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        Kognitiewe vlakke wat deur die vrae aangespreek word 
Ontwerp vir 6 kognitiewe vlakke 1 2 3 4 5 6 
Ontwerp vir 4 kognitiewe vlakke 1 2 3 Vlak 4 : Hoër vlak van denkvaardighede 

Vraag    *LU 1 *LU 2 *LU 3 Ken     Verstaan      Toepas   Analiseer Sintetiseer   Evalueer   
Taak 1          
1.1.1 2     2    
1.1.2 1    1     
1.1.3 3    3     
1.1.4 2   2      
1.1.5 3    3     
1.1.6 2      2   
1.1.7 4   4      
1.1.8 3     3    
1.2.1 2    2     
1.2.2 3    3     
1.2.3 1     1    
1.2.4  3    3    
1.2.5  4     4   
1.2.6  6   6     
1.2.7  6     6   

1.2.8 a)   2   2    
1.2.8 b)   5   5    
1.2.8 c)   2      2 
1.2.9   6     6  

Taak 2  15       10 
Totaal 26 34 15 6 18 21 12 6 12 

% 35% 45% 20% 60% 40% 
Doelwit 30% 50% 20% 60% 40% 

Groottotale    100%          100% 
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Vraag     LU 1 LU 2 LU 3 Vlak  
1 

Vlak  
 2 

Vlak  
3 

Vlak  
4 

Vlak   
5  

Vlak  
6  

Aktiwiteit 3.1          
3.1.1 1   1      
3.1.2 4    4     
3.1.3 2     2    
3.1.4 2     2    
3.1.5  2  1 1     
3.1.6 3     3    
3.1.7   4  4     
3.1.8 2    2     
3.1.9  10   10     
3.1.10   4    4   
3.1.11 3    3     
3.1.12 2   2      
3.1.13   4   4    
3.1. 14 2    2     

 21 12 12   
 46% 27% 27% 91% 9% 

Aktiwiteit 3.2          
 15 5 5 1.5     13.5 
 50% 25% 25%       
    10% 90% 

Aktiwiteit 3.3        
  10 5    15 
  67% 33%  100% 
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TAAK 1  LEES, ANALISEER EN INTERPRETEER KAARTE EN 
DATAHANTERING 

 
AKTIWITEIT 1.1 GROEPSAKTIWITEIT (40 minute) 
   G: LU 1: AS 1.2, 1.3, 1.4 
 
KAARTWERK 
 
Nota aan die opvoeder: Verdeel die klas in groepe van drie of vier. Elke groep moet ’n skêr, ’n 
liniaal en ’n gradeboog hê. As hulle nie liniale en gradeboë het nie, kan hulle die wat in die 
hulpbronboek gedruk is, uitsny. As die groep toegang tot ’n atlas het, kan hulle dit gebruik maar dit 
is nie ’n vereiste nie. 
 
 Elke groep moet hul saamgestelde antwoorde op ’n vel papier saam met bronne 2, 3 en 4 inhandig. 
Elke groep het slegs een topografiese kaart, Bron 1, nodig.  
 
Taak 1 is ’n basiese aktiwiteit wat die basiese hersiening van kaartwerkvaardighede ten doel het. Jy 
kan die leerders toelaat om hul werk self te merk en dan die antwoorde met hul  deur te gaan 
voordat hulle taak 2 individueel aanpak. 
 
1.1.1 Antwoord op Bron 2 ingeteken; sien onderstaande kaart (2) 
 
1.1.2 Antwoord ingetrek op Bron 2, sien onderstaande kaart (1) 
 

Nota aan die opvoeder: Die leerders sal kennis moet dra van die breedtegrade en 
lengtegrade van die kaart aangedui in die kaartkode, d.i. 3227CD verwys na 32S 
en 27O. Die leerders moet in staat wees om die kruispunt van die lyne op Bron 2 te 
vind. 
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1.1.3 Dorp Breedtegraad Lengtegraad  
 Kaapstad  34º00'S / 33º55'S 18º20'O  
 Durban 29º50'S 31º00'O  
 Port Elizabeth 34º00'S 25º40'O             (6x½=3) 
      
1.1.4 Kyk na die kaart op die vorige bladsy. (2) 
 
1.1.5 Ligging  Rigting   Peiling  
 Kaapstad  WSW 262º  
 Durban NE 51º  
 Port Elizabeth SW 235º             (6x½=3) 
 
1.1.6 Die kaart van Bron 1 is kleiner as die kaart van Bron 2. 
 Rede: Minder detail kan in Bron 2 gesien word of Bron 2 dek ’n groter oppervlak.  (2) 
 
1.1.7 Verskynsel Kaartteken    
 

A   

 

317
     No of trig
     beacon

516
     Height (m)  

 

 

B   

 

Not the monument symbol 

 

 

C   

 
 

 

 

 

D  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 

Nr van trig. 
baken  
eacon 

Hoogte (m) 

Nie die teken vir ’n monument nie  
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1.1.8 
 

  
     (3) 
     [20] 
 
