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Graad 11: WEEK 2: 8 tot 12 Junie 2020 

OPDRAG 18 

BESPREKING 3: VRAESTEL 3: AFDELING C (KORT TRANSAKSIONELE 

TEKSTE: 80 -100 woorde): INSTRUKSIES, WENKE EN AANWYSINGS 

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

skryf. Ek gaan hier EEN van hierdie tekste in detail bespreek. Onthou dat die 

FORMAAT van die verskillende tekste in Afdeling B en C baie belangrik is. 

A. INSTRUKSIES, WENKE (TIPS) EN AANWYSINGS (DIRECTIONS) 

Instruksies, wenke en aanwysings is opdragte/ reëls wat ‘n mens moet volg om ‘n 

sekere doel te bereik. (It is rules that one must follow in order to achieve a certain 

purpose.) 

Die instruksies, wenke en aanwysings moet stap-vir-stap beskryf hoe ‘n mens 

hierdie doel kan bereik. (It should describe step by step how to achieve this goal.)  

1. ALGEMENE REËLS  

 As jy vir iemand instruksies, wenke of aanwysings gee, is dit eintlik ‘n bevel 

(instruksie) wat jy vir daardie persoon gee.  Jy kan op drie verskillende maniere in 

Afrikaans vir iemand ‘n bevel/ gegee. (Instructions, tips or directions are actually 

orders/ commands. In Afrikaans it can be given in three different ways.) 

SCENARIO 

Daar lê ‘n papier op vloer. Die onderwyser wil hê Thandi moet die papier optel.  

Sy kan vir Thandi sê: 

 Tel daardie papier op die vloer op. 

Of 

 Jy moet daardie papier op die vloer optel 

Of 

 Jy moet asseblief daardie papier op die vloer optel. 

   

 Dus: Wanneer jy instruksies, wenke of aanwysings gee (skryf), moet jy -  

 elke opdrag met ‘n werkwoord begin; of  

 jy kan die sin begin met: Jy moet … /Jy moet asseblief … (afhangende 

van die onderwerp (depending on the topic)  

 Jy moet volsinne skryf. 

 Jy moet in die teenwoordige tyd skryf. 

 Jy moet elke instruksie, wenk of aanwysing nommer. 

 Jy moet ‘n reël ooplaat na elke instruksie, wenk of aanwysing. 

 Jou instruksies, wenke of aanwysings kan ŉ opskrif hê, bv. Hoe om ŉ vuur te 

maak. 

 Alle instruksies, wenke of aanwysings moet met die onderwerp verband hou. (All 

instructions, tips or directions must related to the topic.) 

 Elke instruksie, wenk of aanwysing moet duidelik en logies wees. (Each 

instruction, tip or instruction should be clear and logical.) 

 Instruksies/ wenke/ aanwysings word gewoonlik in chronologiese volgorde en 

puntsgewys geskryf. 
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 VOORBEELD 1: INSTRUKSIES 

 

Jy het jou wit T-hemp geknoop-en-gedoop (tie-dye) en dit lyk vir jou vriendin te 
pragtig. Sy wil nou ook dieselfde doen met haar wit T-hemp.  
 
Verduidelik aan puntsgewys aan haar wat sy moet doen. 
 

  

1. Sit die T-hemp plat op ‘n tafel neer. 

2. Sit ‘n klip (stone) op die plek waar jy die sirkel wil maak. (As jy baie sirkeltjies 

 wil maak, moet jy baie klippies gebruik.) 

3. Vou die materiaal om die klip. 

4. Bind dit styf vas met ‘n stuk tou (rope). 

5. Gooi kleursel en ‘n eetlepel sout in kookwater in ‘n groot kastrol (pot). 

6. Sit die T-hemp in die kastrol met die kleursel en roer dit goed. 

7. Los dit vir ‘n uur in die kleursel op die stoof en roer dit nou en dan met ‘n 

 houtlepel. Die kleursel moenie vinnig kook nie. 

