
Palesa Moji
(Midstream College)

Deel eerste plek

Wat beteken dit vir jou om te 
skryf?
Ek skryf want dit is die beste 
manier vir my om my gevoelens 
te beskryf. Dit is partykeer baie 
moeilik vir my om te wys hoe ek 
regtig oor spesifieke ervarings 
voel, maar daar is soveel woorde 
wat ek kan gebruik om my 
gevoelens meer sinvol te maak. 

Tsepang Raseobi
(Germiston High)
Deel eerste plek

Skryf jy gereeld?
Onlangs skryf ek meer. Ek probeer 
om ’n idee van wie ek is, wie ek 
sal word, te kry. 
Hoekom het jy besluit om vir die 
kompetisie in te skryf?
My Afrikaansonderwyseres, sy 
het van die opstel gehou  en sy 
dink dit behoort in die kompetisie 
te wees. 
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A    N
Afrikaanse Onderwysnetwerk

Die AON is trots op Afrikaanse leerders wat in hul moedertaal die vaardigheid gebruik om  
hul denke te verwoord en bly uitleef.

Baie geluk aan elke leerder wat aan die kompetisie deelneem!

Dankie vir die uitleef van Afrikaans!

Daan Potgieter – AON-HUB (Hoof Uitvoerende Beampte) – 082 701 1570.   •   Elarda Meyer – AON Kantoorbestuurder – 076 829 7064.

www.aonetwerk.co.za    Facebook: AONetwerk

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Hoërskole Prysgeld volgens die Kategorieë  
(geborg deur AON)

•  H/S Afrikaans Huistaal en L/S 
Afrikaans Huistaal en H/S Afrikaans 
Eerste Addisionele Taal: Eerste 
plekke R3000 elk vir die beste 
leerder en onderwyser.

•  Tweede plekke R2000 elk vir die 
beste leerder en onderwyser.

•  Derde plekke R1000 elk vir die beste 
leerder en onderwyser.

•   Multidimensions-kursusse ter 
waarde van: Eerste plekke ter 
waarde van R4500, tweede plekke 
van R2500 en derde plekke van 
R1500.

’n Pharos Tesourus van Afrikaans, 
geskenk deur André Benadie wen: 
HS Jim Fouché in Bloemfontein 
(dis deur ’n naamtrekking bepaal)

Vierde en vyfde plekke kry boekpryse 
geborg deur Protea Boekwinkel in 
Hatfield en kursusse ter waarde van 
R1000 van Multidimension

Blaze Timothy
(Grosvenor Meisies)

Hoekom het jy besluit om vir die 
kompetisie in te skryf?
My Afrikaansonderwyser het my 
aangemoedig om deel te neem 
aan die kompetisie. 
Is Kreatiewe skryf dalk ’n 
loopbaan wat jy  oorweeg?
Ek het dit nooit as ’n opsie vir ’n 
loopbaan beskou nie, maar dalk 
’n stokperdjie of ’n “side job”. 

Marissa de Coning
(HS Eric Louw)

Wat beteken dit vir jou om te 
skryf?
Skryf is ’n manier om my 
gedagtes te orden. Dit is ’n 
uitlaatklep vir my emosies. As ek 
moedeloos of hartseer voel, help 
skryf my om dinge in perspektief 
te plaas en as ek bly of 
opgewonde voel, skryf ek daaroor 
om dit later weer te kan beleef.

Nine Smuts
(Midstream College)

Hoekom het jy besluit om vir die 
kompetisie in te skryf?
My Afrikaansjuffrou het ons 
aangemoedig om vir die 
kompetisie in te skryf.
Is Kreatiewe skryf dalk ’n 
loopbaan wat jy oorweeg?
Ek het nooit die moontlikheid van 
’n skryfloopbaan vreeslik ernstig 
oorweeg nie.

Katlego Moloto
(HTS Tom Naude)

Skryf jy  gereeld?
Ja, ek skryf wanneer ek kans kry, 
ek probeer elke dag iets skryf. 
Is Kreatiewe skryf dalk ’n 
loopbaan wat jy  oorweeg?
Ja, ek sal graag’ n handboek wil 
skryf om werk makliker te maak, 
ek sal graag wil dat kinders op 
skool ook stories wil skryf. 

