
1 
 

Graad 11 Afrikaans Retief Werkplan 8 – 19 Junie 

8 en 9 Junie Gaan na die Dialoog, e-pos boodskap en selfoonboodskap van 23-29 April.  Jy 

moet dit tik (type) of (or) jy moet ‘n foto neem van hierdie 3 stukke werk wat 

jy op papier geskryf het. 

Jy moet dit aan my stuur, want ek sal moet begin merk, want dit word nou 

baie lank dat julle nie by die skool sal wees nie.  My e-pos is 

deputy@vghs.co.za.  As jy dit op die whattsapp groep sit, sal almal jou werk 

kan sien, so e-pos is die beste van die twee opsies wat jy het.  Maar doen wat 

vir jou werk. 

10 Junie Kry jou antwoorde van Die tarentaal van 14 – 21 Mei.  Jy moet dit tik (type) of 

(or) jy moet ‘n foto neem van hierdie antwoorde wat jy op papier geskryf het. 

Jy moet dit aan my stuur, want ek sal moet begin merk, want dit word nou 

baie lank dat julle nie by die skool sal wees nie.  My e-pos is 

deputy@vghs.co.za.  As jy dit op die whattsapp groep sit, sal almal jou werk 

kan sien, so e-pos is die beste van die twee opsies wat jy het.  Maar doen wat 

vir jou werk. 

11 Junie Gaan af na p. 2 + 3 hier onder “Visuele Teks hersiening”.  Doen hierdie 

oefening in jou klaswerkboek. 

12 Junie Kyk na p. 3 hier onder en skryf vandag die “Bedanking” op ‘n papier.  Jy sal dit 

klas toe bring wanneer jy weer by VG is. 

15 en 17 Junie  Gaan na p. 4 hier onder en skryf die “Informele Brief”. 

18 en 19 Junie Sprak of sprook (gedig).  Gaan na die Powerpoint wat op die webwerf 

gelaai is.  Ek sal dit ook op die whattsapp-groep probeer laai.  Gaan 

deur die powerpoint en lees alles tot jy goed verstaan.  As jy vae het, 

skryf dit neer sodat jy nie vergeet wat jy weer wil vra nie. 
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11 Junie 

VISUELE TEKS HERSIENING 
 

 
 
1.1.1 Watter beeldspraak kry ons in die volgende opskrif:  “Koue, sneeu byt  

in die Kaap”?         (1) 
1.1.2 Waarom kan ons sê dat hierdie beeldspraak baie geslaagd is?    (1) 
1.2  Waar het hierdie spotprent verskyn?        (1) 
1.3 Waarom dink jy is dit belangrik dat `n datum by `n spotprent gevoeg word? 
 Gee TWEE moontlike redes.       (2) 
1.4.1 In watter seisoen speel hierdie toneel af?     (1) 
1.4.2 Gee TWEE visuele bewyse om jou antwoord in 1.4.1 te bewys.  (2) 
1.5.1 Gee die korrekte Afrikaans vir “daai”.     (1) 

Hulle speel Bevelsraad,  

Bevelsraad. 

 

 

1.5 

1.6.1 

1.6.2 



3 
 

1.5.2 Waarom dink jy word die woord “daai” in hierdie spotprent gebruik? (1) 
1.6   Benoem die leestekens by 1.6.1. en 1.6.2.     (2) 
 
1.7 Gee die funksies van hierdie twee leestekens in hierdie konteks.  (2) 
1.8 Skryf die volgende oor as `n versoeksin. 
 “Moenie dat ons julle nader as `n meter en `n half van mekaar vang 
 nie!”          (1) 
1.9 Waarom dink jy, word hier in die spotprent spesifiek na “`n pyp” verwys?  (1) 
1.10 Waarmee word daar in hierdie spotprent gespot?    (1) 
1.11 Waarom kan ons sê dat daar ironie in hierdie spotprent is.   (1) 
1.12.1 Slaan na wat die “Bevelsraad” is.      (1) 
1.12.2  Hoe pas dit in by hierdie spotprent.      (1) 
             

          /20/   
 

12 Junie 

Graad 11 Kort funksionele skryfwerk: Bedanking (vote of thanks) 
Kenmerke: 

• ‘n bedanking is opreg (sincere) 

• wees spesifiek oor die dinge waarvoor jy dankie sê 

• skryf in volsinne 

• gebruik paragrawe 

• kies die korrekte styl – vir ‘n meer formele situasie (soos bv. die skool, kerk) sal jy die  

persoon vir wie jy bedank aanspreek (address) as Meneer (male teacher)/Juffrou 

(female teacher)/Mnr. (man) of Me. (vrou) Retief (titel en dan die van) 

• “jou” en “jy” is informeel – in ‘n formele situasie gebruik ons in Afrikaans “u” 

Opdrag: 

• Skryf ‘n e-pos bedanking aan een van jou onderwysers om vir hulle te bedank (to 

thank them) vir die werk wat hulle gedoen het tydens die inperkingstyd 

(lockdown period). 

• In ‘n e-pos moet ons soos in ‘n brief die persoon aan die begin groet,  

bv. Goeie dag Mnr. Loots.  Laat dan ‘n reël oop en begin skryf. 

• Moenie iets skryf soos “Hoe gaan dit met jou?” nie.  Wees spesifiek oor waaroor 

jy wil skryf, so hou jou fokus van jou bedanking. 

• Skryf in paragrawe. 

• Aan die einde van ‘n e-pos moet jy ‘n reël ooplaat en dan groet,  

bv. Groete/Met dank/Baie dankie 

       Evelyn Raats = gee jou naam en van 

• Gebruik Standaard-Afikaans en nie sleng nie 

• Onthou om bo-aan die e-pos die onderwyser se e-pos adres te skryf (bv. 

kloots@vghs.co.za) en ook ‘n onderwerp (topic line) – hier sal jy skryf  

Baie dankie/Bedanking 

• Jy hoef nie rofwerk te doen nie. 
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• Maak dit kort, so 60 - 90 woorde is goed.  Bring saam VG toe vir 1e Afr. les. 

15 en 17 Junie 

Graad 11 Langer Transaksionele Teks: Informele brief 

Kenmerke: 

• Gebruik die korrekte formaat. 

• Skryf in volsinne. 

• Gebruik paragrawe. 

• Skryf Standaard-Afrikaans en nie sleng nie. 

• Fokus die hele tyd op die onderwerk gegee. Moenie in die brief vrae vra wat sinloos 

is, soos “Hoe gaan dit met jou?” nie.  Moet asseblief nie iets sê soos “met my gaan 

dit goed” nie.  Fokus op die onderwerp. 

• Formaat: 

Kortstraat 15 

Grahamstad 

6140 

22 Junie 2020 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Liewe Sybel 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ek kan nie glo dat ek jou laas op 17 Maart gesien het nie.  Dit voel soos ‘n  

leeftyd gelede! 

 

 

Ek sien baie uit daarna om jou weer in persoon te sien! 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Groete/Liefde 

Stella 

Opdrag: 

• Skryf ‘n brief aan ‘n skoolvriend of skoolvriendin waarin jy vertel van jou 

inperkingstyd (lockdown). 

• Inhoud: 120 – 150 woorde. 

• Stuur asseblief as ‘n word dokument/foto aan my by deputy@vghs.co.za  

(of as jy regtig nie anders kan nie, kan jy ‘n foto neem van jou papier en op die klas 

whattsapp-groep plaas). 
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