
MEMORANDUM  

WERKKAART 1 - 3 

Oefening 1.1. 

1. Uitroepsin 

2. Bevelsin 

3. Vraagsin 

4. Vraagsin 

5. Stelsin 

6. Stelsin 

7. Vraagsin 

8. Uitroepsin 

9. Bevelsin 

10. Stelsin 

Oefening 1.2. 

1. Het die seun sy boeke in die vorige klas vergeet? 

2. Het die skool gister vir die skoolvakansie gesluit? 

3. Is die meubels vir die sitkamer gister afgelewer? 

4. Gaan ons vannaand fliek? 

5. Het ons baie foto's gedurende die vakansie geneem? 

6. Sal hy volgende week met sy atletiekoefening begin? 

7. Gaan die meisie aan die 400m by die atletiekbyeenkoms deelneem? 

8. Is daar baie kinders in die skool? 

9. Koop die seun sy boeke by die boekwinkel? 

10. Lees die onderwyseres die boek vir die kinders? 

Oefening 1.3. 



1. Wie is my beste vriendin? 

2. Wie hou van veilige skole? 

3. Wanneer het dit gereën? 

4. Wanneer verjaar hy? 

5. Waar sit ek? 

6. Wanneer gaan hy in die gala swem? 

7. Hoe het hy aan die boeke gedra? 

8. Wat het die studente teen die boelies opgetrek? 

9. Wanneer sal die water afgesny word? 

10. Wat moet die mense bespaar? 

Oefening 1.4. 

1. Wie het 'n hond en 'n kat? 

2. Wat vee haar ma uit? 

3. Waarop lê baie boeke? 

4. Waarmee skryf sy? 

5. Watter outjie is die slimste? 

6. Hoer oud is Matthew? 

7. Hoekom/ waarom probeer Susan haar bes? 

8. Hoe voel Sarah? 

9. Met wie praat Albert? 

10. Waar staan Sarel se foto? 

WERKKAART 2 

Oefening 2.1. 

1. Die leerders sit bedags met hulle boeke op die banke in die klaskamer om te leer. 

2. Die kinders loop voor skool met hulle skooltasse op die stoep na die klaskamer. 



3. Die leerling werk elke dag hard in die kamer. 

4. Die ouers kan gedurende die eksamen rustig sit. 

5. Sy ouers drink nou tee op die voorstoep. 

6. Sy loop rustig na haar kamer om die boek te gaan haal. 

7. Die hond slaap vanoggend rustig op die trap. 

8. Die kinders het gister die nuwe skool besoek. 

9. Hy wil volgende jaar Geskiedenis baie graag neem. 

10. Die kinders kan elke jaar besluit om die skool te besoek. 

Oefening 2.2. 

1. Die tas is te swaar om rond te dra. 

2. Die sweetdruppeltjies is die hele tyd langs sy kop. 

3. Die straatveër sal mÔre die besigste persoon in die dorp wees. 

4. Baie mense met gebroke harte ken die straatveër in die dorp. 

5. Die onderwyser vertel gereeld 'n storie na pouse op die mat. 

6. Die onderwysers hou gereeld elke oggend voor skool 'n vergadering in die personeelkamer. 

7. Al drie die seuns van my niggie het 'n kort rukkie gelede hulle swemrekords by hulle skoolgala 

verbeter. 

8. Hy vertel die storie baie dramaties by die huis om sy ma te vermaak. 

9. Die onderwyser het verlede Maandag met die leerders in die saal gepraat. 

10. Die swemmer sal volgende maand die gala by Newlands swem. 

Oefening 2.3.  

1. Ek wil nie Saterdag met my fiets na die partytjie ry nie. 

2. Die seuns gaan Woensdagmiddag per trein stad toe om skoolklere te koop. 

3. Sy gaan Saterdag Johannesburg toe, want haar broer trou in Sandton. 

4. Ons gaan elke middag na 'n bestuurskool om te leer bestuur. 

5. Ons het gister vuur gemaak agter die skool om vleis te braai. 



6. Die gesin ry Sondae oral vrolik rond. 

7. Mense speel die hele vakansie uitbundig op die strand. 

8. Die dosent gee daagliks klas by die universiteit. 

9. Dit is vandag baie moeilik om te ontspan. 

10. Helder vlae het gister oral in die strate gewapper. 

 

Oefening 2.4 

1. Ek het gister die boek in die biblioteek gelos. 

2. Ek verkoop elke oggend die groente by die mark. 

3. Die man het gistermiddag die boek rustig in die parkie gelees. 

4. Die seun het gister die boek in die klaskamer vegeet. 

5. Die meisie gaan volgende jaar met haar vriendin na Europa reis. 

WERKKAART 3 

Oefening 3.1. 

1. Hulle het vannaand by ons geëet. 

2. Sy het twee broers gehad. 

3. Ons was moeg. 

4. Hulle het op die hoek gestaan en praat. 

5. Sy het die die blomme in 'n vaas gerangskik. 

6. Ek wou dit doen. 

7. Die polisie het die misdadiger agtervolg. 

8. Ek het verwag om goed te doen. 

9. Ons het die klok hoor lui. 

10. Hy het sy werk georganiseer. 

11. Jy moes dit nie doen nie. 



12. Toe jy dit gedoen het, moes jy versigtig gewees het. 

13. Ek het jou lief gehad. 

14. Die son het vroeg opgekom. 

15. Hy het die rose gesnoei. 

Oefening 3.2 

1. Dit sal lekker wees. 

2. Hulle het die storie begin vertel. 

3. Dit sal reeds gedoen wees. 

4. Hy sal ons geluk wens met ons sukses. 

5. Hulle het die teater besoek en inkopies gedoen. 

6. Hulle sal mekaar liefhê 

7. Ek het my hare laat sny. 

8. Sy het altyd hard probeer. 

9. Ons staan op en groet. 

10. Die son sal vroeg ondergaan. 

11. Sy sou kon speel. 

12. Ek wil dit doen. 

13. Gister het Wendel in die gala geswem. 

14. In April gaan Donovan saam met die rugbyspan toer. 

15. Môre sal Robyn Hip Hop raadpleeg om vir haar 'n matriekafskeidsrok te maak. 


