
,Nuus 11Maandag 18 Oktober 2021 | Beeld | My wêreld 

Janet Fouché, voormalige dosent, ad-
junkhoof, Afrikaans-departements-
hoof, interne moderator vir Afrikaans 
in Gauteng, skrywer en keurder van 
handboeke:
Inskrywings in die kategorie Afri-
kaans huistaal vir hoërskole was ’n 
leesfees! Leerlinge was kreatief en 
onderwerpe het gewissel van diep 
en donker met aktuele onderwerpe 
soos moord, verkragting, gesinsge-
weld en genadedood tot lieflike be-
skrywings van milde reën ná ver-
sengende droogtes. 

Leerlinge het moeilike onderwer-
pe sensitief en geloofwaardig gehan-
teer. Daar was skitterende gebruik 

van suggestie, wat soms vir ’n ver-
rassende einde gesorg het. In die 
beste opstelle is pragtige beelde ge-
bruik wat soos ’n goue draad daar-
deur geloop het. 

Die taalvaardigheid en uitdruk-
king van die leerlinge was opval-
lend. 

In die kategorie Afrikaans eerste 
addisionele taal vir hoërskole is 
daar oor eksistensiële vrae oor 
identiteit met verrassende eerlik-
heid besin. Leerlinge se drome vir 
die toekoms en interessante stok-
perdjies het ook onder die loep ge-
kom en ’n apokaliptiese gruverhaal 
wat elemente van samesweringsteo-

stelle en skrywer van handboeke:
Ek verstom my jaarliks oor die 
puik skryftalent van leerlinge wat 
aan Beeld se kreatiewe skryfkompe-
tisie deelneem. Emosionele erva-
rings van die vertellers is dikwels 
so intens en die leser beleef dit 
saam met die verteller. Daar is van 
baie oorspronklike eie woordskep-
pings, beelde en uitdrukkings ge-
bruik gemaak en die taal is deur-
gaans pragtig beheer met min foute. 

Komplimente moet aan die Afri-
kaansonderwysers gegee word.

Ons lewe in ’n wêreld en tyd van 
moord, dood, ongelukke, siektes en 
’n pandemie wat in baie opstelle 

hartroerend beskryf is. 

Lee Badenhorst, Afrikaans-vakonder-
wyseres, voormalige vakadviseur, ek-
saminator en moderator vir Afrikaans 
van die Gautengse onderwysdeparte-
ment:
Ek is weer eens aangenaam verras 
met die leerlinge se woordvaardig-
heid. Daar was baie min taalfoute, 
wat getuig van goeie beplanning en 
redigering. 

Die opstelle was van hoogstaande 
gehalte en weerspieël die uitsteken-
de onderrig wat hulle ontvang. 

Leerlinge, julle moet asseblief 
nooit ophou skryf nie.

moedig om in te skryf vir die krea-
tiewe skryfkompetisie. Marks sê 
om kreatiewe skryfwerk te onder-
rig is haar gunstelingdeel van Afri-
kaans gee, al is dit ’n lang proses 
om kreatiewe denke werklik aan te 
wakker.

“Dis ’n lang proses en ’n mens 
moet geduldig wees. Maar as jy 
eers die kinders se hart kan oop-
sluit vir skryf, dan het jy klaar ge-
wen. Die onderwyser moet positief 
bly; jy moet hulle oortuig dat hulle 
fantastiese skrywers is. Dan glo 
hulle jou! En later skryf hulle 
werklik wonderlike stukke.”

rieë, wetenskapsfiksie en rekenaar-
speletjies vermeng, is nuut aanbied. 
Die opstelle was kreatief en uiters 
knap gekonstrueer. Die taalgebruik 
was idiomaties ryk en genuanseerd. 
Die standaard was in baie gevalle 
net so goed soos dié van die huis-
taal-inskrywings.

