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GRAAD 11: WEEK 6: 6 TOT 10 JULIE 2020 

 

OPDRAG 29: BESPREKING: DIE ADVERTENSIE/ PLAKKAAT: VRAESTEL 3: 

AFDELING C (KORT TRANSAKSIONELE TEKSTE: 80 -100 woorde) 

 

Jy kan in Vraestel 3: Afdeling C gevra word om EEN van die verskillende tekste te 

skryf. Ek gaan hier die ADVERTENSIE/ PLAKKAAT/ PLAKKAAT in detail bespreek. 

Onthou dat die FORMAAT van die verskillende tekste in Afdeling B en C baie 

belangrik is. 

 

A. DIE ADVERTENSIE/ PLAKKAAT/ PLAKKAAT 

1. RIGLYNE 

 Wanneer jy ‘n  advertensie/ plakkaat ontwerp (design), moet jy moet die 

 sogenaamde ABBA-beginsel (principle) toepas. 

• Jou advertensie/ plakkaat moet onmiddellik die leser se AANDAG trek. (Must 

immediately draw the reader's attention.) 

• Die leser moet in die produk BELANGSTEL. (There must be interest in the 

product) 

• Dit moet die leser oortuig om die produk te koop/ van die dienste gebruik te 

maak. (Must convince the reader to buy the product / use the services.) 

• Die advertensie/ plakkaat moet ‘n BEGEERTE by die leser skep. (Must create 

a desire)  

• As die advertensie/ plakkaat in sy doel geslaag het, sal die leser tot AKSIE 

oorgaan. (If the advertisement is successful, the reader will take action.) 

• Die krag van ‘n advertensie/ plakkaat lê in sy EENVOUD. (An advertisement 

must be simple.) 

• Die vrae wat beantwoord moet word, is: Wat? Waar? Wat alles? Vir wie? 

• Lettergroottes en lettertipes is baie belangrik. (Font sizes and fonts are very 

important.) 

• ‘n Advertensie/ plakkaat gee net die noodsaaklike inligting oor ‘n produk. 

(Provides only the essential information about a product.)  

 

2. FORMAAT 

 Jy moet so KOMMUNIKEER dat jy jou TEIKENMARK (target market) oortuig 

 om jou produk te koop/ van jou dienste gebruik te maak. 

 

3. VOORBEELD 

 ONDERWERP 

 Jy wil ekstra sakgeld (pocket money) verdien in die skoolvakansie  deur 

 kinders op te pas. Adverteer jou dienste op die  kennisgewingbord by Spar. 

 

4. ANALISERING VAN DIE ONDERWERP 

 Dit is dinge waaroor jy moet dink en redeneer voordat jy die  advertensie/ 

 plakkaat ontwerp. 
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• Wat word geadverteer? 

 Sê presies wat geadverteer word – verkieslik in groot letters: Kinders op pas. 

• Waar word die diens aangebied? Gaan jy die kinders by jou ouerhuis op pas? 

Of gaan jy die kind/ kinders by jou kliënt se huis op pas? 

• Wie bied die diens aan? Jy, ‘n leerder/ ‘n kind wat nog skoolgaan. 

• Wat behels die diens? Toesig (supervision) oor kinders  

• Met watter aktiwiteite gaan die kinders hulle besig hou? Byvoorbeeld: Lees, 

speletjies speel, die kinders na die park neem. 

• Wanneer en tussen watter tye word die dienste aangebied? Dae van die week 

moet genoem word, asook die tye: Byvoorbeeld: Maandag, Woensdag en 

Vrydag van 9:00 tot 15:00 (Skryf die tye digitaal, dan maak jy nie foute nie!) 

• Hoeveel gaan dit per dag per kind kos? Byvoorbeeld: R150 per kind per dag. 

 

VOORBEELD 

AL WEER SKOOLVAKANSIE? 
LAAT EK JOU KINDERS OPPAS! 

 
By Wawielstraat 34 

Wapadrand 

Mary Radebe 

BETROUBARE EN BEKWAME KINDEROPPASSER 

EK BIED AAN: 

Lees (Engels en Afrikaans)     Storietyd 

Video’s en rekenaarspeletjie    Klim en klouterspeletjies 

Touspring       Skattejag 

Swem 

 

Van Maandag tot Vrydag: Van 07:00 tot 17:30 

Slegs R50,00 per dag per kind  

Laai jou kind met ‘n geruste hart by my af. 

 

Navrae/ Vir meer inligting  

Selfoon: 082 2304 469 

E-posadres:  maryradebe@wawiel.co.za 

 

mailto:maryradebe@wawiel.co.za
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Probeer nou om ook nou om jou eie plakkaat te ontwerp na aanleiding van die 

volgende onderwerp.  

B. OPDRAG:  

▪ Ontwerp nou jou eie plakkaat in jou skrif. 

▪ Volg hierdie riglyne (guidelines) – A1. 

• Onthou: Die ABBA-beginsel en ook Sv1TOMPv2(I) 

• Wie is jou teikengroep? 

• NB: BESTUDEER OOK OPDRAG 13 A: TAAL IN KONTEKS: DIE 

ADVERTENSIE 

• Jy moet die plakkaat beplan, poging 1 skryf en redigeer en dan moet jy jou 

finale poging doen. 

• Jy moet bewys lewer van AL DRIE hierdie prosesse. 

• Lengte: 80 tot 100 woorde. 

• Voltooi vir Week 7: 13 tot 17 Julie 2020.     

 

 

. PLAKKAAT 

 Daar het ŉ groot brand in julle omgewing uitgebreek en van die mense het hul 

 huise en besittings verloor. Die Graad 11-leerders van Loreto Convent School 

 wil graag help deur  mense aan te moedig om donasies van klere en kos te 

 skenk. 

 Ontwerp ŉ PLAKKAAT om hierdie inisiatief van julle te adverteer. 
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