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GRAAD 8: WEEK 3: 15 TOT 19 JUNIE 2020 

 

OPDRAG 20 A: BESPREKING: DIE DIALOOG  

 

Kyk hoe ‘n dialoog geskryf word. 

 

Die sprekers se name 

is teen die kantlyn en 

word in hoofletters 

geskryf. Jy mag niks 

onder die name 

geskryf nie.  

PORTIA: Dis amper my verjaarsdag! My ma het gesê 

ek kan ‘n paar maats oornooi.(glimlaggend)  

Plaas ‘n dubbelpunt (:) 

na die naam van die 

spreker. 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Laat ‘n reel na elke 

spreekbeurt oop. 

Skryf die dialoog in 

blokvorm. 

THANDI: (Opgewonde) Fantasties! Kom ons maak ‘n 

lys van wie jy almal wil oornooi. 

Geen aanhalingsteks 

word gebruik nie. 

Inligting vir die spreker (of die 

leser) hoe om te praat of wat om 

te doen, moet tussen hakies skryf 

word. Dit kan voor die spreker se 

naam, in die middel of aan die 

einde van spreekbeurt wees.  

  

 

Jy moet die volgende onthou wanneer jy ‘n dialoog skryf:  

• Gebruik die korrekte formaat vir ‘n dialoog. 

• Onthou om altyd ‘n komma te plaas na of voor die naam van die persoon met wie 

gepraat word. (Remember to always place a comma after or before the name of 

the person being addressed.) 

 

Voorbeeld: 

Thandi: Kom sit hier, Portia, dan vertel jy vir ons wat gebeur het. 

Portia:  Diva, weet jy nie wat doen mans  partykeer aan vrouens nie? 

Portia:  Weet jy nie wat doen mans partykeer aan vrouens nie, Diva? 

 

• Maak seker dat jy die taal korrek gebruik. 
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• Maak seker dat jy reg spel en gebruik leestekens soos kommas, punte 

vraagtekens (?) en uitroepteken (!) om jou dialoog interessant en oortuigend te 

maak. 

•  

Voorbeeld:  

Bongi:  Die vark! Wat het hy aan jou gedoen? Ek wil nóú weet. Ons gaan 

reguit polisie toe! 

 

• Gebruik ook soms voegwoorde om korter sinne te verbind, sodat jou sinne nie 

almal ewe lank is nie. 

Voorbeeld: 

Portia: (huiwerig en tranerig) Hy…hy…wag tot ek alleen by die huis is en 
dan…(huil harder) dan molesteer hy my en as ek probeer 
wegkom, maak hy my seer met enigiets.     

 

• Onthou as jy die woorde van die dialoog tel, TEL jy NIE die name van 
die persone aan die regterkant van die kantlyn NIE. 

 