In die kategorie Afrikaans laer-
skole is meesterlike werk ontvang! 
Uit die spookstories en grillers was 
dit duidelik dat daar niks skort met 
die leerlinge se verbeelding en be-
skrywings nie. Die goeie werk van 
laerskoolonderwysers wat leerlinge 

se skryftalent raaksien en ontwik-
kel, is prysenswaardig. Die basis 
van goeie verhaal- en sinskonstruk-
sie word hier gelê en dit is die 
grondslag waarop daar in die hoër-
skool voortgebou word.

’n Besondere woord van dank 
moet ook teenoor Beeld en die AON 
uitgespreek word vir hierdie ge-
leentheid. Dit is ’n belegging in ons 
jeug en in Afrikaans. 

Augusta Jordaan, voormalige Afri-
kaans-departementshoof, nasiener en 
moderator van Afrikaans-antwoord-
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Wie is hulle en wat skryf hulle

Wat sy skryf: 
“Ek is my ma se glimlag, my pa se frustra-
sie en my suster se omgee vir ander. Ek is 
niks, want al my deeltjies behoort aan an-
der mense. Ek is alles, want ander mense 
kan hulself nie opsom sonder om my te tel 
nie.”

Wat hy skryf: 
“Ek het soveel muntstukke in die wensput 
gegooi, ’n afgrond van teleurstelling. Ek het 
nog nooit so diep na liefde verlang nie.”

Wat sy skryf: 
“Jou lyf - ’n yl boom, met tog soveel vrug-
te, lê nou in ons bed. Ek wil jou laat dans. 
Ek wil nog eenmaal die kurwes van jou 
heupe voel. Ek het ons skone natuur ge-
raadpleeg oor hoe sy die naakte bome in 
die koue laat dans.”

Wat sy skryf: 
“Sy begin kuns doen maar nie met papier 
en pen. Maar in rooi met lemmetjies en sy 
was die papier. Elke dag voeg sy ’n snytjie 
by haar kunswerk.”

Palesa Moji van die 
Midstream College.

Tshepang Raseobi van 
Germiston High.

Jessica Vermaak van die 
Afrikaanse Hoër 
Meisieskool.

Anthea-Jo van Schalkwyk 
van die Bryanston Parallel 
Medium School.

Wat sy sê: 
“Skryf is ’n 
baie groot 
deel van my 
lewe en dit is 
noodsaaklik 
vir my om el-
ke belangrike 
oomblik wat 
ek ervaar, 
neer te 
skryf.”

Wat hy sê: 
“Onlangs 
skryf ek 
meer. Ek pro-
beer om ’n 
idee van wie 
ek is, wie ek 
sal word, te 
kry.”

Wat sy sê: 
“Skryf is my 
vakansie 
waar ek net 
myself kan 
wees, in ’n 
wêreld wat 
wetenskapli-
kes nog nie 
ontdek het 
nie. Ek wens 
ek kan elke 
dag skryf.”

Wat sy sê: 
“Ek het ’n 
groot wêreld 
om te ont-
dek en krea-
tiewe skryf is 
beslis ’n 
(loopbaan-) 
opsie.”

Hanri Wondergem

“Die kompetisie is baie belangrik; 
leerlinge se werk is dikwels ware 
verhale. Om hul gevoelens op pa-
pier neer te pen, help om emosies te 
verwerk en hul skryftalent ten toon 
te stel.”

So sê Elize Engelbrecht, die hoof 
van Beeld in Onderwys, oor vanjaar 
se kreatiewe skryfkompetisie, 
waaraan sowat 1 000 jong skrywers 
van oor die land heen deelgeneem 
het.

“Daar was puik werk waarin te-
mas briljant gehanteer is met ’n on-
gelooflik goeie woordeskat, ’n tref-
fende inleiding en afrondende slot. 

“Daar is vanjaar soveel talent dat 
leerlinge op plekke die spreekwoor-
delike podium met ander deel,” sê 
sy trots.

Volgens Engelbrecht skep die 
kompetisie ’n platform waarop leer-
linge hul skryftalent teen dié van 
ander kan opweeg en erkenning vir 
hul werk kan kry.

“Met ’n kompetisie soos dié kan 

leerlinge hulle in Afrikaans uit-
druk en daardeur bly die taal le-
wend in hul gedagtes, hart en 
mond.”

