
130

Woeker met    jou 
talente12

Luister en praat: Verskillende vorme 
van kommunikasie

Luister na die inligting en kyk na die prente.

Het jy al blinde mense sien “lees” en dowe 
mense met mekaar sien “praat”?

Gestremde (disabled  ) mense 
soos blindes en dowes het hulle 
eie spesiale alfabet om te kan 

kommunikeer.

Kwartaal 3 Week 5 en 6

Braille-skrif: Blinde mense 
gebruik braille-skrif deur met 
hulle vingers die verhewe (raised) 
kolletjies op papier te voel.

Gebaretaal (Sign language): 
Dowe mense gebruik gebaretaal 
(of tekens met hulle hande) om te 
kommunikeer.

Luister en praat
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131Lesreeks 12: Woeker met jou talente

Skryf en aanbied: ’n Opsomming

Skryf ’n opsomming van 40–50 woorde.

Beplanning/Pre-skryf: Bestudeer die inligting oor 
Louis Braille noukeurig.

Sien met jou vingers
1. Louis Braille was ’n seuntjie van drie toe hy ná ’n 

ongeluk blind geword het.
2. Louis was baie intelligent en het alles vinnig geleer. Toe hy sewe was, is hy 

by die gewone skool in die dorpie toegelaat. Hy was ’n uitstekende skolier, 
maar sy maats moes alles vir hom voorlees. Dit het hom moedeloos gemaak.

3. Op tien is hy na die Skool vir Blindes. Uiteindelik kon hy self boeke lees, want 
daar was 14 boeke in vet, verhewe alfabetletters. Dit was eers moeilik om te 
lees, maar Louis het gou almal deurgelees. Daarna was daar niks anders 
wat hy self kon lees nie. Hy was verveeld en gefrustreerd.

4. “Sonder boeke kan blindes nooit lees nie,” het hy besef. “Ek moet aan ’n 
beter manier dink om boeke vir blindes te maak.”

5. Met sy vinnige brein het Louis Braille op vyftienjarige ouderdom die braille-
alfabet ontwikkel. Die letters van sy alfabet is verhewe kolletjies of punte vir 
elke letter wat met jou vingers gevoel word en so “gelees” kan word.

6. Die braille-alfabet word vandag nog wêreldwyd gebruik: blindes “sien” of 
voel die letters met hulle vingers en lees die braille-skrif.

(Deur die skrywer)

Skryf ’n konsep
● Gee ’n opskrif vir elk van die ses paragrawe.
� Som elke paragraaf in een sin van omtrent 8 woorde op.
� Tel jou woorde en skryf dit neer.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied

Maak al die foute reg en skryf jou werk netjies oor.

Taal in konteks

Bou woorde deur voor- en agtervoegsels te gebruik (afl eidings).

Louis Braille was ’n klein 1. seun + (tjie) van drie toe hy na ’n 
2. (on) + geluk blind geword het. Hy was intelligent en het vinnig 
3. (ge) + leer en was ’n uitstekende 4. skool + (ier). Hy was blind en 
kon nie lees nie, daarom was hy 5. moed + (eloos).

Louis Braille

Taalstrukture en -konvensies

Skryf en aanbied
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132 Kwartaal 3 Week 5 en 6

Taal in konteks

Lees die stuk oor Tommy Motswai en beantwoord die taalvrae.

Tommy Motswai, die skilder
Tommy Motswai is een van Suid-
Afrika se bekendste kunstenaars. 
Hy is in 1963 in Soweto gebore. 
Hy is getroud met Evelyn, wat ook 
doofstom (deaf and dumb) is. Hulle 
het een seun.

Tommy het in ’n kunsskool op 
Rustenburg begin teken en skilder. 
Later het hy aan die Universiteit van Bophuthatswana gestudeer. Sy 
skilderye is al wêreldwyd ten toon gestel. In 1991 het hy die Standard 
Bank-prys vir die beste kunstenaar gewen.

Tommy Motswai kan nie hoor of praat nie, maar sy kunswerke is 
vrolik, snaaks en vol pret. Hy teken mense in die alledaagse lewe en in 
gewone situasies. Die mense in sy skilderye lyk altyd gelukkig.
(Deur die skrywer)

 Skryf die sinne in die lydende vorm. Begin 
met die woorde in vet druk.

Voorbeeld: Tommy Motswai skilder vrolike 
 skilderye.
Antwoord: Vrolike skilderye word deur Tommy Motswai geskilder.
1. Hy leer skilderkuns by ’n kunsskool.

2. Hy verwerf ’n kunsgraad aan die universiteit.

3. Hy ontvang die prys vir die beste kunstenaar.

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Tommy Motswai woon as kind 
in Soweto.

