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Graad 12: Week 3: 15 tot 19 Junie 2020 

  

OPDRAG 21: BESPREKING: FORMELE BRIEWE  

VRAESTEL 1: AFDELING B (LANG TRANSAKSIONELE TEKSTE: 120 -

150 woorde)  

 

Jy kan in Vraestel 3: Afdeling B gevra word om EEN van die verskillende 

tekste te skryf. Ek gaan hier die FORMAAT VAN FORMELE BRIEWE in 

detail bespreek. Onthou dat die FORMAAT van die verskillende tekste in 

Afdeling B en C baie belangrik is. 

 

FORMELE BRIEWE 

1. VERSKILLENDE SOORT FORMELE BRIEWE  

 Jy kan in Vraestel 1 Afdeling B gevra word om een van verskillende formele 

 briewe te skryf.Die volgende briewe word as formele briewe beskou:  

 

1.1. ’n Sakebrief (Letter of Complaint) 

 Jy sal so ‘n brief aan ’n besigheid skryf om duidelikheid/ oplossings te kry oor 

 ’n saak of om navraag te doen. (The letter expresses an author's 

 unhappiness about some problem or matter.) 

1.2. Aansoek om ’n betrekking / Dekbrief (Application for a Job / Cover Letter) 

 Jy sal hierdie soort brief skryf as jy ’n aansoek doen om ’n betrekking (werk). 

 (This type of letter accompanies an application for a job.) 

1.3. Versoekbrief (Request letter) 

 Jy sal so ‘n brief skryf wanneer jy vir ’n borgskap / ondersteuning by ’n 

 instansie / besigheid / maatskappy vra. (The letter requests sponsorship / 

 support from an institution / business / company.) 

1.4. Aansoekbrief (Application letter) 

 Jy sal so ‘n brief skryf as jy aansoek doen om ’n werk / lisensie/ beurs. (The 

 author of this letter applies for a job / license / scholarship.) 

1.5. Klagtebrief (Letter of complaint) 

 Jy sal so ‘n brief skryf wanneer jy ongelukkig is oor een of ander probleem 

 of ‘n saak. (The letter expresses an author's unhappiness about some 

 problem or matter.) 

 

2. FORMAAT VAN FORMELE BRIEWE 

 Die formaat van alle formele briewe lyk dieselfde. 

 

2.1. AANSPREEKVORME IN FORMELE BRIEWE: (FORM OF ADDRESS) 

•  Indien die titel en van van die ontvanger nie bekend is nie, moet jy die 

 persoon aan as Meneer / Geagte Meneer / Dame / Geagte Dame aanspreek. 
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•  Indien die titel en van van die ontvanger bekend is, moet jy die persoon so 

 aanspreek: 

 Geagte Meneer / mnr. Bekker / meneer Bekker 

 Geagte Mejuffrou/ Mevrou/ me. Slabber of me. Slabber/ mejuffrou/ mevrou 

 Slabber 

 NB: Geagte = Dear 

 

2.2 FORMAAT VAN DIE FORMELE BRIEF  

•  Jou adres (die sender) kom regs boaan in blokvorm. 

•  Moenie ’n reël tussen die poskode en die datum ooplaat nie. 

•  Jy moet die datum voluit skryf. 

•  Jy moet die adres van die ontvanger van die brief links in blokvorm skryf. 

•  Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. 

•  Laat ’n reël tussen die adres van die sender en die ontvanger oop. 

•  Laat ’n reël tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief 

 oop. 

•  Jy moet die doel van die brief in hoofletters skryf OF jy kan dit in kleinletters 

 skryf en onderstreep.  

•  Geen leestekens word na “Die uwe” gebruik nie. 

•  Jy moet die brief onderteken. Jy kan ook jou noemnaam en van gee. 

•  Jy kan jou voorletters en van onder jou handtekening skryf. 

•  Die hoedanigheid van die sender (joune0 word onder die handtekening 

 uitgeskryf. 

 

2.3. VOORBEELDE VAN DIE LAASTE SIN 

 (LW: Die LAASTE SIN(-ne) hang van die onderwerp waaroor jy moet skryf:) 

• Ek vertrou dat u ... (spoedig ‘n antwoord vir my het).  

• Wees verseker van my lojaliteit en harde werk indien my aansoek suksesvol 

is. Ek hoop om gou van u te hoor. 

• Ons hoop om so spoedig moontlik u antwoord te ontvang. 
• Ek vertrou my versoek sal gunstig oorweeg word. 

 

2.4. VOORBEELDE VAN FORMELE BRIEWE 

2.4.1. VERSOEKBRIEF  

                                                 Huis 345 

                                                     Mangaung                                               

          Bloemfontein 

                                                        9300 

                                                       14 Junie 2020 
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Die Direkteur 

Gauteng Drukkers 

Posbus 6675 

Pretoria 

0001 

 

Meneer / Geagte Doktor / Geagte dr. Nel  

 

BORG VAN T-HEMDE: EERSTE HOKKIESPAN 

 

Ek wil u namens ons skool se eerste hokkiespan vriendelik versoek om ons T-

hemde tydens ons oorseese toer te borg. 

 

* In die brief word ’n versoek soos vir ’n borgskap gerig. 

* Verduidelik die rede vir die versoek. 

* Verduidelik hoekom die spesifieke maatskappy/ organisasie/firma gevra word. 

* Gee alle moontlike inligting wat nodig is: waar, wanneer, wie en waarom. 

* Die taal, styl, toon en register is formeel.   

* Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. 

 

Ons hoop om so spoedig moontlik u antwoord te ontvang. 

 

Die uwe 

MMokuena OF Mapula Mokuena 

Sekretaresse van die eerste hokkiespan 

 

 
2.4.2. KLAGTEBRIEF  

                                                   Plot 345 

          Mandela View 

          Sannieshof 

          2760 

          14 Junie 2020 

 

Die Dorpsbestuurder 

Sannieshof Munisipaliteit 

Posbus 6 

Sannieshof 

2760 

 

Meneer / Geagte Meneer / Geagte mnr Bekker 

 

Swak toestand van water 
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Vanoggend vroeg, toe ek weer die krane in die badkamer oopdraai en daar, nes die 

afgelope drie dae, net vuil water by die krane uitloop, het ek besluit dis die laaste 

strooi. 

  

•  In die brief word oor iets gekla. 

•  Verduidelik die probleem. 

•  Omskryf die ongerief wat veroorsaak is / probleem wat ervaar  word. 

•  Probeer die ontvanger aanspoor om die probleem so gou moontlik op te los. 

•  Dring aan op onmiddellike aandag. 

•  Spreek waardering uit vir aandag wat verleen sal word. 

•  Die taal, styl, toon en register is formeel. Wees hoflik, al is jy kwaad. Moenie 

 die leser van die brief dreig nie. 

•  Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. 

 

Ons hoop om so spoedig moontlik u antwoord te ontvang. 

 

Die uwe 

MTheron OF Martin Theron 

M. Theron 

 
 

NB: MEMORISEER ‘N ADRES WAT JY 
WEET KORREK IS EN GEBRUIK DAARDIE 
ADRES IN DIE EKSAMEN. 