Afrikaans-onderwysers wat lei-
ding bied en ure aan leerlinge se 
skryfwerk nasien, kry ook deur die 
kompetisie erkenning.

“Die Afrikaans-onderwysers wat 
verseker dat kreatiewe skryftalent 
in dié taal nie onder ’n maatemmer 
versteek word nie, verdien ’n 
pluimpie. Leerlinge se algemene 
kennis en indrukwekkende woorde-

skat wat deur onderwysers bevor-
der word, kan duidelik gesien 
word,” sê Engelbrecht. 

Leerlinge het verhalende, beskry-
wende, argumenterende en bespie-
gelende opstelle ingeskryf. Daar is 
kategorieë vir Afrikaans huistaal 
(hoërskole), Afrikaans huistaal 
(laerskole) en Afrikaans eerste ad-
disionele taal (hoërskole).

Die Afrikaanse Onderwysnet-
werk (AON) is vanjaar die hoofborg 
van die kompetisie.

Wenners in elke kategorie kry 

R3 000 kontant en ’n kursus van 
Multidimensions ter waarde van 
R4 500. Die Afrikaans-onderwyser 
van die wenner kry R3 000.

Die naaswenners in elke katego-
rie word met R2 000 en ’n kursus 
deur Multidimensions van R2 500 
beloon en sy of haar onderwyser 
ontvang R2 000.

Die leerlinge in elke kategorie 
wat die derde plek behaal, wen 
R1 000 en ’n kursus deur Multi-
dimensions van R1 500. Hul Afri-
kaans-onderwyser kry R1 000.

Wenners in die vierde en vyfde 
plekke kry boekpryse geborg deur 
die Protea-boekwinkel in Hatfield 
en kursusse ter waarde van R1 000 
van Multidimensions.

Die Hoërskool Jim Fouché in 
Bloemfontein het in ’n gelukkige 
trekking ’n eksemplaar van Tesou-
rus van Afrikaans (Pharos), geborg 
deur André Benadie, gewen.
) Die volledige uitslae van die 
kompetisie is op www.ebeeld-
skool.co.za en op Beeld in Onder-
wys se Facebook-blad beskikbaar. 

Ware verhale roer hartsnare

Wanneer Jessica Vermaak haar 
pen neersit, ervaar sy dieselfde ge-
voel as wat ’n skilder ervaar wan-
neer die laaste kwashaal in ’n 
kunswerk getrek word.

“Dit is ’n onverklaarbare gevoel 
van vreugde wanneer jy weet dat 
jou skryfstuk ’n effek op mense kan 
hê en dat hulle nostalgies kan wees 
oor die mooi in die lewe, waar ook 
al hulle hulself op hul lewensreis 
bevind,” sê sy. Skryf is vir haar 
“ ’n vorm van terapie”.

Jessica, ’n gr. 12-leerling aan die 
Afrikaanse Hoër Meisieskool in 
Pretoria, is die wenner van die ka-
tegorie Afrikaans huistaal (hoër-
skole).

Dalene Visser is Jessica se Afri-
kaansonderwyseres. Visser het ’n 
wenresep om leerlinge se kreatiwi-
teit aan te wakker. Sy verduidelik 
dat die taal-, mondeling,- en stel-
werkdeel van Afrikaans van letter-
kunde geskei word. “Omdat dit die 
geval is, kry ons meer tyd om aan 
kreatiewe skryfwerk en die verfy-
ning daarvan te bestee. ’n Mens 
leer vir hulle basiese tegnieke wat 
werk, lees vir hulle goeie opstelle 
van hul maats voor en gee aandag 
aan individuele probleme,” sê Vis-
ser.

Ronel Meiring, ’n Afrikaanson-
derwyseres aan Bryanston Parallel 
Medium, is self lief vir skryf en dis 
daarom nie ’n verrassing dat een 
van haar leerlinge in die kategorie 
Afrikaans huistaal (laerskole) met 
die louere weggestap het nie.