2. Hy trou met Evelyn.

3. Hy kry ’n graad in kuns aan die universiteit.

4. Hy ontvang ’n prys as beste kunstenaar.

A

B

Onthou, gebruik 
word deur in die 
lydende vorm.

Moenie ge- 
voor ver- en ont- 

gebruik nie!

Taalstrukture en -konvensies

To
m

m
y 

M
ot

sw
ai
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Kennisgewing van vergadering

Graad 7A-vergadering vir beplanning van ’n talentaand
Tyd: 12:00
Datum: 4 September 2014
Plek: Kamer 10, Laerskool Horison

Lees en kyk: ’n Kennisgewing, agenda en notule van 
’n vergadering

Lees die kennisgewing, agenda en notule van ’n skoolvergadering 
van graad 7. 
Pre-lees: Bespreek die kenmerke, die formaat, die uitleg en taalgebruik 
van die tekste.

Voor ’n vergadering word ’n kennisgewing (notice) uitgestuur om 
mense te laat weet wanneer en waar die vergadering plaasvind.

Lees dit hardop:

Tydens lees: Lees nou die agenda en notule hardop. Lees die notas.

● ’n Agenda word voor ’n vergadering opgestel en sê wat die 
struktuur van ’n vergadering moet wees en watter sake bespreek 
gaan word.

Voorbeeld:

Agenda

1. Opening en verwelkoming
2. Verskonings
3. Notule van vorige vergadering
4. Sake voortspruitend uit die notule
5. Nuwe sake: Program
5.1 Die beoordelaar(s)
5.2 Formaat van die program
5.2.1 Sang en voordrag
5.2.2 Dans en instrumentaal
6. Algemeen
7. Afsluiting
Ina Smit
Sekretaresse

Nr. 1: Die voorsitter 
doen dit.

Nr. 2 is die name van 
mense wat dit nie kan 
bywoon nie.

Nr. 4 is sake oorgedra 
van die vorige 
vergadering.

Nr. 5 is sake wat op 
hierdie vergadering 
bespreek word.

Nr. 6 is sake wat 
op die vergadering 
bygevoeg word.

Nr. 1 tot 4 verskyn 
altyd op ’n 
agenda.

Nr. 3: Die notule 
word gelees en 
aanvaar.

Nr. 6 en 7 
verskyn altyd op 
’n agenda.

Die naam van 
die sekretaris/
sekretaresse 
verskyn onder.

Lesreeks 12: Woeker met jou talente

Lees en kyk
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Kwartaal 3 Week 5 en 6134

● Terwyl ’n vergadering aan die gang is, skryf die sekretaris/ 
sekretaresse die notule (minutes) sodat daar ’n verslag is van wat 
gesê word. Die notule van die graad 7’s se vergadering oor die 
talentaand sou soos volg kon lyk:

Voorbeeld:
Notule van graad 7A-vergadering gehou 
om 12:00, 4 September 2014 in kamer 10, 

Laerskool Horison.

1.  Die voorsitter open die vergadering en 
heet al die aanwesiges welkom.

2.  Teenwoordig: Chris Jacobs (voorsitter), 
Ina Smit (sekretaresse), me. Van 
Staaden en leerders van graad 7A. 
Verskonings: Adél James.

3.  Die notule word gelees, goedgekeur 
en onderteken.

4.  Brandon Williams noem dat hy 
uitgevind het dat die voorgestelde 
datum vir die talentaand verskuif moet 
word aangesien ’n netbaltoerspan die 
skool besoek. Daar word op Vrydag, 
7 Oktober besluit.

5.1  Daar word besluit om ’n dosent van 
die drama- en kunsskool te nooi om 
die talentaand by te woon en die 
leerders te beoordeel.

5.2  ’n Subkomitee onder leiding van 
Mira Mathew en Craig Kriek word 
aangestel om die program op te stel.

6.  Algemene sake: Geen.
7.  Die voorsitter bedank almal 

teenwoordig en die vergadering 
verdaag om 12:30.

…………………… ……………………
Voorsitter Datum

Die naam 
van die groep 
wat vergader, 
word genoem.

Notule 
word in die 
teenwoordige 
tyd geskryf.

Dieselfde 
nommers as 
op die agenda 
word gebruik.

Geen 
onnodige 
inligting word 
genoem nie.

Spesifi eke name 
word genoem, 
waar nodig.

As algemene 
sake bespreek is, 
word dit 6.1, 6.2, 
ens. genommer.
Die datum 
waarop die notule 
aanvaar word, 
verskyn hier.