Sandra Gerber
(Midstream College)

Kreatiewe skryfwerk by 
addisionele taalleerders het nie 
regtig ’n resep nie. Ons poog net 
om leerders in hul eie vermoëns 
te laat glo. Die feit dat dit nie jou 
huistaal is nie, beteken nie jy kan 
jouself nie kreatief daarin uitdruk 
nie. Glo dít en sien hoe kreatief 
kan jy wees. Met inspirasie kan 
alle leerders kreatief wees! 

Vicky Marks
(Germiston High)

Ek begin gewoonlik deur vir 
die leerders te vra om net een 
kragtige sin in die klas te skryf. 
Dit moet die beste sin wees 
wat hulle al ooit geskryf het. Dit 
moet vol emosie wees, dit moet 
my laat lag of huil. Dit moet so 
sterk wees. Dan skryf ons op ’n 
volgende dag nog ’n sin. Dan bou 
ons op daardie twee sinne. 

Ilze du Plessis 
(Grosvenor Meisies)

Ek het my matriekklas al van 
graad 8 en ek spoor hulle aan  
om uit die boks te dink. Ek 
moedig hulle veral aan om 
nie bang te wees vir hul 
eie verbeeldings nie. My 
klaskamerleuse is: enige iets 
is moontlik. Dit is absoluut 
noodsaaklik vir onnies om lees by 
jong leerders aan te moedig. 

Mev Viljoen 
(HS Eric Louw)

Ek sal begin deur vir my 
leerders te sê om te kyk na die 
onderwerpe en dan ook die 
onderwerp te kies waarvan hul 
die meeste goed kan sê.
Ek gee vir my leerders vrye teuels 
om die storie wat hul wil vertel 
in hul eie woorde te verwoord 
deur middel van behoorlike 
beplanning.

Carike Uys 
(Midstream College)

Ons poog net om leerders in 
hul eie vermoëns te laat glo. 
Die feit dat dit nie jou huistaal 
is nie, beteken nie jy kan jouself 
nie kreatief daarin uitdruk nie. 
Met inspirasie kan alle leerders 
kreatief wees! So behalwe om 
die verskillende tipes opstelle 
te bespreek, het ons geen ander 
geheime nie. Ons inspireer slegs!

Karin Botha 
(HTS Tom Naude)

Hulle moet altyd uit hulle hart 
uit skryf. 
Probeer ander gedagtes neerstip 
oor ’n onderwerp as wat die 
algemene gedagtegang is. 
Hulpmiddels wat gebruik word, 
word onderrig:
• Eenwoordparagraaf  
• Hooflettergebruik • Tipografie
• Vergelyking, metafore • Idiome

Afrikaans Huistaal – Hoërskole
Jessica Vermaak
(Afrikaanse Hoër 

Meisieskool)

Is kreatiewe skryf dalk ’n loopbaan 
wat jy oorweeg?
Dit is beslis ’n loopbaan wat 
ek oorweeg. Ek is baie lief vir 
woordspeling. Ek het ’n aanhaling 
gelees wat lui, “Moenie ’n loopbaan 
kies wat lang vakansies vereis nie. 
Kies ’n loopbaan waarvan jy nie hoef 
te ontsnap om jou lewe te geniet 
nie.” Skryf is my vakansie.

Johnty Bleeker
(Afrikaanse Hoër 

Seunskool)

Wat beteken dit vir jou  om te skryf?
Skryf is vir my ’n manier om my 
emosies neer te pen. Soms is daar 
goed wat ek raaksien wat my 
besonders opgewonde maak hetsy 
dit ’n orkes is wat ’n merkwaardige 
akkoord speel of seuntjie wat sy 
ma se hand vashou, wil ek graag dit 
in woorde omskakel en skryf is my 
manier om dit te doen.