“Ek is mal daaroor om te skryf. 
In my vrye tyd is dit wat ek doen,” 
vertel Meiring. “Ek leer die leerlin-
ge om hul eie redenaarstoesprake, 
kortverhale, dialoë, tonele en op-
stelle te skryf.” 

Meiring sê in haar klas word 
daar ook baie gelees. “Ek gebruik 
gewoonlik vars nuusberigte van 
Netwerk24 as my leesstuk in be-
gripstoetse en stel dan vrae daar-
oor op. Ek lei die leerlinge na krea-
tiewe skryf deur my eie voorbeeld. 
Ek wys vir hulle hoe om van niets 
iets te maak en kreatief te dink.”

Anthea-Jo van Schalkwyk, ’n 
gr. 7-leerling in Meiring se klas en 

wenner van die kategorie Afri-
kaans huistaal (laerskole), is baie 
in haar noppies met haar juffrou 
wat haar help om haar skryftalent 
te slyp. “My juffrou leer ons hoe 
om ons gevoelens en gedagtes op 
papier neer te sit. As sy in die klas 
iets wys, soos hoe om ’n kortver-
haal of gedig te skryf, skryf sy self 
een en wys vir almal dat enige ie-
mand dit self kan doen.” 

Anthea-Jo het haar opstel op 
haar eie lewe gegrond nadat sy ge-
boelie is en toe haarself begin leed 
aandoen het. 

“Mense het altyd dinge wat in 
hul kop 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 din-
ge wat my kop so vol maak.”

In die kategorie Afrikaans eerste 
addisionele taal (hoërskole) deel 
twee gr. 12-leerlinge, Palesa Moji 
(Midstream College) en Tsepang 
Raseobi (Germiston High), die eer-
ste plek.

“Ek skryf, want dit is die beste 
manier vir my om my gevoelens te 
beskryf. Dit is partykeer baie moei-
lik 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 sin-
vol te maak,” sê Palesa.

Palesa se Afrikaansonderwyse-
res, Sandra Gerber, sê: “Ons poog 
net om leerlinge in hul eie vermoë  
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 al-
le leerlinge kreatief wees.” 

Tsepang is ’n depressielyer en sê 
juis hierom is skryf vir hom ’n ont-
vlugting.

“Ek sukkel met depressie en ek 
kan nie my gevoelens teenoor die 
mense om my uitdruk nie. 

“Skryf het ’n veilige plek geword 
waar ek kon genees en alles kon 
laat gaan. Dis ’n stukkie van my,” 
sê Tsepang.

Tsepang se Afrikaansonderwyse-
res, Vicky Marks, het hom aange-

Skryf is ontvlugting en terapie
Topleerlinge
Hoërskole Afrikaans huistaal
1. Jessica Vermaak (Afrikaanse Hoër 
Meisieskool)
2. Johnty Bleeker (Afrikaanse Hoër 
Seunskool)
3. Dane Swanepoel (Hoërskool Brits)
4. Heinrich Wentzel (Hoërskool Bonnie-
vale) en Ansonel du Toit (Hoërskool 
Waterkloof)
5. Xene Fowlds (Leeuwenhof Akade-
mie) en Gustav Hauptfleisch (Hoër-
skool Witteberg)

Laerskole Afrikaans-huistaal
1. Anthea-Jo van Schalkwyk (Bryanston 
Parallel Medium)
2. Monja van Vuuren (Laerskool Rand-
hart)
3. Marli van Vuren (Laerskool Stander-
ton)
4. Lin-Mari Rudolph (Midstream College 
Primary)
5. Eldin Davel (Laerskool Randhart)

Hoërskole Afrikaans eerste 
addisionele taal
1. Palesa Moji (Midstream College) en 
Tsepang Raseobi (Germiston High)
2. Blaze Timothy (Grosvenor Meisie-
skool)
3. Marissa de Coning (Hoërskool Eric 
Louw)
4. Nine Smuts (Midstream College)
5. Katlego Moloto (Hoër Tegniese Skool 
Tom Naudé)

KREATIEWE SKRYFKOMPETISIE

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


