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1 INLEIDING 

Beste Student 
 
Hartlik welkom as student in ons Departement. Wees verseker van ons entoesiasme en ywer om jou 
gedurende jou hele studieprogram te ondersteun en van advies te bedien. 
 
Die hoofdoel van die semestermodule Skryfvaardighede vir die kommunikasiepraktyk (TEX2601) is om 
jou kennis en vaardighede te ontwikkel in die beplanning, ontwerp, skryf en produksie van ŉ 
verskeidenheid tekstipes wat algemeen in die kommunikasiepraktyk gebruik word. In die studiegids sal jy 
kennis maak met ŉ reeks outentieke tekste vir die kommunikasiepraktyk: tekste uit talle Suid-Afrikaanse 
koerante, voorbeeldmateriaal wat deur die SABC/SAUK in televisie- en radio-uitsendings gebruik is, 
advertensies uit tydskrifte en koerante, verkoopbriewe en brosjures wat die meeste van julle byvoorbeeld 
al in die pos ontvang het of waarmee jy kennisgemaak het by jou bank en apteek. Dit is die soort tekste 
wat elke dag ontwerp en geskryf word vir die publiek. Die aanleer van die effektiewe beplanning, 
ontwerp en skryf van hierdie soort nieliterêre tekste is ŉ doelwit waarop hierdie module gerig is. 
 
Alhoewel die kursus in Afrikaans (TEX2601) en Engels (TEX2601) aangebied word, sal jy egter ook gou 
merk dat die semestermodule gaan oor die soort tekskennis en -vaardighede waaroor enige skrywer 
moet beskik, ongeag die taal waarin hy/sy werk. Die kennis en vaardighede wat jy dus met hierdie 
kursus sal verwerf, sal jy ook kan toepas in die beplanning en skryf van tekste in enige ander taal 
(byvoorbeeld Zoeloe of Frans).  
 
Ons vertrou dat jy besondere baat gaan vind by hierdie module. ŉ Hele klomp selfwerksaamheid word 
van jou verwag. Die dosente is egter daar om jou deur die hele leerproses te help. Ek nooi jou hartlik uit 
om direk met my, die dosente en die sekretariaat in verbinding te tree indien jy vrae wil stel oor die 
inhoud van hierdie kursus of die werkopdragte.   
 
Hierdie studiebrief bevat belangrike inligting oor: 
 
 die module en ons werkswyse;  
 jou studieprogram;  
 die werkopdragte wat jy moet inlewer; 
 eksamentoelating en die berekening van jou semesterpunt.   
 
Bestudeer asseblief die inligting hieronder goed voordat jy die studiegids nadertrek en die 
werkopdragte aanpak.  

Sterkte en sukses met jou studie! 
 

2 DOEL EN UITKOMSTE   

2.1 Doel 

Die doel van hierdie module is om jou in staat te stel om jou kennis en vaardighede te ontwikkel in die 
beplanning, ontwerp en skryf van ŉ verskeidenheid nieliterêre tekstipes wat algemeen in die 
kommunikasiepraktyk gebruik word. 
 

2.2 Uitkomste 

Meer spesifiek stel hierdie module dit ten doel om jou te bemagtig: 
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 om verskillende tekstipes in die kommunikasiepraktyk te kan ontleed na aanleiding van 
kommunikasiedoelstellings en teikengroepe; en 

 om effektief te kan skryf vir die koerant, uitsaaiwese, skakelwerk en die internet. 
 

3 DOSENT(E) EN KONTAKBESONDERHEDE 

3.1 Kursusleier 

Dr TR Carney  
 012 429 6683 / +27 12 429 6683 
 carnetr@unisa.ac.za 

 

3.2 Departement  

Departementele sekretaresse 

 012 429 6308 / +27 12 429 6308 
 
Posadres 
Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap   
Posbus 392, UNISA, 0003 
 
Departementele webwerf en myUnisa 
Klik hier om na die webblad herlei te word, of besoek  
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=13256 

 

3.3 Universiteit 

BELANGRIK! Navrae omtrent werkopdragte (prosedures, ontvangs, punte), studenteadministrasie, 
versending (studiemateriaal), eksamendatums, eksamennavrae en finansies (studenterekeninge), wat 
nie deur middel van myUnisa opgelos kan word nie, word na die brosjure Studies@Unisa verwys. 
 

4 HULPBRONNE 

4.1 Voorgeskrewe boeke 

Daar is geen voorgeskrewe boek vir hierdie module nie. Alle leerstof vir die kursus vind jy dus in Enigste 
studiegids vir TEX2601 en die studiebriewe. 
 
Wat ons wel van studente verwag, is dat julle so gereeld moontlik koerant sal lees (harde kopie en 
aanlyn), televisie sal kyk, radio sal luister en goeie voorbeeldtekste sal versamel van al die tekstipes wat 
in die studiemateriaal behandel word. 

 

4.2 Aanbevole boeke 

Daar is geen aanbevole boeke vir hierdie module nie.  

 

4.3 Elektroniese reserwes (e-reserwes) 

Daar is geen E-reserwes vir hierdie module nie.   
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4.4 Biblioteekdienste en hulpbroninligting  

Die Unisa-biblioteek is ŉ wonderlike hulpbronsentrum en een van die beste in die land. As ’n 
geregistreerde student, het jy toegang tot ’n groot aantal hulpbronne soos woordeboeke, joernale en 
databasisse. Klik hier om na die biblioteek se tuisblad herlei te word. Verder bied die Unisa-biblioteek die 
dienste van ʼn persoonlike bibliotekaris wat jou met byna enige inligtingsbehoeftes kan uithelp. Om 
toegang tot die persoonlike bibliotekaris vir TEX2601 te verkry, klik hier om die bibgids vir Afrikaans te 
besoek. Hier sal jy ook inligting en skakels kry met betrekking tot die aanvra van boeke, indien nodig.  
 
Biblioteek se tuisblad: http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=17 
Bibgids en persoonlike bibliotekaris: http://libguides.unisa.ac.za/c.php?g=355655&p=2399673 
 

5 STUDENTEONDERSTEUNINGSDIENSTE  

Die volgende studentehulpdienste word deur UNISA en/of die Departement Afrikaans en Algemene 
Literatuurwetenskap vir die module TEX2601 aangebied:  
 

Gratis rekenaar- en internettoegang 
 
Unisa het regoor Suid-Afrika vennootskappe met verskillende instansies (beter bekend as Telesentrums) 
gesluit om jou (as 'n Unisa-student) vrye toegang tot rekenaars en die internet te gee. Hierdie toegang 
stel jou in staat om die volgende akademiese aktiwiteite uit te voer: registrasie; inhandiging van opdragte 
aanlyn; deelname in e-tutoraktiwiteite; ensovoort. Neem asseblief kennis dat enige ander aktiwiteite vir 
jou eie rekening is, naamlik drukwerk, fotokopiëring, en diesmeer. Klik hier om na meer inligting oor 
Telesentrums naby aan jou herlei te word, of besoek www.unisa.ac.za/telecentres. 

Opvolgstudiebriewe 
 
As deel van jou studiemateriaal ontvang jy ten minste twee studiebriewe: 
 
 Studiebrief 101: bevat die belangrikste inligting betreffende hierdie module 
 Studiebrief 301: algemene inligting wat aan elke student gestuur word 

 
Dit is baie belangrik dat jy die 101-studiebrief (wat jy tans lees) deeglik deurlees. Dit gebeur te dikwels 
dat studente ons kontak met navrae wat ons reeds in hierdie brief aanspreek. 
 
Soms vind ons dit nodig om ŉ opvolgstudiebrief uit te stuur sodat ons belangrike of spesifieke inligting 
aan studente kan kommunikeer. Dit gebeur veral wanneer ons kontakbesonderhede verander of 
wanneer ons bepaalde foute in die studiemateriaal opmerk en wil regstel. Ons stuur hierdie soort briewe 
na ons diskresie uit.  
 
Wanneer dit lyk of jy nie enige van jou studiebriewe ontvang nie, moet jy onthou dat jy, as geregistreerde 
student, ALTYD TOEGANG tot jou studiemateriaal op myUnisa het. Jy het dus nie nodig om te wag 
totdat jou studiemateriaal opdaag voordat jy aan die werk spring nie.  
 
Besprekingsklasse  
 
Daar word geen besprekingsklasse vir hierdie module aangebied nie. Kontak gerus die dosent as jy 
probleme met die studiemateriaal of werkopdragte ondervind.  
 
E-tutors 
 
Daar is e-tutors beskikbaar wat via myUnisa ondersteuning bied. Studente word in groepe verdeel en 
elke groep ontvang ŉ e-tutor. Tutors is gekwalifiseerde mense wat die vakmateriaal ken en studente met 
navrae sal kan bystaan. E-tutorblaaie word baie duidelik op myUnisa gemerk. Kontak dus ŉ tutor indien 
jy met enigiets rakende die kursusinhoud sukkel. 
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Let wel, tutors is nie daar om met werkopdragte of administrasie te help nie.  
 
Studiegroepe 
 
ŉ Groot aantal studente vind dat hulle baat deur aan te sluit by ŉ studiegroep wat bestaan uit studente 
wat vir dieselfde module(s) geregistreer is. Indien jy wil uitvind of daar ander studente in jou omgewing is 
wat ook vir hierdie module ingeskryf is, kan jy die Departement Studente-administrasie skakel.  
 
Let wel, studente word slegs toegelaat om hul eie, oorspronklike werk in te dien vir werkopdragte. GEEN 
IDENTIESE GROEPWERK WORD AANVAAR NIE. ŉ Vereiste vir die indien van Werkopdrag 02 en 03 
is ŉ getekende plagiaatverklaring en die invul van ŉ kontrolelys om te bevestig dat die opdrag jou eie 
werk is. Jy moet dit saam met jou werkopdrag elektronies inhandig. MOET DIE 
PLAGIAATVERKLARING NIE APART INSTUUR NIE. 
 
myUnisa 
 
myUnisa is ontwerp om kommunikasie tussen dosente en studente te verbeter. Hiermee kan jy toegang  
tot administratiewe inligting soos akademiese en werkopdragrekords, eksamenuitslae en -datums asook 
finansiële rekords kry. Akademiese inligting behels studiemateriaal, vakverwante akademiese leiding, 
besprekingsgroepe, aanbevole boeke en dies meer. Studente moet hul werkopdragte elektronies via 
myUnisa instuur, insluitende die eerste werkopdrag wat meerkeusevraagstelling bevat (sien par. 8.5.2).  
 
Die meeste van die departement se studiegidse en studiebriewe is op myUnisa in PDF-formaat 
beskikbaar. Dit beteken jy kan jou studiemateriaal hier aflaai en uitdruk. Ons raai jou egter af om enige 
van hierdie dokumente uit te druk, want sommige is redelik dik en kan addisionele onkoste tot gevolg hê. 
Slegs geregistreerde UNISA-studente het tot hierdie fasiliteit toegang. Jy moet eers op myUnisa 
registreer ten einde toegang tot die studiegidse en studiebriewe van die modules waarvoor jy 
geregistreer het, te kry. 
 

6 STUDIEPLAN 

Die tabel wat volg, kan as riglyn vir jou werksbeplanning vir TEX2601 dien. Die skedule is op die 
sperdatums vir werkopdragte gebaseer, soos hulle deur die universiteit bepaal word. 
 
Taak Datum/tydperk  

Semester 1 
Datum/tydperk  
Semester 2 

Merk 
indien 
voltooi 

Lees deur gids om meerkeuse-
vrae vir Werkopdrag 01 te kan 
beantwoord. 

Inskrywing – 24 Febr. Inskrywing – 1 Jul.  

Voltooi Werkopdrag 01. 16 – 21 Mrt. 17 – 22 Aug.  
Stuur Werkopdrag 01 in. Elektronies: 22 Mrt. Elektronies: 22 Aug.  
Werk deur studiegids en voltooi 
aktiwiteite. 

22 Mrt. – 14 Apr. 23 Aug. – 14 Sept.  

Voltooi Werkopdrag 02. 14 – 18 Apr. 14 – 19 Sept.  
Stuur Werkopdrag 02 in. Elektronies: 18 Apr. Elektronies: 19 Sept.  
Stuur eksamenportefeulje in. Elektronies: 23 Mei Elektronies: 24 Okt.  

