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OPDRAG 12 A: DIE OPSOMMING: BESPREKING (DISCUSSION) 

 

A. HOE BENADER JY DIE OPSOMMING?  

 

1. Lees die LEESSTUK baie goed deur. Maak seker jy verstaan wat in die teks 

 staan. (Make sure you understand the text.) 

 In die eksamen kan jy die teks tot drie keer oor te lees!  Daar is genoeg tyd. 

 Lees die instruksies baie versigtig deur. 

 Let op of jy ’n opsomming van wenke (hints), vereistes (requirements), 

voordele (advantages), menings (opinions), instruksies (instructions) of 

nadele (disadvantages) moet maak.  

 Daar is gewoonlik ’n hoofsin of –gedagte in elke paragraaf. Skryf dit neer.  

(Look for the main sentence or thought in each paragraph and write it down.) 

 Soms is daar meer as een feit in een paragraaf wat jy moet neerskryf.  

 (Sometimes there is more than one fact in one paragraph.) 

 Skryf net een sin oor elke feit; al beteken dit dat jy inligting uit meer as een sin 

moet kombineer. (Write only one sentence on each fact, even if it means 

combining information from more than one sentence.) 

  Die hoofsin of –gedagte is dikwels aan die begin van die paragraaf, maar dit 

is nie altyd só nie. (The main sentence or thought is often at the beginning of 

the paragraph, but it is not always the case.) 

 Onderstreep die hoofgedagtes in die verskillende paragrawe. (Underline the 

main ideas in the different paragraphs.) 

 

2. Skryf nou die hoofsinne / hoofgedagtes ondermekaar neer:  

 Gebruik volsinne. Telegramstyl word nie toegelaat nie. (Use full sentences. 

Telegram style is not allowed.) 

 Skryf die hoofsinne oor in jou EIE WOORDE. As jy die sin net so uit die 

leesstuk oorskryf, verloor jy punte. Jou eie woorde is ook die woorde in die 

teks, net in ‘n ander (korrekte) kombinasie. (Rewrite the main sentences in 

your own words. If you just rewrite the sentence from the passage, you lose 

marks.) 

 Laat alle beskrywende woorde of beeldspraak weg. (Omit descriptive words 

or imagery/ figurative language). 

 Maak seker jy herhaal nie inligting nie. (Do not repeat information.) 

 

3. Tel die getal woorde wat jy gebruik het:  

 Moenie meer woorde gebruik as waarvoor jy gevra word nie.  

 Skryf die getal woorde wat jy gebruik het onderaan jou opsomming neer.  

 Wees eerlik! Moenie minder woorde neerskryf as wat jy gebruik het nie. (Be 

honest! Don’t write down less than you used.) 
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B. HOE KEN JY DIE HOOFGEDAGTES UIT ‘N TEKS? 

 Lees die hele (entire/ whole) EERSTE PARAGRAAF.  

 Lees die EERSTE SIN van elk van die ander paragrawe.  

 Lees die hele LAASTE PARAGRAAF.  

 Lees die OPSKRIF VAN DIE TEKS. Vra jouself: Waarom het die skrywer 

hierdie teks geskryf? M.a.w: Wat was sy/ haar doel met die teks? (Read the 

heading of the text. Ask yourself: Why did the author write this text? What was 

the purpose of the text?) 

 Onthou: Dis die belangrikste idee of gedagte in die teks. (This is the most 

important idea or thought in the text.) 

 Probeer om skakels met mekaar raak te sien. (Try to see links in the text.) 

 

C. HOE KEN JY DIE SLEUTELWOORDE (KEY WORDS) UIT?  

 Lees elke paragraaf deeglik deur. (Read each paragraph thoroughly.) 

 ‘n Sleutelwoord sê vir jou waaroor die paragraaf handel. (A keyword tells you 

what the paragraph is about.)  

 Sleutelwoorde sal jou help om die hoofgedagte te identifiseer. (It will help you 

identify the main idea.)  

 Kyk watter gedagtes by die hoofgedagte aansluit. (What thoughts are 

connected to the main idea?) 

 Onderstreep die sleutelwoorde. (Underline the keywords.) 

 Lees jou opsomming baie goed deur en verbeter taal- en spelfoute. (Read 

your summary carefully and correct language and spelling mistakes.) 

 

D. TEGNIEKE OM ’n TEKS TE VERKORT (to shorten a text) 

• Skryf in die teenwoordige tyd. 

• Moenie die ontkennende vorm gebruik nie. 

• Moenie byvoeglike naamwoorde en bywoorde gebruik nie.   

• Skakel verduidelikings uit. 

• Die kernsin is gewoonlik voor die voegwoord. (The main sentence is usually 

 before the conjunction.) 

• Woorde soos – jy moet/ jy behoort/ dis belangrik bevat gewoonlik die kernsin 

 (usually contain the main sentence.) 

• Begin so ver moontlik met ’n werkwoord. (Start with a verb; if possible) 

• NB: HOU BY DIE KERNWOORDE VAN DIE TEKS; MOENIE JOU 

 INTERPRETASIE VAN DIE TEKS GEE NIE. (Use the key words of the text; 

 DO NOT GIVE YOUR INTERPRETATION OF THE TEXT.)  