Dane Swanepoel
(HS Brits)

Wat beteken dit vir jou om te skryf?
Dit is my uitlaatklep en my 
ontvlugting.  Ek laat my emosies met 
ink oor die papier vloei.
Skryf jy gereeld?
Ek skryf al van my laerskooldae af.  Ek 
skryf veral gedigte. 
Hoekom het jy vir die kompetisie 
ingeskryf?
Juf. Marina het my laat inskryf.  

Heinrich Wentzel
(HS Bonnievale)
Deel vierde plek

Hoekom het jy besluit om vir die 
kompetisie in te skryf?
My onderwyser het my genader en 
ek het onmiddellik ingestem. Ek het 
baie gehou van hierdie opstel wat ek 
vroeg in 2021 geskryf het en gedink 
dat dit spesiaal sou wees om so ’n 
diep storie met ander te deel.
Skryf jy gereeld?
In my vrye tyd, nie regtig nie. 

Ansonel du Toit
(HS Waterkloof)
Deel vierde plek

Wat beteken dit vir jou om te skryf?
Tydens die grendeltydperk het 
ek opnuut my liefde vir stories 
ontdek. Ek het dikwels ontsnap in 
storieboeke en later self begin skryf 
oor my eie ervarings en emosies.
Is kreatiewe skryf dalk ’n loopbaan 
wat jy oorweeg?
Tans gaan ek nie Kreatiewe skryf as 
’n loopbaan najaag nie.

Xene Fowlds
(Leeuwenhof Akademie)

Deel vyfde plek

Skryf jy gereeld?
Ja, as ek ’n kansie kry en voel of dinge 
bietjie te veel raak.
Hoekom het jy besluit om vir die 
kompetisie in te skryf?
Omdat ek graag vir daardie meisies 
wat nie die vertroue het om hulle 
drome te bewaardheid nie, ’n 
motivering te wees en te sê dat daar 
altyd ’n weg is waar daar ’n wil is.

Gustav Hauptfleisch
(HS Witteberg)
Deel vyfde plek

Wat beteken dit vir jou om te skryf?
Om my gedagtes uit te druk in ’n taal 
wat ander kan verstaan, somtyds ook 
vir myself om dit reg te kan vertolk. 
Dit gaan daaroor om ’n wêreld op 
papier op te teken, wat groter is as 
jou realiteit, ’n verbeeldingsruimte. 
Skryf vir my beteken om hierdie 
ruimte binne te dring, te ondersoek 
en verslag daaroor te lewer.

Dalene Visser
(Afrikaanse Hoër 

Meisieskool)

Ek onderrig  die Taal-, Mondeling-  
en Stelwerkdeel van Afrikaans –  
by Affies word dit van die 
Letterkunde geskei). Omdat dit die 
geval is, kry ons meer tyd om aan 
kreatiewe skryfwerk en die verfyning 
daarvan te spandeer. ’n Mens leer 
vir hulle basiese tegnieke wat werk, 
en gee aandag aan individuele 
probleme.

Petra vd Merwe
(Afrikaanse Hoër 

Seunskool)

Die onderrig van skryfwerk,  
moet holisties plaasvind. Daar  
moet ’n gevoel vir die kunste,  
veral geskrewe kuns ontwikkel  
word.
In my klas word daar dikwels na 
musiek geluister, terwyl die leerlinge 
werk. Dit stem nie net die leerlinge 
rustig nie, maar skep ’n ambiance 
van kreatiewe veerkragtigheid. 

Marina Oelofse
(HS Brits)

Ek gee die nodige leiding deur ’n 
opstelles aan te bied.  Leerders moet 
begin met ’n treffende inleiding. 
Verskillende vorme van inleidings 
word voorgestel. bv. Begin met ’n 
retoriese vraag, ’n kort treffende 
stelling, dalk ’n idioom of begin 
met die einde. Leerders oefen ’n 
paar inleiding- en slotparagrawe.  
Inleidings moet skakel met slot.