 

7 PRAKTIESE WERK EN WERKSGEÏNTEGREERDE LEER 

Daar is geen praktiese of geïntegreerde werk vir hierdie module nie. 
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8 ASSESSERING 

8.1 Assesseringskriteria 

Kortvrae (Werkopdrag 01 en 02) neem die vorm van vraag-en-antwoord aan. Dit beteken dat ŉ positiewe 
punt vir elke korrekte antwoord verdien word. Vrae kan een of meer punte tel. Geen spesiale kriteria is 
van toepassing nie.  

Vrae wat van studente verwag om nuwe tekste te skep (Werkopdrag 02), bevat duidelike 
assesseringskriteria aan die einde van elke vraag binne ŉ matrys/tabel. Dit is belangrik dat studente 
noukeurig na die assesseringskriteria oplet om dienooreenkomstig goeie punte te verseker. 
Assesseringskriteria word ook vir die eksamenportefeulje (Werkopdrag 03) verskaf. Die kriteria verskil 
van afdeling tot afdeling. Studente wat nie by die kriteria hou nie, sal gepenaliseer word.   

 

8.2 Assesseringsplan 

Die assesseringsproses in hierdie kursus reflekteer Unisa se assesseringsbeleid. Assessering in hierdie 
module is ŉ deurlopende proses en behels formatiewe en summatiewe assessering. 
 
Formatiewe assessering bestaan uit twee werkopdragte wat in totaal 45% tot die finale punt bydra. 
 
• By elke werkopdrag word toeligting gegee oor hoe die werkopdrag aangepak moet word. 
• Nadat assessering voltooi is, verskaf ons terugvoer in die vorm van ŉ potgooi of in dokumentformaat 

wat ons dan op myUnisa beskikbaar stel vir jou om af te laai. 
 

Summatiewe assessering behels ŉ eksamenportefeulje. Dit neem die vorm van ŉ geskrewe werkopdrag 
aan wat jy voor of op ŉ gegewe datum moet inhandig. Indien jy nie ŉ slaagpunt behaal nie, kan jy vir ŉ 
hereksamen kwalifiseer (in die vorm van nog ŉ portefeulje) in die volgende semester. 

 

8.3 Werkopdragnommer 

8.3.1 Algemene werkopdragnommers 

Ons stel drie werkopdragte vir hierdie module op – hulle is in hierdie studiebrief opgeneem. Om 
toegelaat te word om Werkopdrag 03 in te handig, moet jy ten minste een werkopdrag 
(Werkopdrag 01 of Werkopdrag 02) voor of op die sluitingsdatum instuur. Deur óf Werkopdrag 01 
óf Werkopdrag 02 in te handig, kry jy toelating tot die eksamenportefeulje, in die hoedanigheid 
van Werkopdrag 03.  
 
Ons raai jou egter aan om albei werkopdragte in te lewer, om sodoende ŉ sterk semesterpunt saam te 
stel. Deur al twee werkopdragte in te dien, kan jy ŉ maksimum van 45% vir jou finale semesterpunt 
verdien. Die derde werkopdrag (eksamenportefeulje) dra 55% van jou finale punt by.  
 
Ons stel drie soorte werkopdragte op: 
 
 Werkopdrag 01 is ŉ meerkeusevraagwerkopdrag. Dit bevat 20 meerkeusevrae wat op ŉ 

merkleesblad ingevul moet word. Jy vul die merkleesblad elektronies op myUnisa in. Werkopdrag 01 
fokus op Afdeling A. 

 
 Werkopdrag 02 bestaan uit verskillende tipes vrae: kort- en langvrae. Jy moet die werkopdrag 

elektronies via myUnisa instuur. Werkopdrag 02 fokus op Afdeling B, C, D en E. Om Werkopdrag 02 
te kan beantwoord, moet jy ENIGE TWEE afdelings kies: B, C, D of E. MOET ASSEBLIEF NIE DIE 
TWEE DELE AFSONDERLIK INSTUUR NIE! 
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 Werkopdrag 03 is ŉ eksamenportefeulje. Die portefeulje vervang die lokaalgebaseerde 
eksamenvraestel. Vir hierdie opdrag moet jy EEN afdeling (B, C, D of E) kies en die skryfopdrag 
voltooi. ONS AANVAAR GEEN LAAT OPDRAGTE NIE. 

 
Ons verskaf sluitingsdatums vir alle werkopdragte. Ná verstryking van die sluitingsdatum vir Werkopdrag 
02, sal ons die nodige terugvoer verskaf in die vorm van ŉ potgooi of ŉ dokument wat jy van myUnisa 
mag aflaai.  
 

8.3.2 Unieke werkopdragnommers 

Alle werkopdragte het ’n bykomende nommer, die sogenaamde unieke nommer, wat op elke 
werkopdrag vermeld moet word.  
 
Vir 2018 is hierdie unieke nommers soos volg: 
 
Semester 1 
 
Werkopdrag 01: 815715 
Werkopdrag 02: 741688 
Werkopdrag 03 (eksamenportefeulje): 851559 
 
Semester 2 
 
Werkopdrag 01: 874004 
Werkopdrag 02: 765668 
Werkopdrag 03 (eksamenportefeulje): 571568 
 

8.4 Sperdatums vir werkopdragte 

 
Werkopdrag 

Semester 1 
Sluitingsdatum 

Semester 2 
Sluitingsdatum 

 
Werkopdrag 01 
(Meerkeusevrae gebaseer op Afdeling A) 

 
22 Maart 2018 

 
22 Augustus 2018 

 
Werkopdrag 02 
(Enige twee afdelings: B, C, D of E.) 

 
18 April 2018 

 
19 September 2018 

 
Werkopdrag 03 (eksamenportefeulje) 
(Slegs een afdeling: B, C, D of E) 

 
23 Mei 2018 

 
24 Oktober 2018 

 

8.5 Indiening van werkopdragte 

Om jou werkopdragte betyds in te dien, beteken dat jy vooruit moet beplan.  
 
Studente wat woordverwerkers gebruik, moet die brosjure Studie@Unisa raadpleeg rakende die 
vereistes vir die formaat en papier wat vir werkopdragte gebruik moet word. 
 

NB! Die antwoorde vir Werkopdrag 01 kan op die elektroniese merkleesblad op myUnisa ingevul 
word. Die geskrewe werkstuk vir Werkopdrag 02 en die eksamenportefeulje moet in PDF-formaat 
via myUnisa ingestuur word.   
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Indiening deur myUnisa 
 
Ons moedig jou sterk aan om jou opdragte deur myUnisa in te handig. Dit maak die proses vir ons 
aansienlik makliker wanneer ons jou werkopdrag elektronies nasien. Jy spaar ook posgeld en ons is 
verseker om die werkstuk betyds te ontvang.  

  
 

Elektroniese indiening van werkopdragte  

Vir verdere besonderhede en inligting oor die vereistes vir werkopdragte, word jy 
verwys na Studies@Unisa (wat jy saam met jou studiemateriaal ontvang het). Om ŉ 
werkopdrag via myUnisa te stuur: 
 
 Gaan na https://my.unisa.ac.za/portal. 
 Teken aan met jou studentenommer en wagwoord. 
 Kies ŉ module op die oranje balkie. 
 Klik op “assignments” in die linkerkantste kieslys. 
 Klik op die betrokke werkopdragnommer wat jy wil versend. 
 Volg die instruksies.   

 
 

Wanneer jy jou werkopdrag via myUnisa indien, onthou asseblief om die plagiaatverklaring as die 
eerste bladsy van jou opdrag in te sluit. Die plagiaatverklaring verskyn aan die einde van hierdie 
studiebrief. Onthou ook om Werkopdrag 02 en die Eksamenportefeulje, getik, in PDF-formaat in te dien.  
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8.6 Die werkopdragte 

SEMESTER 1 

WERKOPDRAG 01 

Meerkeusevrae (gebaseer op Afdeling A van die studiegids) 

 

Dosent:  
Dr TR Carney  
012 429 6683 
carnetr@unisa.ac.za      

Sluitingsdatum: 22 Maart 2018 
 
Unieke nommer: 815715 

 
Navrae:  
Tel. 012 429 6683 (Dr Carney) 
Tel. 012 429 6308 (Sekretaresse) 
 
Werksafbakening: 
Die werkopdrag is gebaseer op Afdeling A van die studiegids.   
 
Formaat: 
Elektroniese merkleesblad op myUnisa 

 

 

Neem van die volgende kennis: 

 Werkopdrag 01 moet die Werkopdragafdeling bereik voor of op 22 Maart 2018. Ongelukkig kan 
GEEN uitstel verleen word nie. 

 Kies slegs een opsie. 

 

WERKOPDRAG 01 – SEMESTER 1 

Langs elke vraagnommer staan daar ŉ stelling. Elkeen van die stellings bevat drie opsies tussen 
blokhakies, gemerk [1], [2] en [3]. Jy moet die korrekte opsie kies en slegs die relevante nommer (óf [1], 
óf [2] óf [3]) op jou merkleesblad invul. Hierdie oefening is op Afdeling A gebaseer. 

Die volgende meerkeusevrae 1.1 tot 1.11 is teoriegebaseerde vrae. 

1.1  Watter een van die volgende kombinasies beskryf NIE teksstyl NIE? 
 

[1] woordkeuse en lesersprofiel 
[2] afstemming op die teikengroep en moeilikheidsgraad 
[3] inligtingsdigtheid en struktuurmerkers 
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1.2  Watter een van die volgende stellings is KORREK? 
 

ŉ Handleiding het die funksie om: 
 

[1] vir lesers aan te dui watter handelinge uitgevoer moet word om ŉ bepaalde resultaat te bereik. 
[2] lesers in ŉ bepaalde vakgebeid op te lei waaroor ŉ gebrekkige kennis beskik word. 
[3] sekere meganiese take te verrig wanneer onafhanklike metodes nie moontlik is nie. 

 
1.3  Watter een van die volgende kombinasies is KORREK? 
 

Fourie (in Van Schalkwyk en Viviers, 1990) voorsien ŉ stel faktore waarmee senders hul 
ontvangers in groepe of as individue kan analiseer, naamlik: 

 
[1] demografiese faktore en leesbaarheid. 
[2] demografiese faktore en tekstuele invloede. 
[3] demografiese faktore en kommunikasiegesteldheid. 

 
1.4  Watter een van die volgende kombinasies kan NIE as relasionele style binne die relasionele 

boodskap onderskei word NIE? 
 

[1] aanvallend/verdedigend 
[2] leidend/inskiklik 
[3] motiverend/gedrag 

 
1.5  Watter een van die volgende opsies is KORREK? 
 

Appellerende boodskappe sal by die leser weerstand uitlok as... 
 

[1] dit nie deur die regering of ŉ politieke party onderskryf word nie. 
[2] dit in stryd is met wat hy/sy dink of doen. 
[3] die ontvanger ongeskoold is. 

 
1.6  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Nieverbale elemente is 
 

[1] al die woorde in ‘n teks. 
[2] alle nie-linguistiese elemente wat in ‘n teks gebruik word om ‘n boodskap oor te dra. 
[3] alle verbale en visuele elemente in ‘n teks. 

 
1.7  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Die relasionele boodskap van ‘n teks is dit wat die boodskap 
 

[1] meedeel oor die manier waarop die skrywer sy/haar lesers sien. 
[2] meedeel oor die identiteit van die skrywer. 
[3] oor die buitetalige werklikheid meedeel. 

 
1.8  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Die hoofkommunikatiewe doelstelling van ‘n brosjure wat lesers wil oortuig om veilige seks te 
beoefen, is 

 
[1] informatief van aard. 
[2] oorredend van aard. 
[3] didakties van aard. 
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1.9  Watter een van die onderstaande is NIE ‘n oorweging by die keuse van ‘n lettertipe vir ‘n teks 
nie? 

 
[1] leesbaarheid 
[2] plooibaarheid 
[3] dekoratiewe potensiaal 

 
1.10  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Tabelle word in tekste gebruik om 
 

[1] vir die leser numeriese data opsommend en op ‘n maklik verstaanbare manier weer te gee. 
[2] vir die leser handelinge en hulle gevolge op ‘n maklik verstaanbare manier weer te gee. 
[3] aan te dui hoe ‘n geheel in dele verdeel is. 

 
1.11  Watter een van die onderstaande stellings is NIE korrek NIE? 
 

Die uitleg van ‘n teks het ‘n invloed op 
 

[1] die dele van ‘n teks waaraan die leser aandag sal gee. 
[2] die manier waarop die leser verskillende teksdele met mekaar in verband bring. 
[3] hoe lesers die argumente in ‘n teks sal evalueer. 

