend teenoor my opgetree nie. 

(Enige twee) (2) 
 
3.5 Hy het toegang tot my skoolrekords gekry./Hy het die skoolrekords gekaap. Hy het 

voorgegee dat hy 'n talentsoeker van 'n universiteit was en met my ma gepraat./My 
ma het hom baie dinge oor my vertel. (2) 

 
3.6 My pa was betrokke by wat met sy pa gebeur het. (1) 
 
3.7 • Hy het in graad 12 by die skool aangekom. 

• Ons het nooit sy ouers ontmoet nie. 
• Hy het baie van my geweet. 
• Hy was nie baie sosiaal nie. 

(Enige twee) (2) 
   [10] 
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VRAAG 4 
 
Inhoud Maksimum van 390 woorde 
 
 Eckardt arriveer by die skool 
 

• Greg het nie van Eckardt gehou nie./Greg wou Eckardt konfronteer. 
 

• Greg wou die ander graad 12's kry om hom uit te sorteer/Greg wou Eckardt 
soos die graad 8's deur die tonnel laat kruip. 

 
• Eckardt was baie intens./Eckardt was diep./Eckardt het 'n baie wye algemene 

kennis gehad (Hy dra kennis van filosofie, mitologie en tegnologie). (3) 
 
 Eckardt se verdwyning 
 

• Greg het dit agtergekom die oggend toe Eckardt hom nie wakker kom maak het 
nie./Greg het later na die koshuis toe geloop en hom nie daar gesien nie. 
 

• Greg het die ander kinders gevra of hulle hom gesien het. 
• Greg het die kinders gehelp om na hom te soek. 
• Greg het met die onderwysers oor sy verdwyning gepraat. 
• Greg het Eckardt se selfoon geskakel. 
• Greg het na Eckardt se kamer toe gegaan. 
• Greg het probeer om die polisie oor die verdwyning te kontak. 
• Greg het geweier om aan die rugbywedstryd deel te neem. 
• Greg het sy rekenaar gebruik om leidrade te soek. 
• Greg het 'n e-pos aan die media gestuur om hulle van die verdwyning bewus te 

maak. 
(Enige drie) 

 
• Greg se selfoon rekenaar en die foto van die wit hoed. 

(Enige twee) 
 

• Eckardt het verdwyn sodat hy sy plan om wraak te neem, kon uitvoer. (7) 
 
 Die waarheid word ontbloot 
 

• Die foto het hom na 'n webtuiste met meer inligting gelei. 
 
• Eckardt het Greg geleer hoe om rekenaars te kaap./Eckardt het programme op 'n 

webwerf agtergelaat. 
 

• Greg het die inligting op Dok Pienaar se rekenaar gekry. 
 

• Greg het uitgevind dat daar 'n komplot was om 'n virus te vervaardig en dat Dok 
Pienaar daarby betrokke was. 

 
• Greg se gesin is deur die proses benadeel deurdat die pa as deel van die komplot 

ontbloot is./Die gesin is vernietig. (6) 
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TAAL EN STRUKTUUR 
 
Die vier punte vir Assessering word volgens die TAAL EN STRUKTUUR (4) toegeken.  
 
  

Struktuur, logiese vloei van aanbieding. Taal, toon en styl gebruik in opstel. 
 

4 punte 

 

Samehangende teks geproduseer. Uitstekende antwoord. Uiters geskikte inleiding en 
samevatting. Argumente goed gestruktureer en duidelik ontwikkel. Taal, toon en styl 
is goed aangewend, indrukwekkend, korrek. 
 

3 punte 
 

Duidelike struktuur en logiese vloei van gedagtes. Inleiding en samevatting is bo-
gemiddeld. Vloei van gedagtes kan gevolg word. Taal, toon en styl korrek. 
 

2 punte 

 

Beplanning in die struktuur toon tekens van foute. Inleiding en/of samevatting is nie 
heeltemal geskik nie. Argumente nie logies nie. Paragrafering foutief. Taalfoute teen-
woordig. Toon en styl nie geskik vir die doel van akademiese skryfwerk nie. 
 

1 – 0 
punte 

 

Moeilik om te bepaal of vraag beantwoord is. Geen bewys van beplande struktuur of 
logiese uiteensetting nie. Geen paragrafering of samehang nie. Swak taal. Foutiewe 
styl en toon. 
 