AKTIWITEIT 1.2 INDIVIDUELE AKTIWITEIT: (40 minute) 
   KAARTWERKVAARDIGHEDE, SOSIALE EN 

OMGEWINGSKONFLIKTE IN SA 
   G: LU 1: AS 1.1, 1.3, 1.4; LO 2: AS 2.1, 2.3; LO 3: 3.1, 3.3, 3.4 
 
1.2.1 Nota aan die opvoeder: Leerders het ’n 30 cm stukkie tou of ’n passer nodig om die 

vraag te beantwoord omdat die pad nie ’n reguit lyn is nie.                                              
 

21,5 cm (Aanvaar antwoorde tussen 21 en 22 cm): 10,75 km. Tel dan die 49 km op 
die kaart aangedui, by = 59,75 km (2) 

 
1.2.2 S=A/ T 

T=A/S 
 =59,75 km� / 100 km/uur �  (aanvaar as afstand: 59 – 60 km) (2 punte vir die 
korrekte vervanging van antwoorde in die formule) 
 =0,598 uur   
 = 36 min�  (1 punt vir die finale antwoord) (3) 

 
1.2.3 240 m (Verwys na die hoogte van die kontoerlyn naaste aan die damwal)                  (1) 
 
1.2.4 • Nou kloof verminder die konstruksie van die struktuur 

• Groot volume water stroomop beskikbaar 
• Onder die samevloeiing, dus twee voerderstrome 
• Behoefte aan water in die gebied (3) 
Nota aan die opvoeder: Hierdie vraag vereis ’n hoër vlak van denke. Die leerders moet die 
topografiese kaart  analiseer en op hul reeds verworwe geografiese kennis terugval. 

 
1.2.5 • Belemmer vloedbeheer        

• Belemmer migrasie van visse   
• Verwyder slik en (nutriënte) voedingstowwe. 
• Stel water waarvan die suurstof uitgeput is, vry 
• Damme hou slik terug 

  (enige vier)  (4) 
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1.2.6 Redes waarom mans weggaan: 
Stootfaktore 

Redes waarom stede mans aantrek: 
Trekfaktore  

 

• Gebrek aan werksgeleenthede 
• Droogtes, vloede 
• Gebrek aan geleenthede 
• Niks om te doen nie 

• 'Helder ligte' / Ontspanning en vermaak       
• Beter kans om werk te kry     
• Beter en meer betroubare salaris 
• Beter fasiliteite - hospitale 

 
 
 
       (3x2=6) 

 
 
1.2.7 • Vroue moet die handearbeid doen, verhoog hul las 

• Geslagverhouding is uit verhouding      
• Gesinslewe word ontwrig 
• HIV word teruggebring na eie nedersetting (3x2=6) 

  (Drie faktore moet bespreek word) 
 

Nota aan die opvoeder: Hierdie vraag vereis ’n hoër vlak van denke. Die leerders moet die 
topografiese kaart  analiseer en op hul reeds verworwe geografiese kennis terugval. 

 
1.2.8 Nota aan die opvoeder: ‘Buffersone' behoort aan die leerders verduidelik te word voordat 

hul vraag 1.2.8. beantwoord. 
 

Agtergrond uit Wikipedia  

Definisie van ‘buffersone’ : Die area langs die grens van ’n beskermde gebied; 
oorgangsone tussen twee areas wat vir verskillende doeleindes aangewend word (Bron: 
Wikipedia) 
 
’n Buffersone in Geografie verwys na enige gesoneerde gebied wat ten doel het om twee of 
meer gebiede (nie noodwendig lande nie), vir watter doel ook al, te skei. Groen gordels 
word algemeen as buffersones beskryf. 

Buffersones kan opgestel word om geweld te verminder, die omgewing te beskerm, en om 
residensiële en handelsareas teen nywerheidsongelukke te beskerm.  

Buffersones, ’n unieke verskynsel in sekere gesoneerde, ontwikkelde of oorbevolkte 
wêrelddele, gee normaalweg tot groot, onbewoonde areas (soortgelyk aan 
natuurbewaringsgebiede, alhoewel sonder toeriste), aanleiding.  

Op die topografiese kaart verskaf die groen gordel die buffer tussen King Willaim's Town en 
Zwelitsha die buffer, wat vermenging tussen die ‘slegs vir blankes’ en die ‘slegs vir swartes’ 
woonbuurtes en die onderlinge  interaksie verhoed. 

1.2.8  a) Groen gordel, spoorlyn, rivier, kraglyne. (enige twee)     (2)
   
  
1.2.8 b) Aantal fasiliteite   King Williams Town Zwelitsha  
 Skole   4 13  
 Poskantore   1 0  
 Plekke van aanbidding 6 10  
 Polisiestasies  1 1  
 Ontspanningsareas  8 4         (10x½=5) 
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1.2.8 c) Die lewenstandaard van mense wat in King Williams Town woon is beter 

omdat hul toegang tot ontspanningsgeriewe, die polisiestasie en groter skole 
het.     (2) 

 
Nota aan die opvoeders: ’n Vergelyking tussen die geriewe beskikbaar in King 
Williams Town teenoor die in Zwelitsha en die  verskille in lewenstandaard as 
gevolg daarvan, kan tot ’n goeie klasbespreking oor die ongelykhede van die verlede  
aanleiding gee, sou tyd dit toelaat.  