 

Bestudeer Teks 1 op bladsy 60 in jou Studiegids. Die teks stel Home Values bekend. Die 

volgende meerkeusevrae 1.12 tot 1.20 is op hierdie teks gerig. 
 
 
1.12  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Die inhoud van Teks 1 word uitgedruk deur 
 

[1] beide verbale en nieverbale middele. 
[2] slegs verbale middele. 
[3] slegs grafiese elemente wat in die teks gebruik word. 

 
1.13  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Teks 1 bestaan uit 
 

[1] slegs ŉ hooftema. 
[2] slegs ŉ subtema. 
[3] ŉ hootema en subtemas. 

 
1.14  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

In Teks 1 word tekssamehang verkry met behulp van die 
 

[1] teksstruktuur. 
[2] teksstyl. 
[3] teksinhoud. 
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1.15  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Uit die subhofies van Teks 1 is dit duidelik dat die teks volgens 
 

[1] ŉ maatreëlstruktuur gestruktureer is. 
[2] ŉ ontwerpstruktuur gestruktureer is. 
[3] ŉ vraag-antwoordstruktuur gestruktureer is. 

 
1.16  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Die funksie van Teks 1 is om die 
 

[1] leser in te lig oor huislenings. 
[2] leser te oorreed om hierdie huislening uit te neem. 
[3] leser afslag op wyn, blomme en Persiese matte te bied. 

 
1.17  Watter een van die onderstaande stellings is KORREK? 
 

Die refrein in Teks 1, om ŉ huis in ŉ tuiste te omskep, is tipies van 
 

[1] appellerende boodskap van die teks. 
[2] ekspressiewe boodskap van die teks. 
[3] referensiële boodskap van die teks. 

 
1.18  Watter een van die onderstaande stellings is NIE KORREK NIE? 
 

In Teks 1 word die verskillende HomeValues-produkte duidelik uiteengesit deur die gebruik van 
die volgende ontwerpelemente: 

 
[1] lettergrootte 
[2] skuins- en vetdruk 
[3] kollyste 

 
1.19  Watter een van die onderstaande stellings is NIE KORREK NIE? 
 

In Teks 1 slaag die inleiding daarin om 
 

[1] die leser ŉ keuse te gee waar hy/sy wil begin lees. 
[2] vir die leser ŉ aanduiding te gee waarheen die teks op pad is. 
[3] die produk aan die leser bekend te stel en te verduidelik. 

 
1.20  Watter een van die onderstaande stellings is NIE KORREK NIE? 
 

Een van die oorredings strategieë wat in Teks 1 gebruik word, is 
 

[1] om straf uit te wys of negatiewe gevolge voor te hou. 
[2] om ŉ verband te lê tussen die appèl en die leser se waardes. 
[3] om die leser se vertroue te probeer wen. 

             

             [20] 
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SEMESTER 1 
WERKOPDRAG 02 

 

 
 

Elke subafdeling het ŉ verantwoordelike dosent. Besoek myUnisa vir hul 
kontakbesonderhede. 
 
Sluitingsdatum: 18 April 2018 
 
Unieke nommer: 741688 
 
Navrae:  
Jou keuseafdeling se betrokke dosent. 
Tel. 012 429 6308 (Sekretaresse) 
 
Werksafbakening: 
Die werkopdrag is gebaseer op Afdeling B, C, D en E van die studiegids. Beantwoord ENIGE 
TWEE afdelings: B, C, D of E.   
 
Formaat: 
Die werkstuk moet verkieslik getik wees en in PDF-formaat via myUnisa ingehandig word. 
Moet asseblief nie jou twee gekose afdelings apart inhandig nie. MOET ASSEBLIEF NIE DIE 
TWEE AFDELINGS APART INDIEN NIE! 
 
LET ASSEBLIEF OP: jy mag nooit ŉ skryftaak op jou eie notas baseer nie, tensy ons uitdruklik 
vir jou opdrag of toestemming gee om dit te doen. Gebruik altyd die gegewe notas. 
 

 

 
AFDELING B: KOERANTTEKSTE 

 
 

VRAAG 1 
 
Watter tipe koerantartikel in Kolom B pas by watter beskrywing in Kolom A? Skryf slegs die nommer van 
kolom A en die gepaste letter van Kolom B neer, bv. 1C.               (5) 
 

Kolom A Kolom B 
1. ŉ Artikel waarin met diepte oor 
persoonlikhede, ŉ plek (stad) of byvoorbeeld 
oor ŉ modiegier verslag gedoen word. 

A. Ondersoekende joernalistiek 

2, Hier kry die leser ŉ blik op die mens in al 
sy fasette. Daar word gereeld na verwys as 
‘intieme joernalistiek’. 

B. Mensbetrokkenheidstorie 

3. Hier lê die klem op die blootlegging van 
korrupsie, ondoeltreffendheid, of ander vorme 
van wanadministrasie wat doelbewus 

C. Die agtergrondstorie 
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verdoesel word. 
4. ŉ Verslag oor die afsterwe van ŉ bekende 
persoon. Sulke verslae verskaf inligting oor 
die tyd en die plek van die dood, asook oor 
die begrafnis. 

D. Die profiel 

5. Artikels in hierdie kategorie gee  ŉ 
uitgebreide beskrywing of verklaring van 
onderwerpe of gebeure wat in die nuus is. Na 
ŉ berig oor terrorisme kan daar ŉ artikel 
verskyn waarin indringend gekyk word na 
terroriste se persoonlikheidskenmerke, 
taktieke en doelstellings. 

E. Huldeblyk 

 
VRAAG 2 
 
Beantwoord die volgende vrae: 
 
2.1  Koerante verskyn in twee formate. Noem hierdie twee formate.             (2) 
 
2.2  Verduidelik in jou eie woorde wat ŉ opsommende inleier is.              (1) 
 
2.3  Verduidelik wat die omgekeerdepiramidestruktuur behels.              (4) 
 
2.4  ŉ Profiel is ŉ soort nuusberig. Noem drie dinge waaroor profiele gewoonlik geskryf word.          (3) 
 
2.5  Wanneer dit by die vorm van ŉ profiel kom, het joernaliste ŉ keuse tussen ŉ paar variëteite. Een 

hiervan is: 
Die onderhoud word aangebied as 'n monoloog (die sogenaamde ``full-quote interview''). In 
hierdie vorm verdwyn die joernalis op die agtergrond. Die onderhoud begin en eindig met 
aanhalingstekens en slegs die ondervraagde is aan die woord. Hierdie vorm is veral geskik as 'n 
portret geteken moet word van 'n persoon wat haar lewe volledig skets met wat sy te sê het (die 
sogenaamde persoonlikheidsprofiel). 

 
Gebruik jou studiegids en beskryf nog ŉ vorm-variëteit.               (2) 

 
2.6  Verduidelik wat ŉ agtergrondstorie is en gee ŉ voorbeeld van wanneer so ŉ artikel geskryf sal 

word.                      (3) 
 
VRAAG 3 
 
Skryf ŉ artikel:           
Gebruik die verslaggewer se notas en skryf ŉ artikel oor die jongste persoon in Suid-Africa om ŉ PhD te 
verwerf. Jy moet van ŉ opsommende inleier en die omgekeerdepiramidestruktuur gebruik maak. 
 
Bestudeer p.150 tot p.162 en p.166 tot p.170 in jou studiegids, voor jy aan jou artikel begin beplan of 
skryf. 
 
Verslaggewer se notas 

 Gebore in Orlando, Soweto, in 1993. 
 PhD handel oor Afrika-gewoontereg. 
 Johannes Thembekwayo. 
 Jongste persoon in Suid-Afrika om ŉ PhD te voltooi. 
 Studeer in die regte. 
 Studeer aan Unisa. 
 25 jaar oud. 
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Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria Punt (15) 
1 Formaat en sturktuur: ŉ Gepaste kop moet voorsien word. 

Die datum en naam van die verslaggewer moet in jou artikel 
verskyn. Paragrawe is belangrik. 

5 

2 Inhoud: Gebruik die verslaggewer se notas. Maak van ŉ 
opsommende inleier en omgekeerde piramidestruktuur 
gebruik. 

5 

3 Taalgebruik: Taalgebruik, punktuasie en spelling moet 
keurig wees. 

5 

TOTAAL 15 
 
LENGTE: Jou artikel mag nie langer as een bladsy wees nie. 
 
VRAAG 4 
 
Skryf ŉ profiel           
Jy en jou medestudente het die geleenthied om ŉ akademiese konferensie in Parys in die Vrystaat by te 
woon. Die konferensie handel oor hoe om te “Skryf vir die media”. Die meeste van jou medestudente het 
nog nooit van Parys gehoor nie. Skryf ŉ profiel oor Parys in die Vrystaat om só meer inligting aan jou 
medestudente te bied, en ook om vir hulle ŉ gevoel van die plek te skets. Jy moet die “Notas oor Parys” 
gebruik. 
 
Onthou om na die gedeelte oor die profiel in jou studiegids (p.198 – 209) te kyk voor jy begin skryf. 
 
Notas oor Parys 

 Parys is op die walle van die Vaalrivier geleë. 
 Gemiddelde temperatuur is 23°C. 
 Die oorsprong van Parys dateer uit 1876. 
 Baie restaurante en koffiewinkels. 
 Tydens die Suid-Afrikaanse oorlog het heelwat guerilla-oorlogvoering hier plaasgevind. 
 In die Vrystaat. 
 Daar is drie brouerye in Parys. 
 Populasie beloop 48 000 mense. 
 Die gebied sluit die twee informele woonbuurte Tumahole en Schonkenville in. 
 120 km van Johannesburg af. 
 Vandag het dié dorp die reputasie dat dit die middelpunt is vir liefhebbers van kuns en outhede. 
 Baie spa’s. 
 Meer as 108 gaste huise, lodges, en oorde. 
 Die Vredefortkoepel is hier geleë. Dit is waar ŉ asteroïed die aarde miljoene jare gelede getref 

het. 
 
Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria Punt (15) 
1 Formaat en sturktuur: Gebruik ŉ gepaste kop. Paragrawe 

is belangrik. 
5 

2 Inhoud: Gebruik die “Notas oor Parys” om jou te lei. Moet 
dit nie eenvoudig knip en plak nie. Skryf volsinne. 

5 

3 Taalgebruik: Jou taalgebruik, punktuasie en spelling moet 
keurig wees. 

5 

TOTAAL 15 
 
LENGTE: Jou profiel mag nie langer as een bladsy wees nie.       [50] 



 

18 

 
 

 
AFDELING C: TEKSTE VIR DIE UITSAAIWESE 

 
 

VRAAG 1 

Meerkeusevrae. Skryf telkens net die nommer van die vraag en die korrekte antwoord neer, 
byvoorbeeld: 1.1 a. Elke vraag het net een korrekte antwoord.                                                              (10) 

1.1 Watter van die volgende stellings is WAAR? 
 
(a) Onmiddellikheid is die effek van die indirektheid van die TV-beeld. 
(b) Onmiddellikheid is die effek van die direktheid van die TV-beeld. 
(c) Die TV skep nie die gevoel van onmiddellikheid nie. 

 
1.2 Watter vyf kriteria speel ’n belangrike rol by die seleksie van nuuswaardige stories? 

 
(a) Aktualiteit, omvang en belangrikheid, prominensie, nabyheid, afwykings. 
(b) Aktualiteit, alledaagsheid, prominensie, nabyheid, afwykings. 
(c) Alledaagsheid, prominensie, nabyheid, omvang en belangrikheid, geweld. 

 
1.3 In watter een van die volgende stories word die attribusie korrek gebruik vir uitsaainuus? 

 
(a) Volgens die polisie, is die verdagtes in hegtenis geneem. 
(b) Die polisie sê die verdagtes is in hegtenis geneem.  
(c) “Die verdagtes is in hegtenis geneem”, het die polisie gesê.  