    (4) 
    [20] 
 

60 punte 
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WILLEM POPROK – Derick van der Walt 
 
VRAAG 5 
 
5.1 5.1.1 Die kunsonderwyseres was Juffrou Blom. (1) 
 
 5.1.2 • Sy pa het die hoof gaan sien. 

• Willem het gesê dat hy 'n argitek wou word. 
• Die hoof het gesê dat kuns hom sou help. (3) 

 
 5.1.3 Willem kon dit as verskoning gebruik het om nie meer rugby te oefen/speel 

nie.  (1) 
 
 5.1.4 Willem se kunswerk is in 'n galery uitgestal./Iemand het Willem se kuns-

werk gekoop. (1) 
 
5.2 5.2.1 Oom Ravi het saam met Pa in die slagtery gewerk. Sy dogter was Alesea. (2) 

 
 5.2.2 Franna het die rowers gevloek en op hulle afgestorm. (1) 
 
 5.2.3 Pa het voor die skoot ingespring. (1) 
 
 5.2.4 Pa se gesig was bebloed en Franna het 'n gebreekte been gehad. (2) 
 
 5.2.5 • Pa het aanvaar dat die kinders nie meer rugby wou speel nie. 

• Franna hoef nie meer rugby te speel nie. 
• Franna mog pool gespeel het. 
• Willem hoef nie meer rugby te speel nie. 
• Die gesin het besef hoeveel hul pa vir hulle omgee. 
• Pa het die Pa van die Jaar-kompetisie gewen. 

(Enige drie) (3) 
    [15] 
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VRAAG 6 
 
6.1 • Coenie het Willem teen Franna beskerm. (1) 
 

• Franna het Willem geboelie. 
• Franna het Willem oor die poprok gespot. 
• Franna het gedreig om hom oor die tydskrifte te slaan. 
• Franna het gerook. 

(Enige twee) (2) 
 

• Willem het met haar in die parkie gaan loop. 
• Willem het vir haar voorgelees. 
• Willem was bekommerd oor haar indien hulle die vakansie sou wen. 
• Willem het vir haar pop 'n rokkie gekoop. 

(Enige twee) (2) 
 

• Die pa het die Sharks-span ondersteun. 
• Hulle was Engels. 
• Pietie het Flip met suurlemoene gegooi. 

(Enige twee ander toepaslike redes is aanvaarbaar.) (2) 
 

• (Eie antwoord + toepaslike rede.) (1) 
 

• Ma het bewys dat sy 'n liefdevolle ma was deur: hulle kamers reg te pak. 
• Baie hard in die slaghuis te werk. 
• As buffer te staan tussen pa en die kinders. 
• Sy het na die rooftog gereël dat hulle berading ontvang. 
• Sy was vroeg by as Franna 'n nagmerrie gehad het. 

(Enige een) (1) 
 
6.2 Hy het voor die skoot ingespring. Hy was bereid om sy lewe in gevaar te stel sodat 

hy sy gesin kon beskerm. (2) 
 
6.3 (Eie respons), bv. Kunstenaar van die Jaar as gevolg van die prestasies wat hy in 

die kuns behaal het. Broer van die Jaar as gevolg van sy liefde vir Lydia. (2) 
 
6.4 (Hier word eie en oorspronklike antwoorde gesoek. Daar moet gewaak word teen 

die aanvaarding van herhaling) (2) 
 Bv. Die boek is vol humor en die karakters is baie interessant. Die boek spreek tot 

die leerder en lesse kan uit die verhaal geleer word. 
    [15] 
 

  



NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT: AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II – Bladsy 9 van 15 
NASIENRIGLYNE – AANVULLINGSEKSAMEN 
 

IEB Copyright © 2016 BLAAI ASSEBLIEF OM 

VRAAG 7 
 
Punte word nie afgetrek vir foutiewe taal nie. Indien taalfoute egter die betekenis van die 
antwoord beïnvloed, moet geen punt toegeken word nie. 
 
Indien die eerste deel van die vraag verkeerd beantwoord is, word daar steeds 'n punt 
toegeken vir die tweede deel van die vraag indien dit korrek is. 
 