 
1.2.9 Nota aan die opvoeder: Die strokiesprent moet uit slegs vier raampies bestaan.  
 
Rubriek vir die Strokiesprent 
 

KRITERIA Vlak  4 Vlak  3 Vlak  2 Vlak  1 
3 punte 2 punte 1 punt 0 punte Die leerders is in 

staat om faktore 
wat ’n 
omgewingskwessie 
beïnvloed, te 
identifiseer 

Teks in die 
strokiesprent en die 
voorstelling dui 
daarop dat die leerder 
ten minste 3 faktore 
wat ’n 
omgewingskwessie 
beïnvloed, 
geïdentifiseer het. 
Die karakters is 
oorspronklik en hou 
met die 
omgewingstema 
verband.  

Teks in die 
strokiesprent en die 
voorstelling dui 
daarop dat die leerder 
ten minste 2 faktore 
wat ’n 
omgewingskwessie 
beïnvloed, 
geïdentifiseer het. 
Die karakters is 
oorspronklik maar 
hou nie noodwendig 
met die 
omgewingstema 
verband nie.  
 

Teks in die 
strokiesprent en die 
voorstelling dui 
daarop dat die 
leerder die begrip 
omgewingskwessie 
verstaan het maar 
kon nie die faktore 
wat daartoe 
aanleiding gee, 
verstaan nie. Die 
karakters is nie 
oorspronklik nie en 
hou vaagweg  met 
die omgewingstema 
verband.            

Teks in die 
strokiesprent sowel as 
die voorstelling dui 
daarop dat die leerder 
nie verstaan wat ’n 
omgewingskwessie is 
nie. Die strokiesprent 
hou glad nie verband 
met die identifisering 
van ‘n 
omgewingskwessie 
nie. Die karakter is 
nie oorspronklik nie 
en hou ook nie met 
die omgewingstema 
verband nie. 
  

3 punte 2 punte 1 mark 0 punte Die leerder is in 
staat om die publiek 
(anders as graad 9) 
oor ’n 
omgewingskwessie 
in te lig en te 
onderrig. 
 
 
 
 
 

DDie strokiesprent is 
oorspronklik en sou 
’n graad 9-groep 
behoorlik oor ’n 
omgewingskwessie 
inlig en onderrig. 
Moontlike oplossings 
vir die 
omgewingskwessie 
word ook verstrek.  

Die strokiesprent is 
oorspronklik en sou 
’n graad 9-groep 
behoorlik oor ’n 
omgewingskwessie 
inlig en onderrig 
maar geen oplossings 
vir die 
omgewingskwesssie 
word verstrek nie.  

Die strokiesprent is 
oorspronklik maar  
sou nie ’n graad 9-
groep behoorlik oor 
’n 
omgewingskwessie 
inlig en onderrig nie. 
Geen oplossings vir 
die 
omgewingskwessie 
word verstrek nie. 

Die strokiesprent is 
onvolledig en 
onderrig of lig nie die 
graad 9-groep oor  ’n 
omgewingskwessie in 
nie. 

     (6) 
     [40] 
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TAAK 2  VOLHOUBARE GEBRUIK VAN HULPBRONNE 
 
AKTIWITEIT 2 INDIVIDUELE AKTIWITEIT (30 minute) 
   G: LU 2: AS 2.2, 2.3 
Nota aan die opvoeder: Bron  7 moet as agtergrond gelees en in die klas bespreek word alvorens 
Taak 2 aangepak word. 
 
Voorstel: Hou ’n klasbespreking oor die invloed van die kragonderbrekings tot dusver vanjaar op 
die lewens van die leerders asook moontlike oplossings. 
 
Hulpbronne benodig: Elke leerder benodig gom, die uitgeknipte blokke uit bron en A3- papier 
nodig.                           
Voorstel: Laat die leerders die blokke in Bron 8 voor die les by die huis uitknip en in ’n koevert 
bêre. Plak twee A- bladsye op ’n vel koerantpapier vas indien  A3-papier nie beskikbaar is nie. 
Leerders werk op hul eie en plaas die blokke in die vorm van ’n vloeidiagram op die A3-vel voordat 
hulle dit vasplak.     .  
Voorstel: Verduidelik aan die leerders wat ’n vloeidiagram is voordat hulle die taak aanpak. ’n 
Definisie van ’n vloeidiagram is ’n ‘ skematiese voorstelling van ’n proses’. Begrippe word aan 
mekaar verbind, kan gegroepeer word en kan van die een na die ander vloei. Leerders kan pyltjies 
van die een blok na ’n ander, wat die vloei van die proses aandui, trek. In die geval sal dit die 
verskil tussen hernubare en niehernubare energievoorsiening illustreer.  

Ruit vir die Energievloeidiagram       

KRITERIA Vlak 4 Vlak 3 Vlak 2 Vlak 1 
4 punte 3 punte 2 punte 1 punt  Die leerder is in staat 

om die 
interafhanklikheid 
tussen mens en 
omgewing aan te dui.  

Die vloeidiagram dui 
aan hoe die mens beide 
vorms van energie 
gebruik. Voorbeelde 
van beide vorms van 
energie word 
geïllustreer en is 
korrek. 

Die vloeidiagram dui 
aan hoe die mens beide 
vorms van energie 
gebruik maar die 
voorbeelde van beide 
vorms van energie is 
nie almal korrek nie.  

