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OPDRAG 9B: GEDIG 6: BOEKMERK: MEMORANDUM 

 

1.  MERK GEDIG 6: BOEKMERK. 

2. DOEN DIE KORREKSIES TERWYL JY MERK. 

3. LEER HIERDIE GEDIG VIR DIE EKSAMEN. 

 

KONTEKSTUELE VRAE: MEMORANDUM 

1. • wange 

 • hande          (1) 

 (Jy kon ook aanhaling van reël) 

 

2. • C 

 • klank en beweging saam voorstel. 

 • C klank en beweging saam voorstel. 

 (Enige EEN)           (1) 

 

3. ''mor'' 

 ''protesteer''  OF 

 ''mor en protesteer''         (2)  

 

4. (a) spesiale/mooie        (1) 

 (b) terugdink         (1) 

 (c) boekmerk         (1) 

 (d) mooie/spesiale        (1) 

 

5. nie van skoolgaan hou nie        (1) 

 

6 (a) ''(met) wange soos soldaatjies'' 

 Die kandidaat word nie gepenaliseer as die woorde nie tussen 

 aanhalingstekens is nie.)         (1) 

 

6 (b) Sy vergelyk die kinders se wange met die wange van soldaatjies, want 

 sy ... 

 berei die kinders (goed) voor/maak hulle paraat  

  vir moeilike tye/ probleme/uitdagings wat op hul pad mag kom. / 

 probeer hulle skooldae aangenaam maak  

 sodat dit iets is waaraan hulle later kan vashou as dinge moeilik is.  

  (Enige TWEE of soortgelyk aan bogenoemde)    (2) 

 

7 • Daar is nie 'n vaste rympatroon/rymskema nie. 

 • Daar is nie hoofletters nie. 

•  Die gewone leestekens ontbreek./Daar is enjambement. 

•  Daar is nie 'n vaste strofebou nie. 



Bladsy 2 van 2 
 

•  Die versreëls is nie ewe lank nie. 

• Onreëlmatige tipografie (maar dan skakel dit strofebou en versreëls uit) 

  (Enige TWEE)        (2) 

 

8. Die spreker spreek die hoop uit dat die kinders (net) die goeie dinge (geur van 

 jasmyn) van hulle skooldae sal onthou. 

 (Of soortgelyk aan bogenoemde)        (1) 

 

9. • Leerders kan met sulke onderwysers/ onderwyseresse identifiseer/ 

  hulle kan rolmodelle vir leerders wees. 

 •  Die onderwysers/esse/Hulle doen moeite om die skoollewe vir kinders 

  'n aangename ervaring te maak. 

 •  Die onderwysers/esse/Hulle skep vir die kinders mooi herinneringe. 

 •  Die onderwysers/esse/Hulle maak kinders paraat vir die lewe. 

  (Enige EEN of soortgelyk aan bogenoemde)    (1) 

 

[17] 

 