 
1.4 Wat doen mens om ’n gevoel van onmmiddellikheid in uitsaaiberigte te skep? 

 
(a) Gebruik die verlede tyd. 
(b) Gebruik voegwoorde. 
(c) Gebruik die teenwoordige tyd 

 
1.5 Watter een van die volgende stories word korrek aangebied volgens die stylriglyne vir uitsaainuus? 

 
(a) Lucinda de Kock, ’n Pretorianer, het op ’n rugsak met sowat R 8000 afgekom terwyl sy met haar 

honde gestap het. 
(b) ’n Pretorianer, Lucinda de Kock, het op ’n rugsak met sowat R 8000 afgekom terwyl sy met haar 

honde gestap het. 
(c) ’n Pretorianer, Lucinda de Kock, het op ’n rugsak met sowat R 7985 afgekom terwyl sy met haar 

honde gestap het. 
 
1.6 Wat is die vyf W-vrae wat in die inleiersin beantwoord kan word? 

 
(a) Wie, wat waar, wanneer en waarom. 
(b) Wie, wat, waar, waarheen en waarom. 
(c) Wie, wat, waarmee, waar en waarom. 

 
1.7 Watter een van die volgende stellings is ONWAAR? 

 
(a) Daar kan tussen drie tipes geselsprogramme onderskei word. 
(b) In nuusprogramme word daar nie van geselsmateriaal gebruik gemaak nie. 

 (c) Geselsmateriaal verrig ’n ondersteunende funksie in opvoedkundige programme en vorm nie die 
primêre inhoud nie. 
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1.8 Die “meningsonderhoud”... 

 
(a) is die algemeenste vorm van onderhoudvoering. 
(b) is algemeen in sagtenuusprogramme. 
(c) gaan oor die oordra van feitelike inligting. 

 
1.9 Watter drie kommunikasiedoelstellings is belangrik vir geselsprogramme? 

 
(a) Oorredende, feitelike en informatiewe doelstellings 
(b) Informatiewe, feitelike en vermaaklikheidsdoelstellings 
(c) Oorredende, informatiewe en vermaaklikheidsdoelstellings. 

 
1.10 Die progressie van die geselsprogram word bepaal deur die... 

 
(a) programinleiding 
(b) teikengehoor 
(c) aanbieder 

 

VRAAG 2 

2.1  Waarna verwys die term "lineup"?                                                                                                 (2) 

2.2  Waarna verwys die term kopiestorie?                                                                                            (2) 

2.3  Wat beteken dit om vir die oor te skryf?                                                                                         (2) 

2.4  Hoe word vermaak aan die gehoor verskaf in ’n geselsprogram?                                                   (2) 

2.5  Noem twee kenmerke van ’n paneelbesprekingsprogram.                                                          (2) 

VRAAG 3 

3.1  Skryf die volgende teks oor sodat dit gepas vir uitsaainuus is.                                                       (5) 

 Volgens Malusi Mkhize, polisiewoordvoerder, is ’n seun (13) in hegtenis geneem nadat hy R28793 
by ’n ABSA bank in Johannesburg probeer steel het. 

3.2 Verbeel jou jy is die aanbieder van ’n geselsprogram. Hierdie geselsprogram is ’n 
paneelbesprekingsprogram (p. 344). Gebruik die volgende inligting om ’n goeie programinleiding te 
skryf:                                                                                                                  (5) 

Program: Kom Ons Gesels 

Gaste: Prof. Jaco Nel (Departement van Visuele Kunste – Wits) 

            Mnr. Sello Gumede (beeldhouer) 

            Mej. Kirsten Bloom (aktrise) 

[Jy moet jou gaste aan die kykers voorstel in die programinleiding] 

Onderwerp: Hierdie episode ondersoek die kunste in Suid-Afrika en in die buiteland. Die vraag 
is wat as kuns geklassifiseer kan word en hoe kuns gebruik word om kommentaar te lewer op 
alledaagse gebeure asook politieke kwessies en ekonomiese kwessies. 

 

**Jy kan die voorbeeld op p. 357 van die gids (TEKS 4) gebruik om jou te help. Onthou ook dat 
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jy jou eie navorsing kan doen om inligting te kry vir die skryf van die inleiding. Jou inleiding moet 
uit 2 tot 3 paragrawe bestaan. 

   

VRAAG 4 

Skryf ʼn TV-nuusberig van 60 sekondes lank (ongeveer 180 woorde). Gebruik die onderstaande notas 
van die verslaggewer. Sluit ʼn klankgreep by jou berig in. Maak seker die klankgreep is korrek ingelei. 
Dui duidelik aan watter deel van jou berig die opsommende inleier, die verslaggewer se storie, die 
klankgreep en die afsluiting is.                                                                           (20) 

Onthou:  

1.Daar is stylriglyne wat by die skryf van so ʼn berig geld. 

2. Moet nie die tegniese detail (soos in die gids) byvoeg nie. 

3. Jy kan addisionele inligting by jou berig voeg indien jy dit as relevant beskou. 

Notas van ʼn verslaggewer: 

 2000 verpleegsters staak in Johannesburg 
 Staking het gister begin 
 Verpleegsters eis ’n verhoging van R 3000 ’n maand 
 Verpleegsters is ook ontsteld omdat die hospitale nie van toerusting en ander basiese 

benodighede voorsien word nie 
 Verpleegsters voel hulle kan nie hulle werk doen nie en moet soms benodighede uit 

hulle eie sak koop. 
 Die Unie vir Verpleegsters in Suid-Afrika (UVISA) se woordvoerder, Maria Mthembu, sê 

die verpleegsters is bereid om te staak vir solank dit nodig is. 
 Maria se woorde: “We are not going to allow this to continue. Our patients are in danger 

either way, even if we don’t strike! We are fed-up working like this. It must end now!” 
 Aaron Motsoaledi (Minister van Gesondheid) het met die media gepraat en bevestig dat 

hulle besig is om met UVISA te onderhandel. Hy meen ook dat dringende veranderinge 
en verbeteringe in staatshospitale nodig is. 

 UVISA hoop dat die onderhandelings tot ’n positiewe ooreenkoms tussen UVISA en die 
Departement van Gesondheid sal lei. 
 

 

Assesseringskriteria 

Opsommende inleier 

(Ten minste 4 ‘w-vrae’ moet beantwoord word) 

4 

Logiese struktuur van die inhoud 5 

Gebruik van korrekte inleiding + klankgreep 4 

Gebruik van hofies 2 

Taalgebruik 5 

TOTAAL 20 

 

[50] 
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AFDELING D: TEKSTE VIR DIE INTERNET EN DIE WEB 

 
 

VRAAG 1 
 
1.1  Gee twee voorbeelde van elektroniese kommunikasiemodusse behalwe e-pos.       (2) 
1.2  Noem en verduidelik twee aspekte wat e-pos ’n ideale kommunikasiemodus maak.     (4) 
1.3  Wat is die verskil tussen CC- en BCC-funksies wanneer jy ’n e-pos stuur?       (3)  
1.4  Kyk na die volgende e-pos en beantwoord die vrae wat volg. 
 

Boodskap 
 
From:  herny.blake@gmail.com 
To:  piercebf@unisa.ac.za 
Cc:  burnsf@unisa.ac.za 
Bcc:  margareth@gmail.com, orwalter@gmail.com  
Subject:  
 
Haai daar, 
 
Ek sukel bietjie met opdrag2 vir Afdeling 2 TEX2601. Kan jy my GROOT asseblief help? 
 
TTFN 
H 

 
1.4.1  Noem twee netiketreëls wat oortree word in hierdie e-pos.              (2) 
1.4.2  Wat moet alles ingesluit word in die handtekening?               (3) 
 
1.5  Verduidelik twee van Redish (2007) se riglyne vir die ontwerp van ’n tuisblad.           (2) 
1.6  Dink jy Redish se kriteria is werklik van toepassing op ontwerp? Motiveer jou antwoord deur twee 

redes te verskaf.                    (4) 
1.7  Skryf ’n e-pos aan jou kollegas. Jy moet hulle in kennis stel van ’n vergadering met die 

bemarkingskomitee. Jy moet hulle in kennis stel van waar en wanneer die vergadering gaan 
plaasvind. Onthou jou handtekening. 

 
Kriteia Punt (10) 

1. Inhoud (tyd, plek, ens) 3 
2. Uitleg 2 
3. Handtekening 2 
4. Taalgebruik 3 

 
VRAAG 2 
 
Skryf ’n aanlyn nuusberig na aanleiding van die volgende notas deur die verslaggewer. Dui ook met 
behulp van voetnote aan hoe jy by die ontwerpriglyne vir die uitleg van ’n aanlyn berig gevolg het. Die 
berig moet nie langer as ’n bladsy wees nie. 
 

Verslaggewer se notas: 
 Ouma Grieta January vereer deur ATKV 
 January skryf bundel met Khoisan verhale 
 Prof Henno Human, UJ: “Daar is nog altyd ’n baie sterk orale tradisie onder die 

inheemse volke”. 
 Khoisan verhale aan die verdwyn 
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 “Ek wil nie hê ons mense se stem moet stil word nie,” January 
 Bundel uitgegee deur Protea-boekehuis 
 January werk 10 jaar lank aan bundel 
 Ontvang ATKV-doring toekenning 
 January is een van die laaste !Xung sprekers 

 
 

Kriteria Punt (20) 
1. Hoofopskrif 2 
2. Datum en tyd 2 
3. Inleidende paragraaf 2 
4. Omgekeerdepiramidestruktuur 4 
5. Uitleg gepas vir aanlyn berig 2 
6. Skryfstyl 2 
7. Leserinteraksie 1 
8. Uitwys van ontwerpriglyne 5 

 

                      [50] 

 
AFDELING E: TEKSTE VIR SKAKELWERK EN BEMARKING 

 
 

VRAAG 1 

Kombineer die struktuurelemente van ʼn nuusvrystelling in Kolom A met die toeligting in Kolom B. Skryf 
slegs die korrekte alfabetletter langs die relevante vraagnommer neer. Slegs een opsie is moontlik per 
vraagnommer.                    (10) 

Vraag-
nommer 

Kolom A Alfabet-
letter 

Kolom B 

1.1 Nuusvrystelling A Tipies van die AIDCA-formule. 
1.2 Omgekeerdepiramidestruktuur  B ʼn Opsomming van ʼn aanbod in 

ʼn teksraam. 
1.3 Opsommende inleier C Vermy hierdie soort inleier by ʼn 

nuusvrystelling. 
1.4 Historiese konteks D ʼn Kommunikasiemiddel wat 

gebruik word om met joernaliste 
en die publiek te kommunikeer. 

1.5 Voordeelstelling E Dit is nodig vir konteks om die 
onderwerp van die vrystelling te 
verstaan.  

1.6 Uitgestelde detail F Dit is ʼn boodskap bo-aan ʼn brief.
1.7 Aksiestelling G Dit fokus op spesiale gebeure in 

die nabye toekoms. 
1.8 Sekondêre detail H Aktualiteit is ʼn goeie voorbeeld 

van hierdie benadering.  
1.9 Agtergrond I ʼn Benadering tot skryf waar die 

belangrikste inligting eerste 
geplaas word.  

1.10 Organisatoriese ID J  Ongewone gebeure, minder 
bekende feite of koddighede oor 
die organisasie. 

  K ʼn Ander naam hiervoor is ‘e-
kennisgewing’. 

  L ‘Terugvoer’ verwys na die 
response wat ontvangers op die 



  TEX2601/101 
 

23 

bron gee. 
  M Een van die klassifikasies van ʼn 

publiek is ‘tadisionele en 
toekomstige’.  

  N Mobiliseer gehore deur vir hulle 
te sê wat om te doen.  

  O Jy beantwoord die vraag ‘so wat 
daarvan?’ 

  P ʼn Briefhoof is ʼn tipiese 
karaktereienskap. 

  Q ‘Vir onmiddellike vrystelling’ word 
meestal vir krisisvrystellings 
gebruik.  

  R Verskaf meer insig tot die 
instelling wat vir die vrystelling 
verantwoordelik is. 

  S  Eerste paragraaf wat op die 
belangrikste en interessantste 
inligting fokus. 

  T Brei uit op die gegewe inligting. 
  U Algemene inligting in die inleier, 

gevolg deur meer detail.  
 

VRAAG 2 

Bestudeer die voorbeeld van ʼn nuusvrystelling hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 

 
Dr Eunice Mphahlele 
Animal Health, Tshwane District 
012 997 1203  
eunicem@gauteng.gov.za 
 
12 March 2018 

 
 

RABIES OUTBREAK IN TSHWANE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
An outbreak of rabies in the Tshwane region has been confirmed by the Gauteng 
Department of Agriculture and Rural Development. The outbreak occurred in the vicinity of 
Pretoria North and is spreading; it poses a serious health risk to both dogs and humans.  
 