Die vloeidiagram dui 
aan hoe die mens beide 
vorms van energie 
gebruik maar geen 
voorbeelde van beide 
vorms van energie 
word gegee nie of hou 
nie verband met die 
tipe energie nie.  

Die vloeidiagram is 
verwarrend en dui nie 
aan dat die leerder 
begryp hoe die mens 
energieverskaffing 
aanwend nie. 

6 punte 4 – 5 punte 3 – 2 punte 1 punt Die leerder is in staat 
om tussen hernubare 
en nie-hernubare 
energiehulpbronne te 
onderskei 

Die leerder onderskei 
baie duidelik tussen 
die verskillende vorme 
van energie. Verbande 
tussen die 
energievorme word 
gegee en die verbande                    
word verskaf.  

Die leerder onderskei 
tussen die vorme van 
energie maar daar is 
enkele foute. Nie al die 
verbande tussen die 
energievorme is 
aangedui nie of die 
verbande word nie 
gegee nie.  

 Die leerder onderskei 
vaagweg tussen die 
vorme van energie 
maar daar is geen 
aanduiding van 
onderlinge verbande 
nie. 
  

Die leerder maak geen 
onderskeid tussen 
vorme van energie nie 
en toon geen 
onderlinge verband 
tussen die vorme nie.  

5 punte 4 – 3 punte 1 – 2 punte 0 punte Die leerder is in staat 
om aan te dui hoe die 
volhoubare gebruik 
van hulpbronne 
positief op die lewens 
van mense en 
omgewing kan inwerk 

Die leerder dui 
duidelik aan dat die 
gebruik van 
alternatiewe 
energiebronne tot die 
voordeel van die mens 
en omgewing is. 

Die leerder dui aan dat 
die gebruik van 
alternatiewe 
energiebronne tot die 
voordeel van die mens 
en omgewing is maar 
verbande word nie 
aangedui nie.                  

Die leerder dui aan dat 
die gebruik van 
alternatiewe 
energiebronne tot die 
voordeel van die mens 
en omgewing is maar 
oortuig glad nie.   

Die leerder dui 
geensins aan dat die 
gebruik van 
alternatiewe 
energiebronne tot die 
voordeel van die mens 
en omgewing is nie.  

     
     [15] 
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AKTIWITEIT 3.1 INDIVIDUELE AKTIWITEIT (60 minute) 
   G: LU 1: AS 1.1, 1.2, 2.3, 1.5; LU 3: AS 3.1, 3.2 
 
3.1.1 1948    (1) 
 
3.1.2 Om te verseker dat verskillende rasse in alle fasette van die samelewing geskei bly 

en om beweging van swartes en die moontlikheid op werksgeleenthede te beheer. (4x1) 
 

3.1.3 Wet op die Verbod op Gemengde Huwelike. (2) 
 
3.1.4 Wet op Afsonderlike Ontwikkeling.   (2) 
 
3.1.5 Strande.   (1x2) 
 
3.1.6 Antwoorde sal wissel maar negatiewe emosies soos pyn, skaamte, woede, 

frustrasie, isolasie, wantroue, om geaffronteer te wees sal algemeen wees. Leerders  
moet 3 voorbeelde gee. (3x1) 

 
3.1.7 Verkleurmannetjies was mense wat van een bevolkingsgroep na ’n ander 

hergeklassifiseer is en het gevolglik soos ’n verkleurmannetjie van ‘kleur verander’. (4) 
 
3.1.8 10 ‘gekleurde’ mense is as Indiërs geherklassifiseer. (2) 
 
3.1.9 1 punt vir elke feit wat kronologies korrek op die tydlyn geplaas is, moet aan die 

leerders toegeken word (=7 punte), en 3 punte vir die konstruksie van die tydlyn.   
(Die tydlyn moet ’n skaal met reëlmatige intervalle van links na regs toon en moet 
prakties op die bladsy gespasieer wees sodat die inhoud vir die leser duidelik kan 
wees. Ken een punt vir elke kenmerk wat korrek is, toe.) (10) 

 
3.1.10 Antwoorde mag wissel, maar leerders moet beide bronne in hul antwoorde gebruik. 

Bron 13: Steve Biko se pak klere en das dui aan dat hy netjies en trots op homself 
was. Hy is ’n opgevoede mens – die bron dui aan dat hy ’n mediese student was. 
Bron 14: Hy was charismaties/ het oor ’n kragdadige teenwoordigheid beskik - 
'magnetisme' ens.  (4) 
 

3.1.11 Bronne 15, 16, 17 is Biko se eie woorde. (3) 
 
3.1.12 Primêre bronne is in die betrokke tyd geskep.                 (2) 
 
3.1.13 Die regering het 19 organisasies verban en het talle koerante gerig op swart  mense, 

soos The World, gesluit. (4)  
 
3.1.14 Hy sterf in aanhouding (die tronk) nadat hy gemartel was. (2) 
 
     [45] 
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AKTIWITEIT 3.2 GROEPSAKTIWITEIT:’N KLASDEBAT   
   G: LU 1: AS 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.3 
   LU 2: AS 2.2, 2.3 
   LU 3: AS 3.1, 3.2, 3.3 
   (20 minute vir verduideliking en die werk in die klas) 
   (40 minute om die debat te assesseer) 
   (voorbereiding moet by die huis gedoen word: 40 minute) 
    
ONDERWERP: IS DIT DIE MOEITE WERD OM JOU LEW E VIR JOU POLITIEKE 

IDEALE OP TE OFFER? 
 
