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OPDRAG 13 A: BEGRIPLEES: ‘N ADVERTENSIE 

Instruksies:  

1. Lees en kyk na die advertensie hier onder. 

2. Beantwoord die volgende vrae oor die advertensie in jou skrif.  

3. Skryf net die antwoord. 

Hoërskool Saamstaan 

Entrepreneursdag 
Alle graad 8’s word uitgenooi om deel te neem aan Hoërskool 

Saamstaan se jaarlikse Entrepreneursdag. 

 

 

 

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoërskool 

Saamstaan 

Vrydag, 25 Junie 

2020 

09:00 tot 13:00 

R30 per stalletjie 

 

Inskrywingsvorm beskikbaar by die 
sekretaresse, Mev. Nkosi 

Sluitingsdatum: 25 Mei 2020 

 

 

 

Pryse sal toegeken word vir die 
 beste produk 

 mooiste stalletjie 
 beste bemarking 
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WOORDESKAT 

uitgenooi invited – jy word spesiaal gevra om iets te doen 

deel te neem participate – jy verkoop ook iets by die entrepreneursdag 

pryse sal toegeken word prizes will be awarded – om ‘n prys te kry 

stalletjie stall – die plek waar jy jou produkte gaan verkoop 

bemarking marketing – hoe jy jou produk adverteer 

inskrywingsvorms entry forms – die vorms wat jy moet invul om deel te neem 

sekretaresse secretary – die  persoon by ‘n skool wat vir die ouers/ kinders 
inligting gee 

handgemaakte goedere handmade goods – artikels wat jy met jou hande maak. 

verkoop sell – die teenoorgestelde van koop 

koop buy – die teenoorgestelde van verkoop 

opgestel set up – om jou stalletjie mooi te maak en reg te kry om jou 
produkte te verkoop 

afgebreek dismantled – wanneer jy jou stalletjie vernietig 

beoordeelaars adjudicators – die mense wat besluit wie is die wenner 

besluite decisions – idees van wat ‘n mens gaan doen of nie.  

 

Vrae: 

1. Wie is die teikenmark van hierdie advertensie?      (1) 

2. Wat word in hierdie advertensie geadverteer? Skryf jou antwoord in ‘n volsin

            (2) 

3. Waarom is die woord Entrepreneursdag in hoofletters (capital letters) en in ‘n 

 ander skrif (font) geskryf? Gee EEN rede.     (1) 

4. Wie kan almal aan hierdie Entrepreneursdag deelneem ?   (1) 

5. Aan watter kriteria moet jy voldoen, as jy ‘n prys wil wen? (What criteria do 

 you have to meet to win a prize?)? Noem EEN van die kriteria. Sê dit in jou 

 eie woorde.          (1) 

6. Noem TWEE reëls waaraan jy moet voldoen indien jy wil deelneem aan die 

 Entrepreneursdag. Sê dit in jou eie woorde.     (2) 

7. Wanneer vind die Entrepreneursdag plaas?     (1) 

8. Wat is die taak van die beoordeelaars by hierdie kompetisie?   (2) 

9. Waar kan jy ‘n inskrywingsvorm kry?      (1) 

10. Hoe lank tyd het jy om jou produkte te verkoop? Skryf jou antwoord in woorde 

 uit.           (1) 

11. Sal jy vir hierdie Entrepreneursdag wil inskryf? Gee EEN rede vir jou 

 antwoord.           (2) 

           [15] 

 