8. Spoel (rinse) die T-hemp ‘n paar keer in skoon water uit. 

9. Knip die tou/ toutjies los. 

10.  Hang die T-hemp aan die wasgoeddraad op om droog te word.  

 

2. RIGTINGAANWYSINGS 

 Rigtingaanwysers wys vir jou hoe om by ’n seker plek uit te kom. (Directions 

show you how to get to a certain place.) 

 Dit is baie belangrik om die rigtingaanwysers van punt A na punt B te beskryf. 

(Describe the direction from point A to point B.) 
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 Elke instruksie begin gewoonlik met ’n werkwoord want dit is ‘n bevelsin. 

 Rigtingaanwysings moet ook in chronologiese volgorde en puntgewys gegee 

word. 

 Jy moet ook na bakens langs die roete verwys. (Refer to beacons along the 

route.) 

 Jy moet persoonlike voornaamwoorde in plaas van eiename. (Use personal 

pronouns instead of proper names.) 

 Om suksesvolle aanwysing te gee (skryf), MOET jy die woordeskat 

DIRECTIONS – RINGTINGS in jou Afrikaans Handbook And Study Guide op 

bladsy 95 BAIE GOED ken.  

 As jy gevra word om rigtingaanwysings te gee (skryf), kan ‘n kaart by die 

vraag aangeheg word. 

 As daar nie ‘n kaart is nie, moet jy jou verbeelding gebruik. (A map can be 

attached to this question. If there is no map, use your imagination.) 

 

 VOORBEELD 2: RIGTINGAANWYSINGS 

 Jy het onlangs verhuis. Jou maat wil by jou kom kuier, maar ken nie die pad 

 nie. 

 Gebruik die padkaart hieronder. Gee jou maat duidelike aanwysings in 7–10 

 sinne. Die aanwysings is van Brandstraat af na jou huis in Cohenstraat 10. 

 Noem ŉ paar straatname en bakens wat jou maat op pad sal sien. Skryf jou 

 aanwysings puntsgewys neer. 
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1. Draai regs in Brandstraat as jy by die hek van Thando Balletskool uitry. 

2. Ry reguit af in Brandstraat. 

3. Draai regs by die verkeerslig waar Brandstraat en Koelstraat mekaar kruis. 

4. Ry verby Sheza Winkelsentrum aan jou regterkant. 

5.  Draai dan links in Shezastraat en ry verby Otto Woonstelgebou. 

6. Draai links in Kortstraat wat Shezastraat kruis. Shifa Hospitaal is nou aan jou 

 regterkant. 

7. Draai regs by die Caltex Garage op die hoek van Cohen- en Kortstraat 

8. Die huis direk langs die Caltex Garage is nommer 10. 

 

3. OPDRAG:   

 WENKE 

 Die meeste leerders se beste vriendskappe begin op skool en vir 

 tieners is dit belangrik om goeie maats te hê. Maar om ŉ goeie 

 maat te hê, moet ŉ mens ook ŉ goeie maat vir iemand wees. 

 

 Gee AGT WENKE oor hoe om ŉ goeie maat op skool te wees.  
 (Geneem uit Vraestel 3: NOV 2011) 

 

INSTRUKSIES 

1. Jy moet tussen 80 en 100 woorde skryf oor hierdie onderwerp.  

2. Skryf die WENKE (poging 2) in jou skrif, dat jy jou skryfstuk beplan 

 en geredigeer (poging 1) het. Jy moet bewys daarvan kan lewer   
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3 Maar seker algemene riglyne (guidelines) vir hierdie opdrag volg. 

4. Maak seker dat die FORMAAT van jou skryfstuk korrek is.  

5. MAAK SEKER DAT JY OOR DIE ONDERWERP SKRYF.  

6. Moenie hierdie WENKE Indien nie! (Don’t submit the WENKE!) 

 

 

 

 

 

 

 