Nota aan die opvoeder: Verdeel die klas in twee groepe nadat jy die taak verduidelik het. Alle 
leerders in die klas moet in ’n groep ingedeel word en as spreker aan die debat deelneem. Dui die 
standpunt wat die betrokke groep in die argument moet inneem, aan. Laat hulle toe om aan hul 
argumente te begin werk nadat die indeling afgehandel is. Hou dop hoe die groepe  saamwerk om 
jou in staat te stel om die laaste kriteria in die ruit te assesseer (individuele betrokkenheid).  
 
Dié is ’n algemene onderwerp: Leerders mag van die voorbeelde van Steve Biko se lewe, verstrek 
in die hulpbronmateriaal, of enige ander inligting en voorbeelde wat hul navors, gebruik maak.  
 
Hierdie assessering moet as ’n geleentheid deur die leerders gesien word om hulself op enige ander 
wyse as op skrif, uit te druk. Die taak het ook ten doel om leerders die belangrikheid om in 
groepsverband te werk om met die wenargument na vore te kom – en nie individueel nie- te laat 
besef.  
 
Die verskillende funksies wat elke spreker binne die groep moet volvoer, moet noukeurig aan hul 
verduidelik word sodat hulle die rolle binne die groep effektief kan verdeel. ’n  Goeie idee is om die 
beskrywing van die verskillende rolle êrens in die klas op te plak sodat leerders dit kan raadpleeg 
as hulle nodig het. Die assesseringskriteria moet aan die leerders bekend wees sodat dit rigting aan 
hul beplanning kan gee. 
 
Groepe behoort uit 3 of 4 lede, afhangende van die grootte van die klas, te bestaan. Dit word 
aanbeveel dat leerders self binne die groep bepaal wie vir watter rol oorweeg word  – dit is deel 
van die groepsamewerking - verantwoordelik gaan wees. Die volgende rolle word binne elke groep 
voorgestel:  
 
Spreker 1: stel die groep se standpunt en die wyse waarop die debat hanteer gaan word, voor. 
Spreker 2 (en/ of 3): stel die doelwit van die groep se argument voor en verwys na bewyse wat die 
groep se argumente steun            
Spreker 3 (of 4): som die groep se argument op en herhaal die belangrikste punte wat hul gestel 
het. Die spreker/s mag ook teenargumente teen die argumente van enige ander groep stel. 
 
‘n Voorstel is dat  die ander groepe aan hul argumente in ’n ander lokaal werk terwyl twee groepe 
besig is om te  debatteer.                                  
 
Bestudeer die ruit voordat jy begin om die debatte te assesseer.           
 
     [15] 
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RUIT VIR DIE KLASDEBAT 
 

Kriteria Vlak 4 
Uitmuntend 

6 punte 

Vlak 3 
Bereik   

4 – 5 punte 

Vlak 2 
Gedeeltelik bereik 

2 – 3 punte 

Vlak 1 
Ontoereikend  

1 punt 
Rol as spreker 
 

Daar is bewys dat die  
rolverwagting van die 
spreker uitstekend 
begryp is.               
Spreker 1: gee ’n 
logiese en omvattende 
inleiding aangaande die 
groep se standpunt en 
die benadering wat die 
debat gaan inneem. 
Spreker 2 (en/ of 3): 
bied die kern van die 
groep se argument met 
verwysing na die 
bewyse wat hul 
argument ondersteun, 
aan.         . 
Spreker 3 (of 4): som 
die groep se argumente 
op en herhaal die 
hoofstandpunte wat 
aangebied is. Die 
spreker/ sprekers mag 
ook teenargumente 
opper oor standpunte 
ingeneem deur die 
opponerende groep.            
 

Daar is bewys dat die 
rolverwagting van 
die spreker goed 
begryp is. 
Spreker 1: gee ’n 
onvolledige inleiding 
aangaande die groep 
se standpunt en die 
benadering wat hul 
gaan volg is ewe 
onvolledig.  
Spreker 2 (en/ of 3): 
bied die kern van die 
groep se argument 
met verwysing na die 
bewyse wat hul 
argument ondersteun, 
aan maar nie op 
dieselfde vlak as in 
Vlak 4 nie.          
 Spreker 3 (of 4): 
som die groep se 
argumente op en 
herhaal die 
hoofstandpunte wat 
aangebied is maar 
laat sommige 
standpunte uit. Die 
spreker/ sprekers 
opper teenargumente 
oor sommige 
standpunte ingeneem 
deur die opponerende  
groep.             
 