7.1 • Ek het met die skoolwerk gesukkel. 

• Ek wou nie meer rugby speel nie. 
• Franna het my steeds afgeknou. 

(Enige twee) (2) 
 
7.2 Ek is te klein.  (1) 
 
7.3 • Ek het ekstra lesse/ekstra klasse bygewoon. 

• Sy het my as reserwe gebruik, dus hoef ek nie te speel nie. (1) 
 
7.4 • Rugby was baie belangrik vir my pa. 

• Ek wou nie my pa teleurstel nie. (1) 
 
7.5 My pa het sy knie beseer. (1) 
 
7.6 • Hy was nie baie kwaad nie. 

• Hy het gesê dis oukei. 
(Enige een) (1) 

 
7.7 • Dit was na die rooftog. 

• Hy het na die rooftog verander. (1) 
 
7.8 • Ek het goed in kuns gevaar. 

• My pa is gekies as Pa van die Jaar. 
• Ek hoef nie meer rugby te speel nie. 
• My broers het respek vir my gekry. 
• Franna boelie my nie meer nie. 

(Enige twee) (2) 
    [10] 
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VRAAG 8 
 
 Die kompetisie 
 

• Marietjie het hulle vertel./Die prys was 'n vakansie na die Okavango. (2) 
 

• Coenie  het Pa vir die kompetisie ingeskryf. 
Toe Franna gesukkel het tydens die formele onderhoud, het Coenie hom gehelp. 
Coenie het Marietjie by die proses betrek sodat sy kon help om die opstel te skryf. 
Coenie tree op as bemiddelaar tydens die gesprekke oor die opstel. 
(Enige twee)  (2) 

 
• Willem se plan het bygedra tot Pa se tatoeëermerk. 

Willem het nie Marietjie se opstel ingesluit by die inskrywing nie, maar eerder sy 
eie opstel, wat Pa meer menslik laat klink het. 
Willem het Ansie in die projektorkamer toegesluit. 
Willem het beplan om koffie op Pa se windbreker te stort sodat hy dit nie kon dra 
nie.   (4) 

 
• Die finaliste en lede van die gesin moes aan 'n formele onderhoud deelneem. (1) 
 

 Die teenstanders 
 

• Dr. Molefe – Hy was 'n velspesialis. 
Hy het arm grootgeword. 
Hy het deur los werkies te doen homself deur die universiteit gesit. 

• Adv. Conradie – Hy was 'n menseregte-advokaat. 
• Mnr. Mahony – Hy was blind. 

Hy was amper dood. 
Hy het 'n skool vir blindes in die 'township' begin. (3) 

 
 Die wenner 
 

• Die seuns wou gehad het dat Pa gewig moes verloor. 
• Sy hare sny. 
• Ander klere kry. 
• Iets kry wat hom 'cool' sou laat lyk. 
• Uithanghemp. 

(Enige twee) 
 
• ('n Verwysing na die positiewe eienskappe van Pa) 
 

Pa het hard gewerk om sy gesin te versorg. 
Pa het omgegee vir sy kinders se akademiese prestasies. 
Pa het hulle respek geleer. 
Pa het toegelaat dat Franna pool speel. 
Pa het toegelaat dat Willem ophou rugby speel. 
Pa het hulle geneem vir berading na die rooftog. 
Pa het tyd saam met sy kinders (in die kroeg) na die rooftog deurgebring. 
(Enige twee)  (4) 
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TAAL EN STRUKTUUR 
 
Die 4 punte vir Assessering word volgens die TAAL EN STRUKTUUR (4) toegeken. 
 

  

Struktuur, logiese vloei van aanbieding. Taal, toon en styl gebruik in opstel. 
 

4 punte 

 

Samehangende teks geproduseer. Uitstekende antwoord. Uiters geskikte inleiding en 
samevatting. Argumente goed gestruktureer en duidelik ontwikkel. Taal, toon en styl 
volwasse aangewend, indrukwekkend, korrek. 
 

3½ punte 

 

Opstel goed gestruktureer. Inleiding en samevatting is geskik. Argumente en 
gedagtes maklik om te volg. Taal, toon en styl korrek en gepas vir doel. Goeie 
aanbieding. 
 

