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Loreto Convent School 
Assesseringstaak 

 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal    Graad 10 
Kwartaal 2 : Taak 4: Voorbereide toespraak 
Tyd: 60 minute 
Punte: 20 
Assessering: Rubriek 
Opgestel deur mej Hermann 
Gemodereer deur mev E Taljard ____________ 

 

1. Aktiwiteit 

Skryf ‘n toespraak van 200 – 250 woorde oor EEN van die volgende 

onderwerpe en lewer ‘n praatjie van 2 – 3 minute daaroor: 

 

Onderwerp 1 

 

Misdaad – Suid-Afrikaners se grootste 

vyand! 
 

OF 

Onderwerp 2 

 

Bekende spookstories... 
 

Onderwerp 3 

 

Dit is waar ek myself oor TIEN jaar sien. 
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Onderwerp 4 

 

Die samelewing – TOE EN 

NOU. 

 
 Dink aan hoe die samelewing verander het in terme van modes, 

kommunikasie, musiek, ensovoorts. 

 

 

Onderwerp 5 

 

 

Wie het dít besluit? 
 

 

2.1. Pre-skryf 

 Jy MOET gaan navorsing (research) doen in koerante en tydskrifte of op die 

internet en gesels met kundiges (experts) om meer inligting oor die onderwerp 

te kry.  

 Dink mooi oor die doel (purpose)/ onderwerp van jou toespraak. 

 Beplan jou toespraak: 

Beplan wat jy aan die begin, middel en aan die einde van jou toespraak gaan 

sê. 

 Jy moet ‘n inleiding skryf wat jou klasmaats (jou luisteraars) sal interesseer. 

 Jy moet ‘n slot skryf wat jou toespraak goed afsluit. 

 Organiseer jou idees in logiese volgorde. 

2.2. Skryf 

 Gebruik jou beplanning en skryf jou toespraak. 

 Maak seker dat jy jou idees logies uitdruk. 

 Kies en ontwikkel jou hoofidees en argument en ondersteun dit met 

voorbeelde en verduidelikings. 
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 Neem standpunt in en maak gebruik van retoriese vrae, pouses en herhaling 

om jou toespraak doeltreffend te maak. 

 Gebruik die korrekte formaat, woordeskat, taal en konvensies. 

 Jy moet jou toespraak neerskryf want dit moet in jou assesseringslêer 

geliasseer word. 

2.3. Hersien, redigeer, proeflees en aanbied 

 Lees weer deur jou toespraak en verander die dele waarmee jy nie tevrede is 

nie. 

 Skryf jou finale toespraak en proeflees dit. 

 Vra hulp as jy nie seker is of jou taalgebruik korrek is nie. 

2.4. Pre-praat 

 Maak seker jy is tevrede (satisfied) met wat jy geskryf het. 

 Maak seker jou toespraak pas by jou gehoor – jou klasmaats. 

 Leer jou toespraak en oefen voor die spieël om dit met selfvertroue te kan 

lewer. 

 Maak seker dat jy al die woorde in jou toespraak korrek kan uitspreek. 

2.5. Tydens praat 

 Spreek die woorde duidelik uit. 

 Praat hard genoeg! 

 Kyk vir jou gehoor (maak oogkontak). 

 Praat soms vinniger, soms stadiger (tempo). 

 Gebruik pouses om jou woorde te laat insink. 

 Let op jou liggaamshouding en maak gebruik van gebare. 

 Maak so ver as moontlik gebruik van visuele hulpmiddels soos plakkate, 

foto’s, skyfies en prente gebruik. 

 Handig jou voorbereiding saam met jou assesseringstabel in. 

 Jy mag kaartjies (cue cards) gebruik wat in jou hand pas sodat jy jou 

toespraak vlot kan lewer. (Asseblief, geen stukke papier of halwe folio bladsye 

nie!!!) 

 Jy gaan volgens die aangehegte assesseringstabel geassesseer word. 

ONTHOU! 

 MOENIE JOU TOESPRAAK AFLEES NIE! 

 MAAK SEKER DAT JY VOORBEREI IS OP DIE DATUM WAAR JY JOU 

NAAM GESKRYF HET. 

 