Daar is bewys dat die 
spreker die rol wat 
verwag is tot ’n mate 
verstaan het maar is 
onseker oor wat van 
hom/ haar verwag 
word. 
Spreker 1: Gee ’n 
powere inleiding 
aangaande die 
standpunt en die 
benadering wat die 
debat gaan volg en is 
onduidelik en 
onlogies.                         
Spreker 2 (en/ of 3): 
bied die kern van die 
groep se argument 
met verwysing na die 
bewyse wat hul 
argument ondersteun, 
aan maar gebruik nie 
soveel bewyse en 
handhaaf nie sulke 
sterk argumente as op 
Vlak 3 aan nie. 
Spreker 3 (of 4): 
som die groep se 
argumente op en 
herhaal sommige van 
die hoofstandpunte 
wat aangebied is 
maar nie op dieselfde 
vlak as die van Vlak 
3 nie. Die spreker/ 
sprekers opper  geen 
teenargumente oor 
standpunte ingeneem 
deur die opponerende  
groep nie.             

Die leerder het nie 
verstaan wat in die rol 
verwag is nie. Hy/ sy 
voldoen nie aan enige 
van die kriteria in die 
riglyne vir sprekers 
wat verstrek is nie. 
Spreker 1: gee geen 
inleiding tot die groep 
se standpunt of  ’n 
uitleg van die 
benadering wat die 
debat gaan volg nie. 
Spreker 2 (en/ of 3): 
misluk om die kern 
van die groep se 
argument oor te dra 
en verwys glad nie na 
bewyse wat hul 
argument kan 
ondersteun nie.    
Spreker 3 (of 4): 
som nie die groep se 
argumente op nie en 
herhaal geen 
standpunte wat 
aangebied is nie. Die 
spreker/ sprekers 
opper geen 
teenargumente oor 
die standpunte 
ingeneem deur die 
opponerende  groep 
nie.             
 

Inhoud van die 
argument 

Die leerder opper  
unieke, onafhanklike 
argumente wat sy/haar 
eie interpretasie is en is 
in staat om dit te 
regverdig, Die 
argumente is logies en 
sterk genoeg om die 
meerderheid in die 
gehoor te oortuig. Die 
argument is omvattend 
(volledig) – dit spreek 
alle aspekte van die 
onderwerp wat 
aangeraak behoort te 
word, aan en laat geen 
leemtes. 
 

Die groep se 
argument is duidelik 
maar is nie so 
oortuigend soos dié 
van Vlak 4 nie en die 
leerder is nie altyd in 
staat om die 
argument te 
regverdig nie. Die 
argument is nie altyd 
logies nie. Die 
argument dek nie alle 
fasette van die 
onderwerp nie en laat 
enkele leemtes.  

Daar is geringe 
aanduiding van die 
groep se argument en 
standpunt, maar is nie 
oortuigend genoeg 
vir Vlak 3 nie en die 
leerder kan die 
standpunt nie 
regverdig nie. Die 
argument is telkens 
onlogies. Daar is ook 
gate in die argument. 
Die onderwerp is nie 
na wense 
aangespreek nie.       
 

Daar is geen 
aanduiding van die 
groep se argument of 
siening nie. Die 
argument is swak en 
totaal onoortuigend. 
Die leerder is glad nie 
in staat om sy/haar 
standpunt te 
regverdig nie. Die 
argument spreek glad 
nie die tema aan nie.        
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Inhoud – gebruik 
van bewyse    

Die leerder het die 
beskikbare bronne 
aangewend en het ’n 
verskeidenheid 
addisionele relevante 
bronne nagevors om  
sterk bewyse op te bou 
wat die spreker se 
argument ondersteun. 
Daar is geen weglatings 
nie. 

 Daar is ’n reeks 
feitelike inligting uit 
die bronne wat 
aangewend is om die 
spreker se argument 
te ondersteun. 
Sommige feite is 
uitgelaat en geen 
aanvullende 
navorsing is gedoen 
nie. 

Daar is nie voldoende 
van die feite in die 
bronne gebruik 
gemaak nie. Feite in 
die bronne verstrek, 
is uitgelaat of foutief      
aangewend en geen 
aanvullende 
navorsing is gedoen 
nie.             

Die spreker maak nie 
van die feite in die 
bronne gebruik nie . 
Argumente word nie 
deur enige korrekte 
feite ondersteun nie. 

Aanbieding   Die spreker is in staat 
om die antwoorde oor te 
dra. Die spreker se stem 
is duidelik en hy/ sy 
kom vol selfvertroue 
voor. Hy/ sy praat nie te 
stadig of te vinnig nie en 
die volume van sy/ haar 
stem is nie te sag of te 
hard nie. Hy/ sy maak 
slegs af en toe van notas 
gebruik. 

Die spreker is in staat 
om die antwoorde 
oor te dra maar nie so 
vloeiend as op Vlak 4 
nie. Die spreker praat 
duidelik en nie te 
vinnig of te stadig 
nie. Hy/ sy maak 
oogkontak met die 
klas maar steun te 
swaar op notas. 
 

Die spreker praat nie 
duidelik nie. Hy/ sy 
praat te sag of  te 
vinnig of te stadig. 
Hy/ sy maak beperk 
oogkontak met die 
klas en steun te swaar 
op notas.Die spreker 
toon ’n gebrek aan 
selfvertroue. 

Die spreker is nie in 
staat om die antwoord 
oor te dra nie. Die 
leerder praat 
onduidelik, praat te 
vinnig of te sag en 
lees die voordrag van 
’n papier af voor. Die 
spreker is skaam en 
kom ongemaklik 
voor.             

