
Kreatiewe 
Skryfkompetisie 

 

Skole kan hul leerders se beste  
Kreatiewe skryfwerk instuur wat tussen 

Januarie en 31 Augustus 2022 geskryf is.

Kategorieë:
• Hoërskole Afrikaans Huistaal 
• Laerskole Afrikaans Huistaal
•  Hoërskole Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste  
Addisionele Taal sal apart evalueer word.

Alle inskrywings moet ons voor of op 
15 September 2022 bereik.

• Die skole, onderwysers en leerders  
sal toekennings kry. 

Die volgende kan ingeskryf word:
• Verhalende opstel

• Beskrywende opstel
• Argumenterende opstel

• Bespiegelende opstel

Navrae: E-pos: skool@ebeeldskool.co.za 
SMS: 083 380 1800  

Web: www.ebeeldskool.co.za

www.ebeeldskool.co.za
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Afrikaanse Onderwysnetwerk



INSKRYWINGSVORM 
Kreatiewe 

Skryfkompetisie 
Die werk moet per e-pos na skool@ebeeldskool.co.za gestuur word. 
Leerders se skryfwerk moet getik wees.

 Werk wat tussen Januarie tot 31 Augustus 2022 geskryf is, mag ingeskryf word. 

Tipe skool (merk met X): 
• Laerskool Afrikaans Huistaal

• Hoërskool Afrikaans Huistaal

• Hoërskool Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Elke leerling se skryfstuk moet by die registrasiedokument opgelaai word. Boaan elke skryfstuk moet die leerling 
se naam, tipe skryfwerk, titel, graad, watter kategorie verskyn. 
Geen harde kopieë mag ingestuur word nie slegs die elektroniese.  
Daar moet 'n opsommenderlys van al die inskrywings ingestuur word. Die lys is aangeheg.  
Dit is vir kontrole. 
Die skool kan die beste werk van slegs 3 leerders per graad inskryf. (Dus, slegs 3 skryfstukke per graad) 

• VERHALENDE OPSTEL
• BESKRYWENDE OPSTEL
• ARGUMENTERENDE/ BEREDENEERDE/
• BESPIEGELENDE OPSTEL

Daar moet by e-Beeldskool aanlyn registreer word en al hierdie info voltooi word. 
Dit is vir datavaslegging. 
Besonderhede: (Elke inskrywing moet die volgende inligting bevat) 

Naam van skool:   

Naam van Leerder:   

Graad van Leerder:  Tipe Kreatiewe Skryfwerk  

Naam van skakelonderwyser: Selfoonnommer:  

Verklaring deur skoolhoof/ Afrikaans onderwyser 

Hiermee verklaar ek dat die inskrywing die leerders se eie werk is.  
Ek aanvaar dat my skool se inskrywing gediskwalifiseer sal word indien dit anders blyk te wees. 

Naam en van (drukskrif): Handtekening: 
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Reëls en inskrywingsprosedure 

Kreatiewe Skryfwerk wat tussen Januarie 2022 en 31 Augustus 2022 verskyn het, 
kan ingeskryf word. 

Die sluitingsdatum vir inskrywings is 15 September 2022. 

Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal oor die uitslag van die 
kompetisie gevoer word nie. 

Skole skryf hul beste leerders se Kreatiewe Skryfwerk in. 
3 beste leerders per graad en slegs een skryfstuk per leerling   
Dit moet getik wees en dit moet ook elektronies gestuur word na skool@ebeeldskool.co.za 

Beeld gee nie individuele terugvoer aan skole of leerders nie, maar deeglike algemene 
terugvoer en wenke sal na afloop van die kompetisie beskikbaar gestel word. 

Kompetisie inligting is beskikbaar by www.ebeeldskool.co.za 
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 Opsomming van Kreatiewe Skryfkompetisie inskrywings 
Naam van skool _______________________________________________________________________________  

Tel___________________________ Faks_________________________E-pos ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Kreatiewe Skryfkompetisie inskrywings moet van die naamlys van al die leerlinge wie vir die kompetisie inskryf,  voorsien word. 

Voltooi die onderstaande lys per skool. 

Naam van Leerder  Graad van Leerder Tipe Kreatiewe 
skryfwerk 

Titel van skryfwerk Beeld 
beoordelaarspunt 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Naam van Onderwyser Kontaknommer 
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