Die tyd, datum 
en plek van die 

vergadering 
word in die 

opskrif 
genoem. 

Die lydende 
vorm kan 

gebruik word.

Skryf bondig 
en akkuraat.

Die voorsitter 
onderteken 

die notule 
wanneer dit 

aanvaar word.

Post-lees: Maak seker julle verstaan al die inligting, want julle 
gaan ’n vergadering hou.

Lees en kyk
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Lesreeks 12: Woeker met jou talente 135

Luister en praat: Rolspel: ’n Vergadering

Beplanning en organisering: Verdeel in groepe van ses. Hou ’n 
vergadering van julle keuse soos: ’n sportdag, ’n kultuurdag 
of ’n uitstappie. Beplan om 8–10 minute lank te vergader. Kies ’n 
voorsitter (chairman), vier komiteelede en ’n sekretaris/sekretaresse. 
Die res van die klas luister aandagtig 
en maak aantekeninge van wat gesê 
word sodat almal ’n notule daaroor 
kan skryf.

Voorbereiding en aanbieding: Die 
voorsitter sorg vir ’n goeie inleiding 
(verwelkoming) en afsluiting 
(samevatting) van die vergadering.

Die vergadering moet ordelik verloop.

Almal kry ’n beurt om hulle saak te 
stel.

Besluite word geneem.

Gebruik gepaste taal (ook liggaamstaal).

Skryf en aanbied: ’n Kennisgewing, 
’n agenda en ’n notule

Skryf ’n kennisgewing, agenda en notule van die vergadering wat 
julle klas gehou het vir ’n punt uit 20. Al drie tekste moet saam 
110  –120 woorde lank wees.

Beplanning/Pre-skryf

Beplan eers die konsep van jou kennisgewing, agenda en notule.

Onthou!

1. In ’n kennisgewing gee jy net die feite en inligting:

● Watter soort vergadering dit is

� Datum: watter dag dit plaasvind

� Tyd: hoe laat dit plaasvind

� Plek: waar dit plaasvind.

 eers die konsep van jou kennisgewing, agenda en notule.

kennisgewing

Luister en praat

Skryf en aanbied
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Luister en praat: ’n Kortverhaal

Jy gaan nou na ’n storie Ek hang aan sy 
lippe luister. Die onderwyser gaan dit 
twee of drie keer aan jou voorlees. 
Daarna gaan jy vrae daaroor beantwoord 
vir ’n punt uit 10.

Pre-luister
● Lees eers die vrae noukeurig deur en 

maak seker dat jy dit verstaan sodat 
jy weet waarna om te luister.

● Skryf die vraagnommers in jou 
werkboek neer.

Het jy geweet? Baadjie 
en baie is leenwoorde 

uit Maleis. Kyk hoe baie 
gebruik ons dit.

Kwartaal 3 Week 5 en 6

2. In ’n agenda sê jy puntsgewys (1., 2., 3.) wat die struktuur van die 
vergadering gaan wees en watter sake bespreek gaan word.

3. In ’n notule skryf jy ’n kort verslag van die vergadering in die 
teenwoordige tyd. Dis ’n opsomming van die vergadering.

Skryf ’n konsep
● Skryf jou kennisgewing, agenda en notule eers op rofwerkpapier.

� Let op die korrekte uitleg.

� Kies gepaste woorde wat die vergaderingprosedure duidelik en 
doeltreffend sal oordra.

�  Sluit spesifi eke besonderhede van wat op die vergadering bespreek 
is in.

� Skryf jou notule in die teenwoordige tyd.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied
● Verfyn jou woordkeuse, sin- en paragraafstrukture (voeg 

addisionele inligting by, gebruik gepaste verbindingswoorde).

� Skenk aandag aan opeenvolging en skakeling tussen paragrawe.

� Evalueer inhoud, styl en register.

� Berei ’n fi nale weergawe voor, insluitend uitleg van kennisgewing en 
notule.

� Bied die teks netjies aan. (Totaal: 20)

Skryf en aanbied

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   136 2013/09/13   8:43 AM

Split by PDF Splitter



137Lesreeks 12: Woeker met jou talente

Die seun in die storie is verbaas oor die 
blinde krieketspeler so met sy talente woeker, 
want hy kan nie glo dat ’n blinde mens aan 

sport kan deelneem nie. Dit is stereotipering.

Tydens luister
● Luister aandagtig na die teks en maak aantekeninge (notes). Jy sal 

die teks twee keer hoor.

Post-luister
● Lees deur jou aantekeninge en fi naliseer jou antwoorde. Skryf hulle 

neer.

Post-luister: Hoe goed het jy geluister?