3 punte 
 

Duidelike struktuur en logiese vloei van gedagtes. Inleiding en samevatting is 
voldoende. Vloei van gedagtes kan gevolg word. Taal, toon en styl korrek. 
 

2½ punte 

 

Bewys van struktuur. Inleiding en samevatting kom voor. Opstel toon 'n gebrek aan 
goed gestruktureerde vloei van gedagtes en samehang. Taalfoute min, toon en styl 
hoofsaaklik geskik. Paragrafering meestal korrek. 
 

2 punte 

 

Beplanning in die struktuur toon tekens van foute. Inleiding en/of samevatting is nie 
geskik nie. Argumente nie logies nie. Paragrafering foutief. Taalfoute teenwoordig. 
Toon en styl nie geskik vir die doel van akademiese skryfwerk nie. 
 

1½ punte 

 

Swak aanbieding en gebrek aan beplande struktuur belemmer die vloei van gedagtes. 
Inleiding en/of samevatting ontbreek. Taalfoute en foutiewe styl maak dit grootliks 'n 
onsuksesvolle skryfstuk. 
 

1 – 0 
punte 

 

Moeilik om te bepaal of vraag beantwoord is. Geen bewys van beplande struktuur of 
logiese uiteensetting nie. Geen paragrafering of samehang nie. Swak taal. Foutiewe 
styl en toon. 
 

    (4) 
    [20] 
 

60 punte 
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AFDELING B TRANSAKSIONELE SKRYFWERK 
 
RIGLYNE BY DIE ASSESSERING VAN DIE SKRYFWERK 
 
1. Die nasienrubriek moet goed bestudeer word en deurgaans geraadpleeg word. 
 
2. As die opdrag misgetas of verkeerd geïnterpreteer is, moet die kandidaat streng gepenaliseer 

word ten opsigte van inhoud. Taal moet egter normaalweg geassesseer word. 
 

 Voorbeeld: 
 Inhoud, beplanning en formaat K2 7½ 
 Taal, styl en redigering K5 6½ 
    7½ + 6½ = 14 

 
3. Die neerskryf van punte: Gebruik die korrekte rubriek vir elke skryfstuk. Assesseer die 

kandidaat se skryfstuk volgens die kriteria vir elkeen van die drie rubrieke na aanleiding 
van die sewe kodes. 

 
Skryf die punte soos volg neer: I/P/F: K 5 12 
   T/S/R: K 5 6½ 18½ 

 
Halfpunte word na die eindtotaal oorgedra en daar afgerond. 
 
Die volgende simbole moet tydens die assessering van die skryfstuk gebruik word: 

 
SIMBOOL BESKRYWING VERDUIDELIKING 

// Dubbel strepie aan die begin van sin 
wat nuwe paragraaf aandui. 

Nuwe paragraaf 

interessant Strepie onder die woord. Spelfout 
× Kruisie oor woord. Foutiewe woord 
( ) Hakies. Foutiewe woordorde 
^ Weglaatteken. Woord(e)/leesteken uitgelaat 
T (in kantlyn) Hoofletter T. Tye verwarrend/foutief gebruik 
? / ≀ (in die kantlyn) Groot vraagteken/kronkelstreep. Onduidelik/onverstaanbaar 
  enough Kring om woord. Engelse woord 
hh Dubbele h. Herhaling 
Skryf die hoofletter of komma in. Hoofletter/komma 

 
 Indien die skryfstuk ver te lank is, word daar net gelees tot die vereiste aantal woorde – 

kandidaat word dus dan outomaties op grond van inhoud gepenaliseer. 
 
4. Vraag 10 – kandidaat se totaal word deur 2 gedeel vir 'n punt uit 10. 
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VRAAG 9  DIALOOG 
 
Formaat 
 
Die formaat word nie bepunt nie alhoewel die dialoogformaat verwag word. 
 
Taal 
 
Taal moet aanpas by die doel, teikengroep en konteks. 
 
Inhoud 
 
Is die trant duidelik ten opsigte van die riglyne wat gegee is? 
Word interessante inligting gegee?/Is dialoog onderhoudend? 
    [30] 
 
 
VRAAG 10  DAGBOEKINSKRYWING 
 
Formaat 
 
• Die dag en datum kan bo-aan geskryf word. 
• Dagboekinskrywings word soos 'n opstel in paragrawe geskryf. 
• Daar hoef nie met "Liewe Dagboek" begin te word nie. 
• Skryf in die eerste persoon. 
 