Stefan Prins
(HS Bonnievale)

Ek probeer eintlik om daagliks 
kreatiewe skryfwerk te onderrig deur 
in al my klasse kreatiewe gedagtes 
by leerders te stimuleer. Ek probeer 
hulle gereeld konfronteer met vrae 
en onderwerpe waaroor hulle mooi 
moet dink en alternatiewe sienings 
moet oorweeg. Dit is ook belangrik 
om leerders bewus te maak van wat 
goeie skryfwerk is.

Linda Marais
(HS Waterkloof)

Ek probeer my bes om elke leerder te 
laat glo dat hy/sy kán skryf.
Die leerders word aangemoedig om 
in ’n verhalende opstel a-kronologies 
te skryf en ek moedig hulle ook aan 
om anders ten opsigte van tipografie 
te dink en te skryf. Maar hulle moet 
dit vooraf oefen en vir my kom wys.
Baie dankie vir die skryfgeleenthede 
wat julle aan ons kinders bied.

Franci Verster
(Leeuwenhof Akademie)

Ek is self passievol oor goeie 
skryfwerk en as ’n leerling ’n 
skryfstuk lewer wat sy vorige pogings 
oortref, word hy/sy deeglik geprys – 
sommer voor die hele klas. En met 
toestemming van die leerder sal ek 
dit dan voorlees aan die klas.
Ek hou ’n lêer met vorige jare se 
goeie opstelle waaruit ek soms 
voorbeelde voorlees.

Annelie Bredenkamp
(HS Witteberg)

Om leerders bewus te maak van 
klank, ritme, woorde, sinne en om 
self te begin skep, skryf en die taal op 
papier te beleef, open wye wêrelde 
van ontdek en ontgin.
Dus lees ek baie van dit wat ek self 
ontdek en daagliks lees.
Ek laat leerders lees. Fragmente uit 
“Vers en klank” luister, verwys na 
artikels, bydraes in koerante!

Afrikaans Huistaal – Laerskole
Anthea-Jo van Schalkwyk

(Bryanston Parallel Medium)

Wat beteken dit vir jou om te skryf?
Vir my is dit ’n manier om jou stories en boodskappe 
uit te kry sonder om te bekommer dat mense jou 
snaaks aankyk .  Mense het altyd dinge wat in hulle 
koppe vassteek wat hulle nie mooi weet wat om 
mee te maak nie.  Om ’n storie, gedig of sommer 
net random woorde neer te skryf help my om sin te 
maak van hierdie dinge wat my kop so vol maak.
Skryf jy gereeld?
100% JA!!! 

Monja van Vuuren
(LS Randhart)

Wat beteken dit vir jou om te skryf?
Skryf is vir my belangrik, omdat dit my kreatiwiteit ’n 
hupstoot gee.  Soos ek van lees hou, hou ek baie van 
skryf en dit help my ontspan.  Skryf ondersteun my 
ook wanneer ek wil teken, want as ek skryf kan ek ’n 
beeld in my kop skep en dit teken.  Skryf, dink ek, is ’n 
baie belangrike vaardigheid om te hê.
Skryf jy gereeld?
Ja.  As ons in die klas is, skryf ek gereeld my idees 
neer wanneer ons nie werk nie.  

Marli van Vuren
(LS Standerton)

Skryf jy gereeld?
Hopeloos te min! Ongelukkig moet ek eerder my 
hand lam skryf aan huiswerk elke dag.
Hoekom het jy besluit om vir die kompetisie in te 
skryf?
COVID het tot dusver my hele Gr. 7 jaar kom steel 
met alles wat lekker is. ’n Kompetisie soos hierdie 
was weer iets om na uit te sien.
Is kreatiewe skryf dalk ’n loopbaan wat jy oorweeg?
O ja! Dit sal pret wees om elke dag met woorde te speel.

Lin-Mari Rudolph
(Midstream College PS)

Skryf jy gereeld?
Ek skryf gewoonlik tydens vakansies omdat ek dan ’n 
bietjie meer tyd het vir verbeeldingsvlugte.
Hoekom het jy besluit om vir die kompetisie in te 
skryf?
Ek het besluit om in te skryf, omdat jy nie jouself 
objektief kan beoordeel nie. Ek wou sien watter 
kommentaar ek ontvang sodat ek kan verbeter.
Is Kreatiewe skryf dalk ’n loopbaan wat jy oorweeg?
Ja, ek het nog altyd van skryf gehou as ’n stokperdjie.