The Tshwane District for Animal Health will manage an aggressive vaccination campaign 
within the City of Tshwane. Vaccinations are compulsory and will be administered to dogs 
free of charge. The Gauteng government and the City of Tshwane hope to curb the 
spreading of the disease to other dogs and humans through this campaign.  
 
Dog owners must take their dogs to vaccination centres listed here below as soon as 
possible and have their dogs vaccinated by the state vets on duty. No vaccinations will be 
given to owners for home usage. Refraining from having your dog vaccinated is against the 
law and may lead to imprisonment. The following centres will administer vaccinations: 
 

Tshwane show grounds 
NSPCA Wattloo 
Pretoria High School for Boys 
Hoërskool Oos-Moot 



 

24 

Zwartkops High School 
Dutch Reformed Church Moreletta Park 
Onderstepoort Veterinary Hospital 

 
Centres will be open between 07h00 and 20h00, seven days a week. The vaccination 
campaign will run for three weeks, starting on 13 March 2018 and ending on 3 April 2018. 
Owners should insure that their dogs are on leashes when they come to the centres. 
 
Rabies is a serious viral infection that causes animals and humans to lose coordination and 
cognitive abilities, it may lead to paralysis, unusual aggression and excessive salivation 
(foaming at the mouth), to name but a few of the most common symptoms. Rabies in 
humans can be treated if a patient seeks medical help as soon as possible, but in most 
cases rabies leads to death. Prevention is better than cure.  
 
Rabies is often spread when infected wild animals come into contact with domestic dogs. 
The outer city limits still experience a variety of wild life and it is therefore not uncommon for 
dogs to get in contact with jackals or bats, for instance.  
 
By bringing their dogs to vaccination centres, owners not only guarantee the health and 
safety of their dogs, they ensure their own health and safety and that of their neighbours. 
 
For more information, please visit the provincial vet’s website or phone the number provided 
below: 
 
www.gauteng.gov.za/veterinary/vacc   / 012 997 1204      
 

 

2.1 Is die nuusvrystelling hierbo ‘n voorbeeld van ‘n aankondigings- of ‘n opvolgvrystelling? Motiveer 
jou antwoord.                     (2) 

2.2 Onder watter subkategorie kan hierdie nuusvrystelling geklassifiseer word? Motiveer jou antwoord.
                      (2) 

2.3 Wie is die teikengehoor van die boodskap? Motiveer jou antwoord.              (2) 

2.4 Watter medium is gebruik om die boodskap oor te dra? Met ander woorde, hoe/waar is dit 
vrygestel?                     (1) 

2.5 Waarom is hierdie medium (kyk jou antwoord in 2.4) ideaal geskik vir hierdie tipe vrystelling (kyk 
jou antwoord in 2.2)?                   (1) 

2.6 Sou jy sê hierdie vrystelling dien sy doel? Bevat dit al die nodige inligting of is daar 
kommunikasiegapings? Motiveer jou antwoord.                (2) 

VRAAG 3 

Bestudeer Bird (2002) se verskillende openingstegnieke vir verkoopbriewe op bladsy 473-474 in jou 
Studiegids en skryf jou eie opening vir die tipes wat hieronder gelys word. Vermy plagiaat.        (10) 

3.1 Begin met ʼn aanbod… 

3.2 Komplimenteer die leser as lid van ʼn spesiale groep… 

3.3 Los ʼn problem op… 

3.4 Jy en ek… 

3.5 Verras, skok of ontsenu die leser... 
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VRAAG 4 

Jy is die bemarkingsamptenaar vir ʼn maatskappy genaamd DierVRIENDelik, wat in produkte vir honde 
en katte spesialiseer. Jou maatskappy stel ʼn nuwe produk vry, naamlik DierVRIENDelik se Vry 
Bandjie®. Hierdie nekbandjie help om luise en vlooie vir ongeveer 7 maande af te weer. Die bandjie 
bevat die bestanddele imidacloprid en flumethrin, wat stadig op die troeteldier se vel vrygestel word. Die 
bestanddele is veilig vir mense en die bandjie sal nie die hond of kat seermaak nie. Die bandjie is ook 
waterbestand.                   (20) 

Instruksies: 

 Jy moet ʼn aantreklike en kreatiewe verkoopbrief skryf (maks. 300 woorde) wat op nuwe klante gerig 
is om die Vry Bandjie® te koop.   

 Baie inligting kom egter steeds kort, wat beteken dat jy die gegewe inligting moet aanvul.  

 Hou die teikengehoor en Lewis se motiveerders in gedagte.  

 Pas die AIDCA-formule toe.  

 Dui elke AIDCA-aspek (aandag, belangstelling, begeerte, ens.) in jou linkerhandse kantlyn aan soos 
jy hulle gebruik.  

 Hoewel jy jou eie inligting moet bywerk, mag die verkoopbrief nie uitsluitlik uit ju eie notas bestaan 
nie.   

Gebruik die volgende assesseringskriteria om jou te lei. 

Assesseringskriteria vir Vraag 4 Punte (20) 

1. Formaat en aantreklikheid van brief 5 

2. Toepasisng van AIDCA-formule 5 

3. Inhoud 5 

4. Taal 5 

 

             [50] 

        TOTAAL VIR TWEE AFDELINGS: [100] 
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SEMESTER 1 
WERKOPDRAG 03 

(EKSAMENPORTEFEULJE) 
 

Let asseblief op: 
Hierdie module het nie meer ’n lokaalgebaseerde eksamenvraestel nie. Dit beteken dat jy nie 
meer ’n eksamenvraestel by ’n eksamenlokaal hoef te skryf nie. In plaas van ŉ eksamenvraestel 
moet jy hierdie portefeulje vir assessering inhandig.

 
 
Elke subafdeling het ŉ verantwoordelike dosent. Besoek asseblief myUnisa vir hul 
kontakbesonderhede. 
  
Sluitingsdatum: 23 Mei 2018 

Unieke nommer: 851559 
 
Navrae:  
Verantwoordelike dosent vir jou gekose afdeling. 
Tel.: 012 429 6308 (Sekretaresse) 

Studiemateriaal: 
Die portefeulje fokus op afdelings B, C, D en E van die studiegids. Jy moet SLEGS EEN afdeling 
kies: B, C, D of E.  

 
Formaat: 
Jy moet die opdrag tik en in PDF-formaat plaas en via myUnisa inhandig.  
 
Puntetoekenning: 
100 punte 
 
LET ASSEBLIEF OP: jy mag nooit ŉ skryftaak op jou eie notas baseer nie, tensy ons uitdruklik vir 
jou opdrag of toestemming gee om dit te doen. Gebruik altyd die gegewe notas. 

 
 

 
AFDELING B: KOERANTTEKSTE 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 
 
Skryf ŉ artikel            
Gebruik die verslaggewer se notas en skryf ŉ artikel oor die eerste leerder van Lehlabile Hoërskool in 
Mamelodi, Pretoria, wat ŉ beurs gekry het om rekenaaringenieurswese aan MIT in die VSA te gaan 
studeer. Jy moet van ŉ opsommende inleier en die omgekeerdepiramidestruktuur gebruik maak. 
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Bestudeer p.150 tot p.162 en p.166 tot p.170 in jou studiegids, voor jy aan jou artikel begin beplan of 
skryf. 
 
Verslaggewer se notas 

 Gebore in Mamelodi, Pretoria, in 1998. 
 Slaag met sewe onderskeidings. 
 Het ŉ kat met die naam Panda. 
 Ontvang die Microsoft-beurs om aan MIT te studeer. 
 Pa is vroeg oorlede. 
 98% vir wiskunde en 99% vir natuurwetenskap. 
 Wil al van kleins af ŉ rekenaaringenieur word. 
 Matrikuleer aan Lehlabile Hoërskool in Mamelodi in 2017. 
 Gemiddeld van 96%. 
 Blink uit in skaak. 
 Ma maak hom alleen groot. 
 ‘Rekenaartaal’ is sy eerste taal. 

 
Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria vir Taak 1 Punte (50) 
1. Formaat van koerantartikel 10 
2. Opsommende inleier 10 
3. Toepassing van omgekeerdepiramidestruktuur 10 
4. Inhoud 10 
5. Taalgebruik 10 
TOTAAL 50 

 
LENGTE: Jou artikel mag nie langer as een bladsy wees nie. 
 
Taak 2 
 
Skryf ŉ agtergrondstorie          
Natalia Abrahams is onlangs deur Time-tydskrif in New York aangewys as Afrika-besigheidsvrou van die 
jaar. Skryf ŉ agtergrondstorie oor hierdie hardwerkende vrou. Jy moet van die verslaggewer se notas 
gebruik maak. 
 
Onthou om na die gedeelte oor die agtergrondstorie in jou studiegids (p. 215 – 219) te kyk voor jy begin 
skryf. 
 
Verslaggewer se notas 

 Natalia Abrahams, 32 jaar oud. 
 Het op 16 as kelner begin werk. 
 Besef sy kan meer geld maak deur ŉ produk aan die einste restaurant te verskaf. 
 Bak brood wat sy aan die restaurant verskaf. 
 Van Johannesburg. 
 Teen 20 verskaf sy werk aan 40 mense. 
 Besigheid gaan van krag tot krag. 
 Pas aangewys as Afrika-besigheidsvrou van die jaar. 
 Teen 30 bestuur sy een van die grootste bakkerye in Afrika. Lewer brood aan al die grootste 

supermarkte in Suid-Afrika. 
 Studeer B.Com Bemarking aan die Noordwes Universiteit. 
 Haar bakkerybesigheid doen so goed dat sy in haar tweede jaar moet opskop. 
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 Teen 18 verskaf sy brood aan 10 restaurante. Ma en ouma help haar. 
 Natalia ken van vroeg opstaan en hard werk. 

 
Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria vir Taak 2 Punte (50) 
Formaat van agtergrondstorie 10 
Uitgebreide beskrywing van onderwerp 15 
Inhoud 15 
Taalgebruik 10 
TOTAAL 50 

 
LENGTE: Jou agtergrondstorie mag nie langer as een bladsy wees nie. 
 
                  [100] 
 

 
AFDELING C: TEKSTE VIR DIE UITSAAIWESE 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 

Skryf ʼn TV-nuusberig van 60 sekondes lank (ongeveer 180 woorde). Gebruik die onderstaande notas 
van die verslaggewer. Sluit ʼn klankgreep by jou berig in. Maak seker die klankgreep is korrek ingelei. 
Dui duidelik aan watter deel van jou berig die opsommende inleier, die verslaggewer se storie, die 
klankgreep en die afsluiting is.                                                                                                   

LET WEL:  

1. Daar is stylriglyne wat by die skryf van so ʼn berig geld. 

2.  Moet nie die tegniese detail (soos in die gids) byvoeg nie. 

3.  Jy kan addisionele inligting by jou berig voeg indien jy dit as relevant beskou. 

Notas van die verslaggewer: 

 Twee studente ontvoer 
 Johannesburg 
 Is deur ouers as vermis aangemeld (vanoggend) 
 Die twee studente: Agnes Mabane en Jacob Kwezi 
 Hulle is al jare bure en vriende 
 Hulle is albei studente by die Universiteit van Johannesburg 
 Hulle loop altyd saam klas toe 
 ’n Ooggetuie het gesien hoe ’n swart motor langs die twee studente stop terwyl hulle oor 

die pad stap.  
 Al twee is in die motor forseer. 
 Die ooggetuie het na die naaste polisiekantoor gegaan om dit aan te meld. 
 ’n Ander vriend van die vermiste studente het die ouers gekontak nadat Mabane en 

Kwezi twee van hul klasse misgeloop het. 
 Vriend (Daniel Ratsebe): “I am very worried. I don’t know why they have been abducted. 

They are both good friends of mine. I hope the police can find them and that they are still 
alive.”  

 Polisiewoordvoerder, Gift Makubane, sê dat hulle reeds met die soektog begin het. Daar 
is sprake van ’n groep wat studente in die Johannesburg area ontvoer. 
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 Die polisie waarksu studente om nie na die kampus te stap nie tensy dit in ’n groep van 
vyf of meer is.  

 Die polisie vra dat die publiek hulle asseblief help deur op die uitkyk te wees vir ’n swart 
Lexus met nommerplaat FV 42 NP GP. 