Deelname aan die 
groep se 
voorbereiding 

Die leerder neem ten 
volle aan die 
beplanningsfase deel, 
speel ’n leidende  rol, 
maar domineer nie die 
ander nie. Hy/ sy maak 
voorstelle en is oop vir 
voorstelle 

Die leerder neem ten 
volle en entoesiasties 
aan die 
voorbereidende fase 
deel en maak menige 
waardevolle en 
betekenisvolle 
voorstelle.  

Die leerder neem van 
tyd tot tyd aan die 
voorbereidende fase 
deel en maak slegs 
enkele voorstelle. 

Die leerder werk nie 
saam met die ander in 
die groep in die 
voorbereidende fase 
nie en is soms 
ontwrigtend. 

Punt uit 30 
(Gedeel deur 2) 

    

Punt uit 15     
 
 
Voorstelle vir redenasies:             
Ja: 
·  Die geleentheid om ’n betekenisvolle bydrae tot verandering in jou gemeenskap/ land/ die 

wêreld te lewer 
·  Biko is van tyd tot tyd deur die polisie geteister en het geweet dat hy sy lewe vir sy ideale 

waag      
·  Studente in Soweto was geïnspireer deur Biko en sy SB-idees 
·  SB het die 1976-studente betogings, wat deur talle as die keerpunt tot die einde van die 

Apartheidsoorheersing in Suid-Afrika gesien is, aangehits  
·  Sou Suid-Afrika so vinnig verander het as wat wel die geval was indien Biko toegelaat het 

dat selfkommer in die pad van sy politieke aktiwiteite gestaan het?                                  
·  Alhoewel Biko besef het dat die druk en verspreiding van sy idees sy dood kon beteken, het 

hy daarmee volgehou en die hoogste prys betaal 
·  Die idees het die wyse waarop swart mense hulself gesien het, positief verander en hul 

geestelik bevry 
·  Biko se idees was nie-rassisties en inspireer ons vandag steeds oor die aangeleentheid. 
·  Die feit dat hy op ‘n jong ouderdom (30) gesterf het asook die wyse waarop hy gesterf het, 

beteken dat ons steeds oor hom praat/ skryf en dat hy as ’n held beskou word  
·  Bv. Sy gesig bly steeds gewild op T-hemde/ plakkate/ bekers/ ens. 
·  Dit is daarom vir jouself sowel as vir jou politieke ideale die moeite werd om jou lewe vir 

hierdie politieke ideale op te offer. 
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Nee: 
·  Biko het sy vrou en kind agtergelaat  
·  Dit was nie regverdig teenoor hom nie 
·  Sy seun moes sonder ’n pa grootword 
·  Die gesin behoort almal se hoofbron van kommer/ prioriteit te wees 
·  ’n Pa se rol is om sy gesin te beskerm/ versorg      
·  Dit is onverantwoordelik om politieke ideale eerste te stel 
·  Biko se lewe en dood het sy gesin ernstig geaffekteer alhoewel hul geen sê in sy besluite 

gehad het nie = onregverdig 
·  Biko se dood het nie tot verandering in SA gelei nie   
·  Biko was nie die enigste persoon wat in die tyd oor SB-idees geskryf en gepraat het nie 
·  Sy idees wat hy gewild gemaak het terwyl hy geleef het en sy gewildheid as leier is dit wat 

die verandering in Suid-Afrika te weeg gebring het 
·  Dit sou vir sy familie en vir sy land beter gewees het as hy gesorg het dat hy aan die lewe 

bly en sy werk stadiger en meer subtiel voortgesit het 
·  Heelwat waarvoor Biko hom beywer het, is nie verwesenlik nie     
·  Biko was soos wat ons vandag steeds in Suid-Afrika beleef,  teen alle vorms van rassisme 

gekant 
·  Biko was ten gunste van die vryheid van denke van swart mense – in sommige gevalle word 

swart mense steeds onderdruk of hulle lei aan minderwaardigheidskomplekse 
·  Sy dood was daarom betekenisloos    
·  Hy sou, indien hy vandag nog geleef het, steeds sy werk om sy politieke ideale te 

verwesenlik, voort kon sit wat beter vir homself, sy gesin en SA sou wees 
·  Dit is daarom nie die moeite werd om jou lewe vir jou politieke ideale op te offer nie. 
 
 
 
AKTIWITEIT 3.3 ONTWERP ‘N PROTES T-HEMP 
   G: LU 1: AS 1.5 
 
Nota aan die opvoeder: Leerders moet ‘n T-hemp ontwerp wat opvallend, duidelik en maklik is om 
te verstaan. Fonttipe en –grootte, die aanwending van simbole, ’n kort, betekenisvolle frase en die 
gebruik van kleur, indien moontlik, is tegnieke wat daartoe aanleiding kan gee dat die T-hemp 
effektief is.  
 