1. Waarom moet die seun op ’n Woensdagaand skool toe gaan? (1)

2. Waarom dra hy ’n baadjie en ’n das? (1)

3. Waarmee vergelyk sy pa sy kleredrag? (1)

4. Wat maak van die aand ’n spesiale aand? (1)

5. Hoe kon die seun geweet het die man wat voor in die saal 
staan, is blind, sonder dat iemand dit genoem het? (1)

6. Noem ’n sportsoort, buiten krieket, waaraan die spreker al 
deelgeneem het. (1)

7. Hoe het die spreker sy enkel gebreek? (1)

8. Hoe is dit vir die spreker moontlik om boeke te lees? (1)

9. Die seun het toe nie die A-span gehaal nie. Dink jy dit maak ná 
die spreker se toespraak vir hom regtig saak? Motiveer. (2)

(Totaal: 10)

Luister en praat
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Kwartaal 3 Week 5 en 6138

Lees en kyk: Vluglees en soeklees

Pre-lees: Vluglees die koerantberig. Lees net die onderstreepte dele.

Polisie kry blinde se ‘skrif  ’ terug
Die Britse polisie het ’n blinde skrywer gehelp om haar skryfwerk terug 
te kry.

Mev. Trish Vickers (59) het besluit om ’n boek met die hand te skryf. 
Haar seun, Simon, het altyd vir haar teruggelees wat sy geskryf het.

Op ’n dag het sy 26 bladsye geskryf. Toe Simon dit wil teruglees, is 
die bladsye leeg. Haar ink het opgeraak.

Hulle het die forensiese afdeling van die polisie gebel en om hulp 
gevra. Een polisiebeampte het die indrukke (imprints) wat die pen 
gemaak het, ontsyfer. Dit het vyf maande geneem.

’n Dankbare Vickers gaan nou haar boek laat publiseer.

(Uit: Die Burger, 17 April 2012)

Tydens lees: Jy het nou net ’n idee van waaroor die berig gaan. As jy 
meer wil weet, moet jy die hele berig lees!

Post-lees: Soeklees: Soek die antwoorde so gou as moontlik.
1. Wat is die blinde vrou se naam en hoe oud was sy?

2. Hoeveel bladsye was leeg? Skryf die syfer voluit.

3. Hoe lank het dit geneem om die leë bladsye te ontsyfer?

Taal in konteks

Kies die regte voornaamwoord tussen hakies.

’n Blinde skryfster besluit om ’n boek oor 1. (sy/haar) eie lewe te skryf. 
2. (Sy/Haar) seun lees dit vir haar voor. Eendag het 3. (sy/hy) 
26 bladsye geskryf. Toe 4. (sy/haar) seun dit vir haar wil teruglees, 
besef 5. (hy/sy) dat die ink opgeraak het. 6. (Hy/Sy) was baie 
ontsteld, want hy kon nie 7. (haar/sy) woorde lees nie! Uiteindelik 
het ’n persoon in die polisiediens gehelp om, met spesiale tegnologie, 
8. (haar/sy) woorde te “lees”.

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk
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Lesreeks 12: Woeker met jou talente 139

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Herskryf die sinne in die lydende vorm. 
Begin met die woorde in vet druk.

1. Die blinde Trish Vickers skryf ’n boek.

2. Die blinde krieketspeler lewer ’n toespraak.

3. Die doofstom skilder skilder vrolike skilderye.

 Verbeter die spelling van die woorde in 
vet druk.

Trish is 1. blint. Die forensiese 2. afdeeling 
van die 3. poliesie het die 4. lee bladsye 
5. ontsyver. Dit het 6. fyf maande geneem. 
Sy het vir hulle 7. dangkie 8. gese vir al 
die 9. help.

 Gee die korrekte lees- en skryftekens.

Nadat Trish se storie bekend geword het is 
daar baie fotos en videos van haar geneem

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Die blinde krieketspeler lewer ’n 
toespraak.

2. Die skoolseun kla altyd te veel.

3. Tommy Motswai skilder vrolike skilderye.

4. Trish Vickers en haar seun ontbied 
die polisie.

5. Die polisiebeampte ontsyfer die leë bladsye.

 Voltooi die idiome en maak sinne met die idiome. 

1. ’n Mens moet altyd met jou ______ woeker.

2. Die skoolseun hang aan die spreker se ______.

 Skryf die volgende woorde in die indirekte rede.

1. Die polisie sê: “Ons kan mevrou Vickers help.”

2. Mevrou Vickers sê: “Dit is ’n wonderwerk.”

A

B

C

D

E

F

Voeg by: een 
komma, een 
punt en twee 

afkappingstekens.

Taalstrukture en -konvensies
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