Inhoud 
 
• Word daar voldoen aan die riglyne wat gegee word? 
• Word die inligting genoegsaam saaklik en in die korrekte trant oorgedra? 
    [10] 
 

40 punte 
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VRAAG 9  RUBRIEK VIR NASIEN 
 

30 
PUNTE 

KODE 7 
Uitmuntend 
100 – 80% 

KODE 6 
Verdienstelik 

79 – 70% 

KODE 5 
Beduidend 
69 – 60% 

KODE 4 
Voldoende 
59 – 50% 

KODE 3 
Matig 

49 – 40% 

KODE 2 
Basies 

39 – 30% 

KODE 1 
Ontoereikend 

29 – 0% 
INHOUD,  
BEPLANNING 
EN FORMAAT  
20 PUNTE  

20 – 16 
• Gespesialiseerde 

kennis van vereiste 
van teks. 

• Gedissiplineerde 
skryfwerk; behou 
deurgaans algehele 
fokus; geen 
afwykings nie. 

• Inhoud en idees 
algeheel 
samehangend, alle 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 'n 
feitlik foutlose, 
gepaste teks. 

• Al die nodige reëls vir 
die formaat is 
toegepas/uitmuntend. 

15½ – 14 
• Goeie kennis van 

vereistes van teks. 
• Gedissiplineerde 

skryfwerk; behou 
fokus; byna geen 
afwykings nie. 

• Inhoud en idees 
samehangend, alle 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 'n 
goed saamgestelde, 
gepaste teks. 

• Al die nodige reëls vir 
die formaat is 
toegepas/ 
verdienstelik. 

13½ – 12 
• Redelike kennis van 

vereistes van teks. 
• Behou fokus, 

onbenullige 
afwykings. 

• Inhoud en idees 
samehangend. Detail 
ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 'n 
gepaste, goeie teks. 

• Die meeste van die 
nodige reëls vir die 
formaat is toegepas/ 
beduidend. 

11½ – 10 
• Voldoende kennis van 

vereistes van teks. 
• Inhoud wyk af van 

onderwerp, maar dit 
belemmer nie die 
oorhoofse betekenis 
nie. 

• Inhoud en idees 
voldoende 
samehangend, 
sommige van die 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 'n 
bevredigende teks. 

• Kennis van die nodige 
reëls vir die formaat 
is voldoende. 

9½ – 8 
• 'n Gemiddelde kennis 

van vereistes van 
teks. Respons op 
geskrewe teks toon 
oppervlakkige fokus. 

• Wyk af van 
onderwerp; betekenis 
is plek-plek vaag. 

• Inhoud en idees 
gemiddeld, 
samehangend, basiese 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 'n 
gemiddelde/redelike, 
verstaanbare teks. 

• Kennis van die nodige 
reëls vir die formaat 
is gemiddeld, kritiese, 
nalatige foute is 
begaan. 

7½ – 6 
• 'n Elementêre kennis 

van vereistes van 
teks. Respons op 
geskrewe teks toon 'n 
beperkte fokus. 

• Inhoud wyk af van 
onderwerp; betekenis 
is plek-plek 
verwarrend. 

• Inhoud en idees 
omtrent nie 
samehangend nie, min 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging 
gebrekkig, teks nie 
goed aangebied nie. 

• Kennis van die nodige 
reëls vir die formaat 
is vaag. 

5½ – 0 
• Geen kennis van 

vereistes van teks nie. 
• Inhoud wyk af van 

onderwerp, betekenis 
is plek-plek 
verwarrend. 

• Inhoud en idees is nie 
samehangend nie: te 
min detail ondersteun 
die onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging 
afwesig/nie gedoen 
nie. Swak aanbieding 
van teks. 

• Geen kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat nie. 

TAAL, STYL 
EN 
REDIGERING  
10 PUNTE  

10 – 8 
• Teks is grammatikaal 

akkuraat; sinne goed 
saamgestel. 

• Woordeskat is baie 
toepaslik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

• Styl, toon en register 
baie toepaslik. 