 

Assesseringskriteria vir Taak 1 
1. Opsommende inleier 10 
2. Formaat 10 
3. Inhoud 10 
4. Omgekeerdepiramidestruktuur 10 
5. Taalgebruik 10 
Totaal 50 

 

Taak 2 

Jy is die aanbieder van ’n geselsprogram. Berei voor vir ’n meningsonderhoud. [1] Dui aan wat jy in die 
programinleiding sowel as in die programslot gaan sê. Onthou dat die inleiding en slot nie langdradig 
moet wees nie, maar dat jy die belangrikse inligting moet insluit. [2] Werk tien (10) vrae uit wat jy tydens 
die onderhoud kan vra. [3] Werk ook ’n opvolgvraag uit vir elkeen van die tien vrae.  

LET WEL: Jy moet NIE die gas se moontlike antwoorde op jou vrae ook byvoeg nie. Jy moet 
navorsing oor die onderwerp doen om sinvolle vrae te skryf. 

Gebruik die volgende notas om jou te lei: 

Program: Kom Ons Gesels 

Gaste: Dr. Ruben Killian (navorser by Stellenbosch Universiteit), Mnr. Thomas Pratt (dosent by 
die Universiteit van Chicago) 

Besprekingspunt: Genadedood: Is dit eties? Is dit moord?  

 

Assesseringskriteria vir Taak 2 
1. Programinleiding 10 
2. Vrae 10 
3. Opvolgvrae 10 
4. Programslot 10 
5. Taalgebruik 10 
Totaal 50 

             

                 [100] 

 

 
AFDELING D: TEKSTE VIR DIE INTERNET EN DIE WEB 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 
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Taak 1 
 
Gebruik die aantekeninge van ‘n verslaggewer wat hier onder gegee word, brei dit uit en skryf ‘n 
nuusberig wat gepas is vir ‘n aanlyn koerant. Gebruik die beplanningsmatrys om jou beplanning te doen 
en sluit dit by jou portefeulje in. Onthou dat jou artikel so eg moontlik moet lyk, let daarom noukeurig na 
die formaat op en pas die omgekeerdepiramidestruktuur toe. 
 
 
 

Notas van verslaggewer – 15/08/2017 14:00 
 
Viruswatch.com maak aankondiging oor nuwe selfoonvirus wat motors aantas. 
Motorvervaardigers raai kliënte aan om teenvirussagteware op selfone te laai. 
Virus eerste in Duitsland opgemerk. 
Howard Cooper, woordvoerder Viruswatch.com, laat weet motorvervaardigers in kennis 
gestel. 
Geen idee waar virus vandaan kom nie. 
Carbot-X virus affekteer nie selfoon nie, maar net rekenaar in motor. 
Sven Svenson, woordvoerder Volvo: “Dit is ’n skrikwekkende verwikkeling, omdat 
sommige modelle se remme, petrolverbruik en nog wat gereguleer word met die 
rekenaar.”  
Virus versprei deur Bluetooth-verbindings. 

 
 

Beplanningsmatrys 
Wat is die hoofnuus? 
 
 
 

 

Wat is die minder belangrike feite? 
 
 
 

 

Belangrike riglyne wat ek moet onthou by 
die skryf en uitleg van ’n aanlyn berig: 
 
 
 

 

 
Assesseringskriteria vir Taak 1 Punte (50) 
1. Beplanningsmatrys 10 
2. Formaat 10 
3. Inhoud 10 
4. Omgekeerdepiramidestruktuur 10 
5. Taal, toon en aanbieding 10 
TOTAAL 50 

 
 
Taak 2 
 
Jy wil graag vir ’n pos as Wetenskap-onderwyser by die Hoërskool Oostrust aansoek doen. Rig ’n e-pos 
aan die skoolhoof waarin jy aansoek doen vir die pos. Noem dat jy jou CV aangeheg het en probeer in 
die e-pos wys dat jy ’n goeie aanstelling sou wees. Maak gebruik van die beplanningsmatrys om jou e-
pos te beplan.  
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Onderwerpreël 
 

 

Inhoud van e-pos 
 
 
 

 

Handtekening 
 

 

 
 

Assesseringskriteria vir Taak 2 Punte (50) 
1. Beplanningsmatrys 10 
2. Formaat 10 
3. Inhoud 10 
4. Register en afstemming op teikengehoor 10 
5. Taal, toon en aanbieding 10 
Totaal 50 

 

             [100] 

 
AFDELING E: TEKSTE VIR SKAKELWERK EN BEMARKING 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 

Jy is die bemarkingsamptenaar vir ‘n maatskappy wat gewigverliesprodukte verkoop. Jul nuutste produk 
is ‘n stroop gemik op kinders onder die ouderdom van 14 wat aan vetsug ly. Jul teikenmark bestaan uit 
moeders, onderwysers, pediaters en kindersielkundiges wat moontlik met hierdie probleem te make het. 
Skryf ‘n verkoopbrief waarin jy jul jongste produk bekendstel en jou lesers oortuig om die produk te koop. 
Hou in gedagte dat jul teikenmark gemeng is, wat beteken dat jy mooi moet nadink oor die gepaste 
register en vlak van inligtingsdigtheid van jou brief.   

Inligting: 

 Die produk word Lipostroop genoem. 
 Die aktiewe bestanddele is phentermine, wat eetlus onderdruk, orlistat, wat vetopname 

verminder en liposuppra, wat vet bittervinnig verbrand. 
 Die stroop is bedoel vir kinders tussen die ouderdom van 5 en 14 jaar.  
 Die stroop moet gebruik word in kombinasie met oefening. 

 

Instruksies: 

Jou brief moet kreatief en informerend wees. Onthou om noukeurig op te let na die formaat van jou brief. 
Hou Lewis se motiveerders in gedagte en pas die AIDCA-formule toe. Dui die formule in jou brief aan, 
hetsy in die linkerkantste kantlyn of tussen hakies in die teks self. Jy moet jou eie inligting byvoeg om uit 
te brei op wat ons hier bied. Let wel, dit beteken nie dat jou brief slegs uit jou eie inligting mag bestaan 
nie. Skenk asseblief aandag aan die assesseringskriteria hier onder. Vermy plagiaat te alle koste.  
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Assesseringskriteria vir Taak 1 Punte (50) 

1. Formaat van brief       10 

2. Toepassing van die AIDCA-formule 10 

3. Inhoud 10 

4. Kreatiwiteit en aantreklikheid van brief 10 

5. Taal 10 

  

Taak 2 

Jy is nou die skakelbeampte vir die maatskappy wat die gewigverliesstroop (Lipostroop) verkoop, vir wie 
jy die verkoopbrief in Taak 1 geskryf het. In die vorige taak was jy veronderstel om die stroop onder ‘n 
spesifieke teikenmark bekend te maak. Sedert die bemarkingsveldtog, het die maatskappy uitgevind dat 
die aktiewe bestanddeel, liposuppra, tot kolonkanker aanleiding gee.  

Instruksies: 

As die skakelbeampte moet jy ‘n krisisvrystelling skryf waarin jy die verwydering van die produk van 
winkelrakke en apteke aankondig en klante waarsku om gebruik van die stroop onmiddellik te staak. Jy 
moet ook professionele persone, soos dokters en aptekers, inlig om nie meer die stroop voor te skryf 
nie.  

Jy mag dieselfde addisionele inligting in jou nuusvrystelling gebruik wat jy ook by jou verkoopbrief 
aangewend het, of jy kan nuwe inligting gebruik, waar nodig. Neem asseblief noukeurig kennis van die 
formaat van die vrystelling en onthou om die omgekeerdepiramidestruktuur toe te pas. Let op na die 
assesseringskriteria hieronder. Vermy asseblief plagiaat.   

Assesseringskriteria vir Taak 2 Punte (50) 

1. Formaat van nuusvrystelling 10 

2. Toepassing van die omgekeerdepiramidestruktuur 10 

3. Inhoud 10 

4. Register en inligtingsdigtheid 10 

5. Taal 10 

 

             [100] 
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SEMESTER 2 

WERKOPDRAG 01 

Meerkeusevrae (gebaseer op Afdeling A van die studiegids) 

 

Dosent :  
Dr TR Carney  
012 429 6683 
carnetr@unisa.ac.za      

Sluitingsdatum: 22 Augustus 2018 
 
Unieke nommer: 874004 

 
Navrae:  
Tel. 012 429 6683 (Dr TR Carney) 
Tel. 012 429 6308 (Sekretaresse) 
 
Werksafbakening: 
Die werkopdrag is gebaseer op Afdeling A van die studiegids.   
 
Formaat: 
Elektroniese merkleesblad op myUnisa

 

Neem van die volgende kennis: 

 Werkopdrag 01 moet die Werkopdragafdeling bereik voor of op 22 Augustus 2018. Ongelukkig 
kan GEEN uitstel verleen word nie. 

 Kies slegs een opsie. 

WERKOPDRAG 01 – SEMESTER 2 

Langs elke vraagnommer staan ʼn stelling. Elke stelling bevat twee moontlikhede tussen blokhakies, 
gemerk as [1] en [2]. Jy moet die korrekte opsie kies en die relevante nommer (óf [1] óf [2]) op jou 
merkleesblad aandui. Met ander woorde, jou antwoord mag dalk só lyk: 1.1 [2]. Hierdie oefening word op 
Afdeling A gebaseer.  

Bestudeer asseblief Teks 1 op bladsy 95 van jou Studiegids. Die meeste van die vrae is 
op hierdie teks gerig. 

 

1.1 Teks 1 bestaan uit menslike taal. Die toepassing van geskrewe menslike taal in Teks 1 bestaan uit 
verbale elemente.  
 
[1] waar  
[2] onwaar 
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1.2 Teks 1 bevat ʼn visuele illustrasie. 

 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.3 ʼn Kombinasie van bewegende en statiese beelde, klank en geskrewe taal om ʼn boodskap oor te 
dra, staan bekend as ‘multimedia’. 
 
[1] waar 
[2] onwaar  
 

1.4 Die redaksionele gedeelte wat handel oor gebaretaal in Teks 1 is ʼn voorbeeld van ʼn referensiële 
boodskap. 

 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.5 Die teksgedeeltes oor gebaretaal in Teks 1 is ook tipies van ʼn ekspressiewe boodskap. 
 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.6 Wanneer ʼn teks ʼn logiese en verstaanbare struktuur het, verwys ons daarna as samehang. Teks 1 
is ʼn samehangende teks. 

 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.7 Wanneer jy ʼn teks skryf, is dit belangrik om aan woordkeuse aandag te skenk. Die gebruik van 
seksistiese en rassistiese bewoording staan beter bekend as bevooroordeelde taal. Teks 1 nie aan 
bevooroordeelde taal skuldig nie.  
 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.8 ʼn Teks se moeilikgeidsgraad word deur sy gehoor bepaal. Teks 1 se gehoor is tipies van ʼn 
akademiese departement.  
 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.9 Wanneer ʼn teks as dig beskou word, bevat dit gewoonlik te veel feite. Dit is nie die geval met Teks 1 
nie. 
 
[1] waar 
[2] onwaar 
 

1.10 Elke teks word in ʼn taal geskryf wat vir sy situasie gepas is en hierdie styl word register genoem. 
Die register van Teks 1 wissel tussen Standaardafrikaans en formele taal.  

 
[1] waar 
[2] onwaar 
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1.11 Die kommunikasie van ʼn boodskap deur middel van gesproke taal kwalifiseer as medium. In 

Teks 1 dien sowel Afrikaans as Engels en Sesotho as die medium van hierdie nuusbrief. 
 

[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.12 Die verspreiding van ʼn boodskap deur middel van ʼn nuusbrief kwalifiseer as kanaal.   

 
[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.13 Wanneer lesers besluit om ʼn teks te lees, streef hulle bepaalde leesdoelwitte na, om inligting uit 

die teks te onttrek. 
 

[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.14 Skrywers moet altyd van ʼn teks se teikengehoor bewus wees en een manier om bewus te bly, is 

deur na die demografie van die betrokke gehoor op te let. Die demografie van Teks 1 is 
hoofsaaklik hoërskoolleerders.   
 
[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.15 Wanneer ʼn skrywer probeer om sy/haar slegte eienskappe of gebrekkige kennis weg te steek, 

verwys ons daarna as fasadegedrag. Teks 1 bevat nie juis enige fasadegedrag nie.  
 