Eldin Davel
(LS Randhart)

Wat beteken dit vir jou om te skryf?
Skryf beteken vir my dat my kop in ’n hele ander 
wêreld ingaan – ’n wêreld vol avontuur en 
uitdagings.  Ek hou daarvan om ’n storie te skryf, 
want dis vir my lekker om die karakters se gevoelens 
en avonture uit te beeld. Dit beteken ook vir my dat 
ek my kreatiewe denke met ander mense kan deel.
Skryf jy gereeld?
Ek hou daarvan om stories te skryf en somtyds kom 
’n idee net by my op en dan skryf ek daaroor.  

Ronel Meiring
(Bryanston Parallel Medium)

Ek lei die leerders tot kreatiewe skryf deur my eie 
voorbeeld. Ek wys vir hulle hoe om van niets, iets te 
maak en KREATIEF te dink.
Die leerders van Bryanston Parallel Medium 
motiveer my werklik. Dis ’n plesier om vir hulle klas 
te gee, vir hulle te skryf en om hulle te leer om te 
skryf. Hulle skryfwerk vanjaar het my veral verstom. 
Dit was vir my moeilik om te kies uit hope goeie 
opstelle en net 6 in te stuur vir BEELD. Ek wens ek 
kon vir julle almal se boeke stuur!

Ilse Kichenbrand 
(LS Randhart)

Ons leerders was bevoorreg om ’n virtuele 
skryfkursus wat deur die bekroonde 
jeugboekskrywer, Troula Goosen, aangebied is 
by te woon.  Hierdie kursus het uit vier modules 
bestaan waar onder andere storie-idees, karakters, 
vertellersperspektief, dialoog, milieu en intrige 
bespreek is.  Die leerders het besonderse wenke 
ontvang wat hulle met entoesiasme in hul 
kreatiewe skryfwerk kon toepas en wat ook hulle 
kreatiewe denke aangewakker het. 

Iana Stroebel
(LS Standerton)

Ek hou baie daarvan om vir die kinders “stories” te 
lees en dan met baie gevoel. Dit is belangrik dat die 
storie almal moet boei (veral die wat maak asof dit 
hul glad nie interesseer nie). 
Ek lees ook graag skryfstukke van leerders wat ek 
gehou het met die jare en om suiwer Afrikaans te 
praat, soms sommer ekstra erg, net om ’n punt te 
bewys. Dan lag ons lekker oor die mooi Afrikaanse 
woorde wat nie almal ken nie. 

Carina de Villiers
(Midstream College PS)

Skryfwerk is nie iets wat jy net doen omdat dit klas-
werk is nie, dis iets wat jou die geleentheid gee om 
uiting aan jou gedagtes, opinies en kreatiwiteit te gee.
Soms is dit nodig om navorsing te doen. Elke leerder 
moes ‘n tydperk uit enige era in die geskiedenis kies  
en daaroor navorsing doen. Hulle moes toe ‘n 
verhalende opstel skryf vanuit die oogpunt van ‘n 
jongmens uit dié tydperk.
Selfs die aspirerende ingenieurs moet besef hulle kan 
kreatief in skryfkuns wees!

Maryke Kitching 
(LS Randhart)

In die klaskamer word ’n onderwerp aan die leerders 
verskaf waarna hulle die geleentheid gegun word 
om in groepe of as geheel hulle idees met mekaar te 
deel, te bespreek en dit met behulp van ’n breinkaart 
neer te pen.  Daar word ook van prente of visuele 
beelde gebruik gemaak om die regterbrein te 
stimuleer.  Leerders word aangemoedig om vrae te 
vra met betrekking tot die onderwerp om sodoende 
hul kennis met betrekking tot die onderwerp te 
verbreed en ’n interessante eindproduk op te lewer.  


