
  

'n relevante verduideliking 

Stelling + 'n korrekte, gepaste aanhaling 

'n aanhaling in eie woorde 

Hallo/Hello GRAAD 12’s (Onthou: Informele brief – Liewe/Beste!!!) 
 

• Maak seker dat jy die kontekstuele vrae oor Onderwêreld voltooi het (op 17 Maart 
2020 uitgedeel/Ook op WhatsApp as ‘n opdrag gegee). Bring dit asseblief saam na 
periode 1. 

• Die eerste CASS-opdrag (tel vir punte) is ‘n literêre opstel. 
• OPDRAG: Gaan die onderstaande teorie goed deur sodat jy weet hoe om die taak 

aan te pak. KENNIS IS NODIG! 
• Dit sal wonderlik wees om julle klomp siele weer te sien! Ek mis julle vreeslik baie! 

CG 
 

Die skryf van 'n literêre opstel 
In die literêre opstel moet jy bewys van jou kennis van die inhoud van die roman aan die hand van 

bepaalde aspekte wat met jou in die klas bespreek is, lewer. Die literêre opstel is nie 'n kreatiewe 

skryfstuk nie, jy fokus in jou antwoord op die aspekte wat in die vraagstelling van jou vereis word. 

Jy moet ook nie bloot die storie van die roman vertel nie, maar jou by die beantwoording van 
die vraag d.m.v. argumente hou. 

 
Basiese formaat van die opstel 
• Inleiding 

o Die inleiding word as 'n afsonderlike paragraaf, al bestaan dit slegs uit een sin/ enkele sinne, 
in jou opstel aangebied. 

o Die inleiding behoort met die vraag verband te hou. 
o Die vraag kan as 'n stelling herformuleer word of jy kan jou eie stelling aan die hand van die 

vraagstelling formuleer. 

o Moenie argumente/inhoud in jou inleiding aanbied nie. 

• Liggaam 
Argumente vorm die liggaam van jou opstel. 

o Die basiese samestelling van 'n argument: 
 
 

 

o Die spesifieke vraagstelling gaan die formaat van die argument bepaal. 
 

o Voorbeelde van enkele argumente: 



  

VOORBEELDVRAAG FORMAAT VAN 
ARGUMENT 

VOORBEELDARGUMENT 

Tema: 

Bespreek in 'n opstel van 

400 tot 450 woorde hoe die 

titel van die roman, 

onderwêreld, met die tema, 

onderwêreld, verband hou. 

Stelling + verduideliking Die onderwêreld kan na die 

wêreld van die kuberkraker 

verwys soos wat Greg sy 

eerste tree in die wêreld 

van kuberkrakery gee 

wanneer hy vir Eckardt vra 
om hom te leer kuberkraak. 

Stelling + aanhaling 

(die aanhaling moet 

woordeliks korrek wees) 

Die onderwêreld kan na die 

wêreld van die kuberkraker 

verwys, bv. Greg sê, “So 

daar is die good guys en die 

bad guys in die hacking- 

onderwêreld.” 

Stelling + aanhaling in eie 

woorde 

Die onderwêreld kan na die 

wêreld van die kuberkraker 

verwys. Greg sê dat daar 

goeie én slegste ouens in 

die kuberkraak-onderwêreld 

is. 

Karakterontwikkeling: 

Bespreek die 

karakterontwikkeling van 

Greg ... 

(stelling + verduideliking 

van hoe die karakter 

aanvanklik was) en 

(stelling + verduideliking 

van hoe die karakter nou is) 

Greg is aanvanklik ’n 

gewilde leier met wie almal 

geselsies aanknoop. Later 

bevraagteken hy sy 

leierskap aangesien 

niemand hom gevolg het 

toe hy geweier het om 
rugby te speel nie. 

Karakterisering: 

Bespreek hoe Greg in die 

roman, onderwêreld, 

karakteriseer word. 

Stelling + verduideliking 
 
 
Stelling + aanhaling 

 
Stelling + aanhaling in eie 

woorde 

Greg het 'n rebelse streep 

as hy die skoolhoof, Dok 

Pienaar, teëgaan wanneer 

hy voel dat die skool nie 

genoeg doen omtrent die 

verdwyning van Eckardt nie. 

Karakterisering kan ook na 

karakteriseringstegnieke/ 

maniere hoe die leser die 

karakter leer ken, verwys. 

Stelling + verduideliking 
 
 
Stelling + aanhaling 

Uit Greg se handeling kan 

ons afei dat hy 'n rebelse 

streep het. Greg gaan Dok 

Pienaar, die skoolhoof, teë 

 



  

 
 

Karakterontwikkelling en/of 

karaktereienskappe kan in 

'n opstel oor karakterisering 

ingesluit word. 

Stelling + aanhaling in eie 

woorde 

as hy voel die skool doen 

nie genoeg om Eckardt op 

te spoor nie. 

 
Konflik: Stelling + verwoord die aard Daar is uiterlike konflik 

Bespreek die konflik wat van die een kant van die tussen Greg en sy pa 

Greg in die roman ervaar ... konflik en verwoord die aard wanneer hulle in 'n 
 van die ander kant van die woordewisseling betrokke is 
 konflik oor Greg se prestasie. Sy 
  pa verwag van Greg om 
  reeds planne vir sy "pylvlak" 
  in plek te hê terwyl Greg 
  van mening is dat sy planne 
  van verlede jaar goed 
  genoeg is. 