Spandeer 10 minute om die onderwerp aan die klas voor te stel en verduidelik die volgende punte 
oor die effektiewe  ontwerp van die T-hemp: 
  
·  Die T-hemp se politieke boodskap, gebaseer op geskiedkundige feite, moet vir ’n groot 

verskeidenheid mense duidelik wees 
·  Die mense kan moontlik slegs enkele sekondes hê om die boodskap van die hemp te begryp 

(verstaan) 
·  Die inligting op die T-hemp moet gevolglik  nie te veel gegewens bevat nie, goed 

georganiseerd wees en, uit ’n voorstelling en ’n kort frase bestaan wat die wenslike politieke 
boodskap oordra                            

·  Die voorstelling moet simbolies wees of die protesboodskap wat die ontwerper aan die 
mense wil oordra, uitbeeld 

·  Die frase (slagspreuk) moet kort maar betekenisvol wees 
·  Die voorstelling sowel as die slagspreuk dra die boodskap aan die leser oor 
·  Die grootte van die voorstelling en die frase is belangrik om die mening oor te dra 
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·  Dit moet groot genoeg wees om maklik in die verbygaan gelees te word, maar die relatiewe 
grootte van die woorde en uitbeelding is baie belangrik en kan tot die betekenis van die 
ontwerp bydra. 

·  So sal die leser, bv. as een woord groter as die ander is, aanvaar dat die woord belangriker 
as die ander is.                  

·  Leerders sal aandag moet gee aan die feit dat die posisionering van die woorde ten opsigte 
van die uitbeelding ook belangrik in die bepaling van die politieke of geskiedkundige 
betekenis is.  

·  Die gebruik van kleur (indien moontlik) kan tot die betekenis bydrae. Indien leerders kleur 
gebruik, moet hulle dit oorweeg om kleure, wat die organisasie waarvoor hulle die T-hemp 
ontwerp of die party of die organisasie waarteen hul betoog, verteenwoordig te gebruik. 

·  Dit bied aan hulle ’n verdere geleentheid om hulle kennis van die geskiedenis weer te gee 
·  Andersyds kan kleur aangewend word sodat die ontwerp opvallend is .Kontrasterende 

kleure kan veral ’n bate wees bv. Swart en wit, rooi en wit, swart en geel, ens.  
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Kriteria Vlak 4 

Uitmuntend 
5 punte 

Vlak 3  
Bereik    

3 – 4 punte 

Vlak 2 
Gedeeltelik bereik 

2 punte 

Vlak 1 
Nie bereik nie 

1 punt 
Ontwerp:  

Die oorhoofse uitleg 
van die T-hemp 

(woorde en frases/ 
ander tegnieke wat die 

aandag trek bv. Die 
lettergrootte en, indien 

moontlik, kleur)  

Die leerder is in staat 
om  visuele 

voorstellings aan te 
wend om 

geskiedkundige 
kennis oor te dra. Die 

leerder wend ‘n 
aantal tegnieke soos 
prente en woorde (’n 
frase of slagspreuk) 

aan om 
geskiedkundige 

kennis oor te dra. Die 
boodskap is 

verstaanbaar en 
oortuig die 

meerderheid van die 
mense.  

Die leerder het 
sommige tegnieke 

soos prente en 
woorde aangewend 
om geskiedkundige 
kennis oor te dra 

maar nie soveel as 
op Vlak 4 nie. Dit is 
nie so verstaanbaar 
as op Vlak 4 nie en 
slegs sekere mense 

word oortuig. 

Die leerder maak tot 
‘n mate van prente 
en woorde gebruik 

om die boodskap oor 
te dra. Die boodskap 
op die T-hemp is nie 

duidelik 
verstaanbaar nie en 
slegs enkele mense 
vind dit oortuigend. 

 

Die leerder gebruik 
nie interessante 

tegnieke soos prente 
en woorde nie. Die 
boodskap op die T-

hemp is baie moeilik 
verstaanbaar.       

 

Inhoud: Doel – die T-
hemp moet die kritiek 
teen die wet wat gekies 

is, duidelik vir die 
publiek uitbeeld.          

Die leerder se opinie 
is met die eerste oog- 
op-slag vir die kyker 
duidelik. Die leerder 

het sy/ haar 
geskiedkundige 
begrip vir die 
Apartheidswet 

waarop besluit is, 
sowel as sy/ haar 

kritiek daarop, op so 
‘n wyse oorgedra dat 
dit die meerderheid 
van die wat daarna 

kyk,   oortuig. 

Die leerder se opinie 
is duidelik vir die 
persoon wat dit 

raaksien maar word 
nie so maklik 

begryp soos op Vlak 
4 nie. Die leerder 
het daarin geslaag 
om sy/ haar kritiek 

op die 
Apartheidswet van 
sy/ haar keuse uit te 

druk en oortuig 
sommige van die 

wat dit lees. 

Die leerder se kritiek 
op die apartheidswet 

word nie verstaan 
nie. Die leerder mag 

die punt duidelik 
gestel het maar dit is 

nie so oortuigend 
soos op Vlak 3 nie. 

 

Die leerder slaag nie 
daarin om sy/ haar 

kritiek op die 
apartheidswet van sy/ 
haar keuse oor te dra 
nie. Geen persoon 

verstaan die leerder se 
opinie nie en niemand 
word oortuig nie. Die 

inhoud van die T-
hemp is obskuur en 

irrelevant. 
 

[10 punte: 
omgeskakel na ‘n 

punt uit 15 = × 1.5] 

    

Totaal: 15 punte     

 
 
 
 