[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.16 Somtyds sluit ʼn outeur ʼn appellerende boodskap by ʼn teks in, wat nie onmiddellik onderskeibaar 

is nie. Dit staan bekend as indirekte appèl. Teks 1 bevat indirekte appèl. 
 
[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.17 Een van die belangrikste middele vir bladuitleg is die gebruik van ʼn matrys. Teks 1 reflekteer die 

gebruik van ʼn matrys. 
 

[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.18 Wanneer numeriese data gekommunikeer word, help die gebruik van persentasies om die syfers 

toe te lig. Maar persentasies kan ook gebruik word om lesers te mislei. Een manier om daarin te 
slaag, is deur die vergelykingsbasis weg te laat. 

 
[1] waar 
[2] onwaar 
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1.19 Wanneer die geskrewe inhoud van ŉ teks ŉ dominanter rol as die meegaande illustrasie speel, is 
ŉ aanvullende verhouding teenwoordig.  

 
[1] waar 
[2] onwaar 

 
1.20 Wanneer ŉ illustrasie help om ŉ atmosfeer vir die meegaande teksinhoud te skep deur relevante 

temas te voorspel, is ŉ atmosfeerskeppende verhouding teenwoordig.     
 
[1] waar 
[2] onwaar 

[20] 
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SEMESTER 2 
WERKOPDRAG 02 

 

 
 
Elke subafdeling het ŉ verantwoordelike dosent. Besoek myUnisa vir hul 
kontakbesonderhede. 

 
Sluitingsdatum: 19 September 2018 
 
Unieke nommer: 765668 

 
Navrae:  

Jou keuseafdeling se betrokke dosent. 
Tel. 012 429 6308 (Sekretaresse) 
 
Werksafbakening: 
Die werkopdrag is gebaseer op Afdeling B, C, D en E van die studiegids. Beantwoord ENIGE 
TWEE afdelings: B, C, D of E.   

 
Formaat: 
Die werkstuk moet verkieslik getik wees en in PDF-formaat via myUnisa ingehandig word. 
MOET ASSEBLIEF NIE DIE TWEE AFDELINGS APART INDIEN NIE! 
 
LET ASSEBLIEF OP: jy mag nooit ŉ skryftaak op jou eie notas baseer nie, tensy ons uitdruklik vir 
jou opdrag of toestemming gee om dit te doen. Gebruik altyd die gegewe notas. 
 

 

 
AFDELING B: KOERANTTEKSTE 

 
 

VRAAG 1 
 
Watter tipe koerantartikel in Kolom B pas by watter beskrywing in Kolom A? Skryf slegs die nommer van 
kolom A en die gepaste letter van Kolom B neer, bv. 1C.      (5) 
 

Kolom A Kolom B 
1. Artikels in hierdie kategorie gee  ŉ 
uitgebreide beskrywing of verklaring van 
onderwerpe of gebeure wat in die nuus is. Na 
ŉ berig oor terrorisme kan daar ŉ artikel 
verskyn waarin indringend gekyk word na 
terroriste se persoonlikheidskenmerke, 
taktieke en doelstellings. 

A. Die “Wall Street Journal”-vorm 

2. Die kenmerkende eienskappe van hierdie 
vorm is dat enige storie benader word vanuit 

B. Die atmosfeerstorie (“colour story”) 
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die manier waarop dit 'n individu as 
verteenwoordiger van 'n groter groep raak. In 
die inleier/inleidende paragraaf word daar 
dus gefokus op 'n individu en hoe 'n bepaalde 
saak hom/haar raak voordat daar oorgegaan 
word na 'n bespreking van 'n aangeleentheid/ 
onderwerp in die algemeen. 
3. ŉ Artikel waarin met diepte oor 
persoonlikhede, ŉ plek (stad) of byvoorbeeld 
oor ŉ modiegier verslag gedoen word. 

C. Die profiel 

4. Die hoofdoel van hierdie soort artikel is om 
vir die leser 'n gevoel te gee van die 
omstandighede (fisies, emosioneel, ens.) wat 
'n bepaalde gebeure omring. 

D. Die agtergrondstorie 

5. Hier word 'n aantal vrae gestel om 'n tema 
in al sy belangrikste fasette vir die leser te 
ontplooi. Die vrae moet dan so opgestel wees 
dat die persoon in die antwoorde soveel 
moontlik van sy opvatting oor die onderwerp 
blootlê. Onderhoude van hierdie aard kan oor 
enige tema handel. 

E. Temagerigte onderoudartikels 

 
VRAAG 2 
 
Beantwoord die volgende vrae: 
 
2.1 Noem die twee formate waarin koerante kan verskyn.               (2) 
2.2 In ŉ nuusberig (artikel) som die inleier gewoonlik die belangrikste dinge op waaroor daar in die 

betrokke berig verslag gedoen word. Noem die twee soorte inleiers waarvan daar in jou studiegids 
gepraat word.                     (2) 

2.3 Verduidelik in jou eie woorde wat ŉ sagte inleier is.               (2) 
2.4 Wanneer sal jy gewoonlik van ŉ aanhaling as sagte inleier gebruik maak?            (1) 
2.5 Die uurglasstruktuur het drie hoofdele. Noem al drie.               (3) 
2.6 Verduidelik wat ŉ agtergrondstorie is en gee ŉ voorbeeld van wanneer so ŉ artikel geskryf sal word. 

                      (3) 
2.7 “Die profiel” is een van baie verskillende koerantartikels. Waaroor word daar normaalweg in ŉ profiel 

verslag gelewer?                    (1) 
2.8 Wat is die hoofdoel van die persoonlikheidsprofiel?               (1) 
 
VRAAG 3 
 
Skryf ŉ artikel            
Gebruik die verslaggewer se notas en skryf ŉ artikel oor die eerste swart vrou van Afrika wat die hoogste 
piek in die wêreld bereik het. Jy moet van ŉ sagte inleier en die uurglasstruktuur gebruik maak. 
 
Bestudeer die gedeeltes oor die sagte inleier en die uurglasstruktuur op p.185 (en verder) in jou 
studiegids, voor jy aan jou artikel begin beplan of skryf. 
 
Verslaggewer se notas 

 Lesedi Mkhize is die eerste swart vrou van Afrika wat die hoogste piek in die wêreld bereik. 
 Aan Pretoria Girls’ High gematrikuleer. 
 Tydens twee vorige probeerslae kon sy die piek nie bereik nie. 
 “Vrede. Dit is wat ek in die berge ervaar.” 
 Die berg Everest. 
 31 jaar oud. 
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 “Die derde maal was skeepsreg.” 
 Het in Mamelodi grootgeword. 
 Dit het baie deursettingsvermoë gevat om vir ŉ derde keer te probeer. 
 Het op die ouderdom van sewe by die Universiteit van Pretoria begin rotsklim. 
 Is lief vir die buitelewe. 
 Beplan om die sewe hoogste pieke op sewe kontinente te klim. 

 
Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria Punt (15) 
1 Formaat en struktuur: ŉ Gepaste kop moet voorsien word. Die 

datum en naam van die verslaggewer moet in jou artikel verskyn. 
Paragrawe is belangrik. 

5 

2 Inhoud: Gebruik die verslaggewer se notas. Maak van ŉ 
opsommende inleier en omgekeerdepiramidestruktuur gebruik. 

5 

3 Taalgebruik: Jou taalgebruik, punktuasie en spelling moet keurig 
wees. 

5 

TOTAAL 15 
 
LENGTE: Jou artikel mag nie langer as een bladsy wees nie. 
 
VRAAG  4 
 
Skryf ŉ agtergrondstorie          
Suid-Afrika se gunstelingradiostasie, Mzansi FM, het onlangs ŉ nuwe omroeper vir hulle populêre 
ontbytprogram aangestel. Jy moet nou ŉ agtergrondstorie oor Jason Boezak, die splinteruwe stem op 
die ‘Mzansi Ontbyt’ skryf. Jy moet van die verslaggewer se notas gebruik maak. 
 
Onthou om na die gedeelte oor die agtergrondstorie in jou studiegids (p. 215 – 219) te kyk voor jy begin 
skryf. 
 
Verslaggewer se notas 

 Studeer B.Com Rekeningkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. 
 Gaan op ŉ kampustoer in sy eerste jaar. 
 Sien die klein kampusradiostasie. 
 Van Kimberley in die Noord-Kaap. 
 Stokperdjies: Fietsry (het die Argus-wedren in Kaapstad al sewe keer voltooi); en hy versamel 

Chinese porselein. 
 Het ŉ oudisie by die kampusradiostasie gedoen. 
 Eerste regte werk – die middernagskof op Suid-Kaap FM. 
 Begin as radioplatejoggie in sy eerste jaar op Universiteit. 
 28 jaar oud. 
 Voltooi sy B.Com graad maar toon geen belangstelling in die rekeningkundige wêreld nie. 
 Het ŉ jaar gelede na Gauteng verhuis. 
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Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria Punt (15) 
1 Formaat en struktuur: Gebruik ŉ gepaste kop. Paragrawe 

is belangrik. 
5 

2 Inhoud: Gebruik die “Verslaggewer se notas” om jou te lei. 
Moet dit nie eenvoudig knip en plak nie. Skryf volsinne. 

5 

3 Taalgebruik: Jou taalgebruik, punktuasie en spelling moet 
keurig wees. 

5 

TOTAAL 15 
 
LENGTE: Jou agtergrondstorie mag nie langer as een bladsy wees nie. 
               [50] 
 

 
AFDELING C: TEKSTE VIR DIE UITSAAIWESE 

 
 

VRAAG 1 

Meerkeusevrae. Skryf telkens net die nommer van die vraag en die korrekte antwoord neer, 
byvoorbeeld: 1.1 a. Elke vraag het net een korrekte antwoord.                                                     (10) 
 
1.1 Watter twee tipes radioluisteraars word deur Albarran en Pitts (2001) geïdentifiseer? 

 
(a) "Present"-luisteraars en "Scanner"-luisteraars. 
(b) Goeie luisteraars en Slegte luisteraars. 
(c) "Preset"-luisteraars en "Scanner"-luisteraars. 

 
1.2 Wat is die definisie van ’n nuusberig of nuussegment? 

 
(a) Dit verwys na beeldmateriaal op videoband wat gewys word terwyl die nuusleser die storie 

aanbied. 
(b) Dit is ’n bepaalde nuusstorie of nuusitem wat ’n bepaalde tema dek. 
 (c) Dit is ’n lys van al die stories in die nuusbulletin 

 
1.3 In watter een van die volgende stories word die getalle korrek gebruik vir uitsaainuus? 

 
(a) Die besigheid het byna R 18000 spandeer. 
(b) Die besigheid het R 17998 spandeer. 
(c) Die besigheid het byna R 17998 spandeer. 

 
1.4 In watter een van die volgende sinne is die attribusie korrek? 

 
(a) ’n Kind (5) is vanoggend tydens ’n rooftog in Pretoria doodgeskiet. 
(b) ’n Vyfjarige kind is vanoggend tydens ’n rooftog in Pretoria doodgeskiet. 
(c) ’n Kind is vanoggend tydens ’n rooftog in Pretoria doodgeskiet. Die kind was vyf jaar oud. 

 
1.5 Watter een van die volgende opsies is korrek? 

 
Die ... dra nie eintlik by tot die feite van die storie nie, en kan maklik weggelaat word. 
 
(a) “wrap” 
(b) kopiestorie 
(c) sagte inleier 
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1.6 Watter een van die volgende stellings is WAAR? 

 
(a)  In TV-nuusberigte bestaan die eerste deel van die berig uit die verslaggewer se storie wat 

oorgeklank is. 
(b)  Die verslaggewer se oorgeklankte storie word ten volle getranskribeer in die TV-nuusberig. 
(c)  In TV-nuusberigte bestaan die eerste deel van die berig uit die gedeelte wat deur die   

nuusleser in die ateljee gelees word. Hierdie gedeelte word die "opsommende inleier" 
genoem. 

 
1.7 Die persoonlikheidsonderhoud... 

 
(a) is algemeen in sagtenuusprogramme. 
(b) is die algemeenste vorm van onderhoudvoering. 
(c) is gewoonlik altyd onderwerpgeoriënteerd. 

 
1.8 Watter een van die volgende stellings is ONWAAR? 

 
(a)  Om variasie by geselsprogramme in te bou, is moeilik. 
(b)  Die gaste bepaal die progressie van die geselsprogram. 
(c)  Die omvang van die program moet duidelik uitgespel wees want die gehoor het ’n reg om te 

weet waaroor daar gepraat gaan word. 
 