 Verwoord die aard van die Greg weier om 'n 
 een kant van die konflik en rugbywedstryd te speel na 
 verwoord die aard van die aanleiding van die skool- 
 ander kant van die konflik hoof se hantering van 
  Eckardt se verdwyning. Sy 
  pa verwag van hom om 
  rugby te speel, nie die 
  skoolhoof se gesag te 
  ondermyn nie. 

Agtergrond en invloed Oorsaak (agtergrond) + Greg se broer het selfmoord 
daarvan op karakter: gevolg (invloed) + gepleeg – oordosis pille 

Bespreek die invloed wat verduideliking/voorbeeld gedrink. Dit veroorsaak dat 

Greg se agtergrond in sy  Greg 'n vrees vir die dood 

ouerhuis op hom het ...  het wat hom angstig maak 
  as Nicole daarvan praat dat 
  sy sommer iets sal doen 
  waaroor haar ouers jammer 
  gaan wees. 



  

In die roman kom 'n speling van lig teenoor donker voorStelling (as hoofgedagte van paragraaf). Donker 

word teenoor lig gestel toe die jong Eckardt in die donker gang na sy pa se studeerkamer 

gaan waar die lig brandVerduideliking 1. Die lig van die studeerkamer bied egter nie 'n veilige 

hawe vir Eckardt nie, maar die pa se moontlike selfdoodpogings, as gevolg van sy 

skuldgevoelens oor sy aandeel in korrupsie, word 

beligVerduideliking 2. Tydens die ontgroeningstoneel is daar ook 'n speling van donker teenoor 

ligStelling 2 wat aansluit by hoofgedagte . Die Trappers se stemme eggo in die donker tonnels en elkeen 

moet geblinddoek, angsbevange sy pad na die lig 

vindVerduideliking 1. Die skoolleuse word deur die flitslig wat in elkeen se sak geplaas word, 

verteenwoordig, maar die Trappers is egter nie bewus van die flitslig wat hul pad in die 

donker kan belig nieVerduideliking 2. Die matrieks gee aan die Trappers die boodskap dat hulle al 

die tyd die gereedskap by hulle gehad het om hulle te help om hul pad te vind en dat hulle 

ook die lig moet verspreiVerduideliking 3. 

• Slot 
o Die slot word as 'n afsonderlike paragraaf aangebied, al bestaan dit slegs uit 

enkele sinne in jou opstel. 

o Die slot behoort met die vraag en die inleiding verband te hou. 
 
 

Vereistes wat aan die literêre opstel gestel word t.o.v. inhoud 
 

• Diepgaande interpretasie van die onderwerp is nodig (m.a.w. die opstelvraag wat jy moet 
beantwoord). 

o Die aantal woorde van die opstel (400 tot 450) moet effektief gebruik word om die vraag 
te beantwoord. 

o Dit is nie blote storievertelling nie. 
o Die onderwerp moet deeglik ontgin word. 
o Argumente moet stellings met verduidelikings/aanhalings/ parafrases 

bevat, bv. 
 
 

 

• Reeks treffende argumente moet behoorlik uit die roman gerugsteun word. 

o Beantwoord dit wat in die opstelvraag aan jou gevra is, moenie daarvan afwyk nie. 
o Die argumente voldoen aan die vereistes van die spesifieke vraagstelling. 
o Daar mag 'n bindingsin/aanloop na die volgende argument wees. Waak egter teen 

storievertelling. 

• Uitstekende begrip van die genre en teks is nodig. 
o Toon uitstekende begrip van hoe die romaninhoud met die vraag verband hou. 
o Seleksie van die romaninhoud om by die vraag aan te sluit. 

 
 
 



  

Vereistes wat aan die literêre opstel gestel word t.o.v. taal en styl 

• Samehangende struktuur 

o Elke paragraaf handel oor 'n spesifieke aspek van die opstelvraag. 
o Die argumente in die paragraaf word nie bloot langs mekaar geskryf nie, daar word van 

verbindingswoorde gebruik gemaak om sinne en paragrawe te skakel. 

o Daar is 'n "goue draad" in die opstel. 
• Inleiding en slot 

• Die argumente is goed gestruktureer en daar is duidelike ontwikkeling in die literêre opstel. 

o Die argument pas by die eise van die vraagstelling. 
o Die argument is goed gestruktureer sonder om noodwendig die woorde want/omdat/ 

byvoorbeeld te gebruik. 

o Dieselfde argument kom nie herhalend in die opstel voor nie. 
o Daar is ontwikkeling in die bespreking. 

• Die taalgebruik, toon en styl is korrek. 

o Gee aandag aan die sinsbou van die sinne. 
o Neem in ag dat 'n paragraaf uit verskillende dele bestaan. In sommige paragrawe kan 'n 

stelling (hoofidee) meer as een verduideliking/ aanhalings/parafrases van die aanhaling 
(ondersteunende idees) bevat om die argument te vorm. 

o Verbindingswoorde en frases kan in die paragraaf gebruik word om samehang te 
verseker. 

o Let op na die punktuasie en spelling van die skryfstuk. 
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