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Graad 12: Week 4: 22 tot 26 Junie 2020 

  

OPDRAG 27: BESPREKING: INFORMELE BRIEWE  

VRAESTEL 3: AFDELING B (LANG TRANSAKSIONELE TEKSTE: 120 -

150 woorde)  

 

Jy kan in Vraestel 3: Afdeling B gevra word om EEN van die verskillende 

tekste te skryf. Ek gaan hier die FORMAAT VAN DIE INFORMELE 

BRIEF in detail bespreek. Onthou dat die FORMAAT van die 

verskillende tekste in Afdeling B en C baie belangrik is. 

 

VRIENDSKAPLIKE BRIEF / INFORMELE BRIEF  

 

Die vriendskaplike brief is ’n brief waarin jy informeel kommunikeer met 

iemand wat jy ken. Dit is ‘n brief wat aan ’n vriendin/ vriend/ ‘n familielid / 

vriend / geliefde geskryf word.  

1. VOORBEELD 

 

        Posbus 198  

                                                                         Harrismith 

                                                                         9880 

                                                                         18 Junie 2020 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Liewe Ma en Pa  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dit is ’n nare, mistroostige dag hier by die koshuis.  Ek ... 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Paragraaf 1: Dit was nou so lekker om sommer met julle te gesels. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Paragraaf 2:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Paragraaf 3: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Slotparagraaf 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Liefdegroete. OF Mooi wense. OF Sterkte.  

Cecile 

 

 

 

 

Skryf adres regs bo en in 
blokvorm. 
Skryf die datum voluit  

 

Aanhef (groetewoorde) 
 
Beste/ Dagsê 

Laat ‘n reël oop 
tussen die adres 
en die aanhef 

Laat reels oop 
tussen die 
verskillende 
paragrawe. 

Skryf jou naam. 
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2. FORMAAT VAN DIE INFORMELE BRIEF  

Die formaat van die brief moet korrek wees: adres, datum, aanhef,  

paragrawe,  afsluiting. 

2.1. Die adres en die datum 

• Jou adres (van die skrywer van die brief)  word regs, boaan in 

blokvorm geskryf. 

• Jy mag geen leestekens in die adres gebruik nie. 

• Moenie ’n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. 

• Jy moet die datum voluit skryf. 

2.2. Die aanhef 

• Jy moet ‘n reël ooplaat tussen die adres en die aanhef. 

• Jy kan die brief begin met “Liewe”/ “Beste”/ “Dagsê”/ “Haai”. 

(“Haai” is baie informeel.) 

• Jy moet die aanhef teen die linkerkantlyn skryf, voor die naam van 

die persoon. 

• Laat ‘n reël oop tussen die aanhef en inleidende paragraaf. 

2.3. Die inleidende paragraaf (paragraaf 1) 

• Paragraaf 1 is jou inleiding en stel die onderwerp bekend. 

2.4. Die liggaam/ inhoud (paragraaf 2, 3, ensovoorts) 

• Jy moet ’n reël tussen elke paragraaf ooplaat. 

• In paragraaf 2, 3, ensovoorts brei jy uit oor die onderwerp. 

2.5. Die laaste paragraaf/ slotparagraaf 

• In jou laaste/ slotparagraaf sluit jy jou brief af. 

• Die slotparagraaf moet die brief saamvat en ‘n rede moet gee   

hoekom die persoon vir jou moet terugskryf. 

• Laat ‘n reël oop tussen die slotparagraaf en die slot. 

2.6. Die slot 

• Hier is voorbeelde van hoe jy jou brief kan afsluit. (Dit hang alles af 

van die onderwerp.) 

 Groete. 

 Liefdegroete. / Mooi wense./ Sterkte. 

 Liefde. 

 Met liefde. 

 Jou vriendin/ vriend. 

 Naam  

 Julle seun/ dogter 

 Naam. 
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 Thandi. 

• Die slot is die laaste paragraaf van die brief en daarom is daar ’n 

punt aan die einde.  

• Die omskrywing “Julle verlangende dogter” of “Jou vriend” is 

opsioneel. 

 

3. WENKE: 

• ’n Vriendskaplike brief is word in informele taal geskryf.  

• Die doel van hierdie brief is om met familie of ’n vriend te kommunikeer. 

• Jy moet persoonlik, openhartig en vriendelik in jou brief wees. 

• Die vriendskaplike brief bevat gewoonlik nuus en verstewig verhoudings. 

• Die brief moet lewendig en interessant wees. 

• Jy moet beskrywende en eenvoudig skryf. 

• Jy moet die ontvanger van die brief direk aanspreek. 

• Moenie slordige taal en slengwoorde gebruik nie. 

• Die toon en register van jou brief moet pas by die verhouding tussen jou (die 

briefskrywer) en die ontvanger van die brief. 

 

4. OPDRAG 27 B: VRIENDSKAPLIKE BRIEF 

• Jy moet ‘n vriendskaplike brief van 120–150 woorde oor die onderstaande 

onderwerp skryf. 

• Jy moet jou skryfstuk beplan, redigeer en proeflees.  

• Gebruik byvoorbeeld ŉ kopkaart of ŉ vloeidiagram of sleutelwoorde vir die 

beplanning. 

• Doen die  beplanning VOORDAT jy die finale produk skryf. 

• Doen hierdie onderhoud in jou skrif. 

• MOENIE HIERDIE OPDRAG INDIEN NIE!!! 

 

ONDERWERP 

Jou maat se pa het sy werk verloor. 

 

Skryf ŉ INFORMELE BRIEF aan dié maat om hom/haar te help om die situasie te 

hanteer. 

[30] 

NB: MEMORISEER ‘N ADRES WAT JY 
WEET KORREK IS EN GEBRUIK DAARDIE 
ADRES IN DIE EKSAMEN. 