• Teks feitlik foutloos 
ná proeflees en 
redigering. 

• Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

7½ – 7 
• Teks is grammatikaal 

akkuraat; sinne goed 
saamgestel. 

• Woordeskat is 
meestal toepaslik vir 
doel van teks, gehoor 
en konteks. 

• Styl, toon en register 
meestal toepaslik. 

• Teks oorwegend 
foutloos ná proeflees 
en redigering. 

• Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

6½ – 6 
• Teks is grammatikaal 

maklik om te lees; 
sinne is goed 
saamgestel. 

• Woordeskat is 
toepaslik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

• Styl, toon en register 
oor die algemeen 
toepaslik. 

• Teks meestal foutloos 
ná proeflees en 
redigering. 

• Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

5½ – 5 
• Teks is voldoende 

saamgestel ten spyte 
van foute. 

• Woordeskat is 
voldoende vir doel 
van teks, gehoor en 
konteks. 

• Styl, toon en register 
voldoende. 

• Teks het steeds foute 
ná proeflees en 
redigering. 

• Lengte is amper 
korrek. 

4½ – 4 
• Teks is basies 

saamgestel. Verskeie 
foute. 

• Woordeskat is beperk 
en nie baie van pas vir 
doel van teks, gehoor 
en konteks nie. 

• Styl, toon en register 
toon gebreke. 

• Teks het steeds baie 
foute ná proeflees en 
redigering. 

• Lengte is te kort/te 
lank. 

3½ – 3 
• Teks is swak en 

moeilik om te volg. 
• Woordeskat benodig 

remediëring en is nie 
geskik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks nie. 

• Styl, toon en register 
nie geskik vir 
onderwerp nie. 

• Teks is besaai met 
foute ten spyte van 
proeflees en 
redigering. 

• Lengte is te kort/te 
lank. 

2½ – 0 
• Teks is swak 

saamgestel en  
verwarrend. 

• Woordeskat benodig 
ernstige remediëring 
en is nie toepaslik vir 
doel van teks nie. 

• Styl, toon en register 
pas nie by onderwerp 
nie. 

• Opstel is besaai met 
foute en verwarrend 
ten spyte van 
proeflees en 
redigering. 

• Lengte is heeltemal te 
kort/te lank. 
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20 
PUNTE 

KODE 7 
Uitmuntend 
100 – 80% 

KODE 6 
Verdienstelik 

79 – 70% 

KODE 5 
Beduidend 
69 – 60% 

KODE 4 
Voldoende 
59 – 50% 

KODE 3 
Matig 

49 – 40% 

KODE 2 
Basies 

39 – 30% 

KODE 1 
Ontoereikend 

29 – 0% 
INHOUD,  
BEPLANNING 
EN FORMAAT  
13 PUNTE  

13 – 10½ 
• Gespesialiseerde 

kennis van vereistes 
van teks. 

• Gedissiplineerde 
skryfwerk; behou 
deurgaans algehele 
fokus, geen 
afwykings. 

• Inhoud en idees 
algeheel 
samehangend, alle 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 'n 
feitlik foutlose, 
gepaste teks. 

• Al die nodige reëls vir 
die formaat is 
toegepas/uitmuntend. 

10 – 9½ 
• Goeie kennis van 

vereistes van teks. 
• Gedissiplineerde 

skryfwerk, behou 
fokus, byna geen 
afwykings nie. 

• Inhoud en idees: 
samehangend, alle 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
'n goed 
saamgestelde, 
gepaste teks. 

• Al die nodige reëls 
vir die formaat is 
toegepas/ 
verdienstelik. 

9 – 8 
• Redelike kennis van 

vereistes van teks. 
• Behou fokus, 

onbenullige afwykings. 
• Inhoud en idees 

samehangend, details 
ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of eerste 
poging lei tot 'n 
gepaste, goeie teks. 

• Meeste van die nodige 
reëls vir die formaat is 
toegepas/beduidend. 

7½ – 6½ 
• Voldoende kennis 

van vereistes van 
teks. 

• Inhoud wyk af van 
onderwerp, maar 
dit belemmer nie 
die betekenis nie. 

• Inhoud en idees 
voldoende 
samehangend, 
sommige van die 
detail ondersteun 
die onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging lei tot 
'n bevredigende 
teks. 

• Kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat is 
voldoende. 

6 – 5½ 
• Gemiddelde kennis van 

vereistes van teks. 
Respons op geskrewe 
teks toon 'n 
oppervlakkige fokus. 

• Inhoud wyk af van 
onderwerp, betekenis is 
plek-plek vaag. 

• Inhoud en idees 
gemiddeld 
samehangend; basiese 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of eerste 
poging: lei tot 'n 
gemiddelde/redelike, 
verstaanbare teks. 

• Kennis van die nodige 
reëls vir die formaat is 
gemiddeld. Kritiese, 
nalatige foute is begaan. 

5 – 4 
• Elementêre kennis 

van vereistes teks. 
Respons op geskrewe 
teks toon 'n beperkte 
fokus. 

• Inhoud wyk af van 
onderwerp, betekenis 
is plek-plek 
verwarrend. 

• Inhoud en idees min 
samehangend, min 
detail ondersteun die 
onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging 
gebrekkig. Teks nie 
goed aangebied nie. 

• Kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat is vaag. 

3½ – 0 
• Geen kennis van 

vereistes van teks nie. 
• Inhoud wyk af van 

onderwerp, betekenis 
is plek-plek 
verwarrend. 

• Inhoud en idees nie 
samehangend nie, te 
min detail ondersteun 
die onderwerp. 

• Beplanning en/of 
eerste poging nie 
gedoen nie. Swak 
aanbieding van teks. 

• Geen kennis van die 
nodige reëls vir die 
formaat nie. 

TAAL, STYL 
EN 
REDIGERING  
7 PUNTE  

7 – 6 
• Teks is grammatikaal 

akkuraat, sinne goed 
saamgestel. 

• Woordeskat is baie 
toepaslik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks. 

• Styl, toon en register 
baie toepaslik. 

• Teks feitlik foutloos 
ná proeflees en 
redigering. 

• Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes.  

5½ – 5 
• Teks is 

grammatikaal 
akkuraat, sinne goed 
saamgestel. 

• Woordeskat is 
meestal toepaslik vir 
doel van teks, 
gehoor en konteks. 

• Styl, toon en register 
meestal toepaslik. 

• Teks oorwegend 
foutloos ná proeflees 
en redigering. 

• Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

4½ 
• Teks is grammatikaal 

maklik om te lees, 
sinne is goed 
saamgestel. 

• Woordeskat is toepaslik 
vir doel van teks, 
gehoor en konteks. 

• Styl, toon en register 
oor die algemeen 
toepaslik.  

• Teks meestal foutloos 
ná proeflees en 
redigering. 

• Lengte is in 
ooreenstemming met 
vereistes. 

4 – 3½ 
• Teks is voldoende 

saamgestel ten 
spyte van foute. 

• Woordeskat is 
voldoende vir doel 
van teks, gehoor en 
konteks. 

• Styl, toon en 
register voldoende. 

• Teks het steeds 
foute ná proeflees 
en redigering. 

• Lengte is amper 
korrek. 

3 
• Teks is basies 

saamgestel. Verskeie 
foute. 

• Woordeskat is beperk en 
nie baie van pas vir doel 
van teks, gehoor en 
konteks nie. 

• Styl, toon en register 
toon gebreke. 

• Teks het steeds baie 
foute na proeflees en 
redigering. 

• Lengte is te kort/te lank. 

2½ 
• Teks is swak en 

moeilik om te volg. 
• Woordeskat benodig 

remediëring en is nie 
geskik vir doel van 
teks, gehoor en 
konteks nie. 

• Styl, toon en register 
nie geskik vir 
onderwerp nie. 

• Teks is besaai met 
foute ten spyte van 
proeflees en 
redigering. 

• Lengte is te kort/te 
lank. 

2 – 0 
• Teks is swak 

saamgestel en 
verwarrend. 

• Woordeskat benodig 
ernstige remediëring 
en is nie toepaslik vir 
doel van teks nie. 

• Styl, toon en register 
pas nie by onderwerp 
nie. 

• Teks is besaai met 
foute en verwarrend 
ten spyte van 
proeflees en 
redigering. 

• Lengte is heeltemal te 
kort/te lank. 

 
Totaal: 100 punte 