1.9 Hou die vrae in ’n geselsprogram... 

 
(a) lank en ingewikkeld. 
(b) kort en ingewikkeld. 
(c) kort en eenvoudig. 

 
1.10 Die hantering van ’n paneelbespreking verskil van ’n onderhoud, want... 

 
(a) in die onderhoud is daar meer as twee deelnemers. 
(b) in die paneelbespreking is die rol van die aanbieder minder prominent. 
(c) die paneelbespreking sluit nie verskillende standpunte in nie. 

 
VRAAG 2 
 
2.1  Waarna verwys die konsep klankgrepe?                                                                                 (2) 
2.2  Noem twee maniere waarop jy ’n uitsaainuusteks duidelik en eenvoudig kan hou.              (2) 
2.3  Waarom word die aktief in die skryf van uitsaaiberigte gebruik?                                             (2) 
2.4  Een van die kommunikasiedoelstellings van ’n geselsprogram is die oorredende doelstelling. 

Noem die ander twee kommunikasiedoelstellings.                                                 (2) 
2.5  Waarna verwys ’n semi-teksbegeleiding by geselsprogramme?                                               (2) 
 
VRAAG 3 

3.1  Skryf die volgende paragraaf oor sodat dit gepas is vir uitsaainuus.                                           (5) 

Joe Maswanganyi (Minister van Vervoer) sê die verskriklike stakings in die vervoerbedryf kos die 
land maandeliks R 99765. 

3.2  Verbeel jou jy is die aanbieder van ’n geselsprogram. Hierdie geselsprogram is ’n 
meningsonderhoud (p. 343). Gebruik die volgende inligting om ’n kort programinleiding en twee 
vrae asook opvolgvrae vir die onderhoud te skryf:                                                          (5) 
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Program: SA Fokus 
Gas: Mnr. Henk du Toit (Dieetkundige) 
[Jy moet die gas aan die gehoor voorstel] 
Onderwerp: Eetversteurings onder tieners 
 

** Jy kan die voorbeeld op p. 357 en 358 van die gids (TEKS 4) gebruik om jou te help. 
Onthou ook dat jy jou eie navorsing kan doen om inligting te kry vir die skryf van die vrae. 
Hou die inleiding kort. Skryf twee moontlike vrae neer met ’n opvolgvraag vir elke vraag – 
jy moet met ander woorde twee moontlike vrae en twee moontlike opvolgvrae hê. Hierdie 
oefening is nie ’n volledige onderhoud nie. Jy moet nie ’n programslot byvoeg nie. 
 

 

VRAAG 4 

Skryf ʼn TV-nuusberig van 60 sekondes lank (ongeveer 180 woorde). Gebruik die onderstaande notas 
van die verslaggewer. Sluit ʼn klankgreep by jou berig in. Maak seker die klankgreep is korrek ingelei. 
Dui duidelik aan watter deel van jou berig die opsommende inleier, die verslaggewer se storie, die 
klankgreep en die afsluiting is.                                                                           (20) 

Onthou:  

1. Daar is stylriglyne wat by die skryf van so ʼn berig geld. 

2. Moet nie die tegniese detail (soos in die gids) byvoeg nie. 

3. Jy kan addisionele inligting by jou berig voeg indien jy dit as relevant beskou. 

Notas van ʼn verlaggewer: 
 

 Motorbotsing in Kaapstad 
 Buitengrachtstraat 
 14 mense beseer 
 5 mense oorlede 
 Vanoggend om 06:30 
 Drie motors en een bus bots 
 Een van die slagoffers is ’n driejarige kind 
 ER24 was eerste op die toneel 
 Danie Cronje van ER24 het vertel hoe die toneel gelyk het 
 Cronje se woorde: “Dit was soos iets uit ’n film. Lyke en mense was oor die pad gestrooi. 

Ek het nog nooit so iets gesien nie.” 
 Polisiewoordvoerder, Johannes Kgame, sê ’n dronk bestuurder in een van die motors 

het moontlik die ongeluk veroorsaak 
 Die bestuurder het oorleef 
 Die bestuurder sal môre in die hof verskyn 
 Saak: Strafbare manslag 
 Die pad is steeds gesluit 
 Motoriste word aangeraai om eerder alternatiewe roetes te gebruik. 
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Assesseringskriteria 
Opsommende inleier 
(Ten minste 4 ‘w-vrae’ moet beantwoord word) 

4 

Logiese struktuur van die inhoud 5 
Gebruik van korrekte inleiding + klankgreep 4 
Gebruik van hofies 2 
Taalgebruik 5 
TOTAAL 20 

[50] 

 

 
AFDELING D: TEKSTE VIR DIE INTERNET EN DIE WEB 

 
 

VRAAG 1 
 
1.1  Beskryf twee funksies van ‘n illustrasie. Hoe sou jy dit kon gebruik in ’n teks wat op die web 

gepubliseer word? Jy kan terugverwys na Afdeling A.              (3) 
 
1.2  Lees die e-pos hier onder en beantwoord die volgende vrae: 
 

From  : cmburns@gmail.com  

To  : frink@springu.ac.za  

Cc  : llennox@gmail.com, carlc@yahoo.com  

Bcc  : 

Subject : Navraag: SCI2402 

 

Hi lektor 

 

Ek is 30522696. Ek vat SCI2402. ek sukkel met thermodinamika   

 

Ek wil jou sien sodat jy die werk aan my kan verduidelik. 

 

Dankie, 

 

Charles  

 
 
 
1.2.1  Noem twee aspekte van netiket wat nie gehoorsaam word nie.             (2) 
1.2.2  Wat moet alles in die handtekening ingesluit word?               (3) 
1.2.3  Is die register van die boodskap van pas in hierdie konteks? Motiveer jou antwoord. Jy kan 

terugverwys na Afdeling A.                  (5) 
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1.3  E-pos is nie 100% veilig nie. Noem iets wat kan gebeur met e-pos wat dit onveilig maak.          (1) 
1.4  Noem twee wyses waarop jy die navigasie van ’n webblad kan vergemaklik vir die verbruiker.  (2) 
1.5  Verduidelik wat Redish bedoel wanneer sy sê dat die webgebruiker ‘n jagter-versamelaar is.    (2) 
1.6  Waarom is dit belangrik om by die onderwerp te bly en inligting te kategoriseer? Illustreer die 

belangrikheid daarvan met ’n gepaste voorbeeld.               (2) 
 
VRAAG 2 
 
Jy is lid van ’n suksesvolle filmklub. Dit is jou verantwoordelikheid om gassprekers vir elke tweede 
vergadering te reël. Die tema vir die volgende ontmoeting is ‘zombies’. Skryf ’n e-pos aan dr. Victor van 
Helsing, ’n filmkenner by die Universiteit van Mzansi, en vra hom om met die klub te kom praat. Skenk 
noukeurig aandag aan jou register en hou in gedagte dat hierdie ’n uitnodiging is; jy moet die 
filmnavorser met die nodige besonderhede van jou klub voorsien. Onthou ook tipiese aspekte van e-pos: 
onderwerpreël, handtekening, inhoud. 
 

Kriteria Punt (10) 
Inhoud (tyd, plek, ens) 3 
Uitleg 2 
Handtekening 2 
Taalgebruik 3 

 
VRAAG 3 
 
Skryf ’n aanlyn nuusberig na aanleiding van die volgende notas deur die verslaggewer. Dui ook met 
behulp van voetnote aan hoe jy die ontwerpriglyne vir die uitleg van ’n aanlyn berig gevolg het. Die berig 
moet nie langer as ’n bladsy wees nie. 
 

Notas van verslaggewer – 13/08/2016 
 
Trevor Noah bring nuwe vertoning na SA – “States in a state!” 
“President Trump het basies my nuwe vertoning vir my geskryf. Vele vergelykings word 
ook getref met Stuid-Afrikaanse politiek, maar die fokus val hoofsaaklik op Trump se 
aksies”, Noah. 
Vertoning is geskryf na aanleiding van nuwe politieke toestande in die VSA. 
Noah werk tans in New York – aanbieder van “The Daily Show”. 
Trump is glo ‘n fantastiese bron van komedie. 
Suid-Afrika is Noah se laaste stop op sy wêreldwye toer. 
Vertonings in Kaapstad, Durban en Johannesburg. 
Daar’s reeds baie belangstelling, volgens Computicket. 
Noah wil ná die toer vakansie hou in SA 
 

 
Kriteria Punt (20) 
Hoofopskrif 2 
Datum en tyd 2 
Inleidende paragraaf 2 
Omgekeerdepiramidestruktuur 4 
Uitleg gepas vir aanlyn berig 2 
Skryfstyl 2 
Leserinteraksie 1 
Uitwys van ontwerpriglyne 5 

 
                      [50] 
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AFDELING E: TEKSTE VIR SKAKELWERK EN BEMARKING 

 
 

VRAAG 1 

Bestudeer Bird (2002) se verskillende openingstegnieke vir verkoopbriewe op bladsy 473-474 in jou 
Studiegids en skryf jou eie opening vir die tipes wat hieronder gelys word. Vermy plagiaat.         (10) 

1.1 Sê dat jy jou produk verbeter het… 

1.2 Spreek die leser as ʼn lid van ʼn groep aan… 

1.3 Rig ʼn uitnodiging… 

1.4 Gee nuus… 

1.5 Verras, skok of ontsenu die leser... 

 

VRAAG 2 

Bestudeer Teks 2 op bladsye 446-447 van die Studiegids. Analiseer die teks en voltooi die 
konstruksieplan hieronder. Vir ʼn voorbeeld hiervan, kyk asseblief na bladsy 472 in jou Studiegids.     (10) 

Teks/Afdeling AIDCA-
element 

Teksvrae Funksie Kort 
teksvoorbeeld 

     
     
     
     

 

VRAAG 3 

Bestudeer die formaateienskappe van nuusvrystellings op bladsye 443-444 in die Studiegids. Watter 5 
eienskappe moet vir seker teenwoordig wees wanneer jy ʼn krisisnuusvrystelling skryf? Motiveer jou 
antwoord.                   (10)  

VRAAG 4 

Suid-Afrikaanse Brouerye (SAB Miller) het met die Amerikaanse maatskappy, Anheuser-Busch, 
saamgesmelt. Nou, as die wêreld se grootste brouerymaatskappy, sal Newbelco op die Johannesburgse 
aandelebeurs noteer. Jy werk vir ʼn makelaarsfirma wat met die taak belas is om die samesmelting en 
gevolglike besluite aan te kondig. Jy moet ʼn finansiële nuusvrystelling skryf waarin jy (1) die 
samesmelting aankondig, (2) die aandeelhouers inlig dat SAB Miller nie meer op die JAB noteer nie, 
maar dat Newbelco in sy plek sal noteer, (3) aandeelhouers inlig dat Newbelco eers in 4 jaar van nou sal 
handel dryf, maar dat dividente steeds jaarliks sal uitbetaal.                (20) 

Jy mag nie bloot ons notas woord-vir-woord oorskryf nie. Jy moet ʼn finansiële vrystelling in dieselfde 
register en styl skryf as wat jy in publikasies soos Finweek en Business Times sal vind. Onthou om die 
omgekeerdepiramidestruktuur toe te pas. 

Gebruik die volgende assesseringskriteria om jou te lei. 
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Assesseringskriteria vir Vraag 4 Punte (20) 

5. Formaat van vrystelling 5 

6. Toepassing van die omgekeerdepiramidestruktuur 5 

7. Inhoud 5 

8. Taal 5 

 

             [50] 

        TOTAAL VAN TWEE AFDELINGS: [100] 

 

SEMESTER 2 
WERKOPDRAG 03 

(EKSAMENPORTEFEULJE) 
 

Let asseblief op: 
Hierdie module het nie meer ’n lokaalgebaseerde eksamenvraestel nie. Dit beteken dat jy nie 
meer ’n eksamenvraestel by ’n eksamenlokaal hoef te skryf nie. In plaas van ŉ eksamenvraestel 
moet jy hierdie portefeulje vir assessering inhandig.

 
 
Elke subafdeling het ŉ verantwoordelike dosent. Besoek asseblief myUnisa vir hul 
kontakbesonderhede. 
  
Sluitingsdatum: 24 Oktober 2018 

Unieke nommer: 571568 
 
Navrae:  
Verantwoordelike dosent vir jou gekose afdeling. 
Tel.: 012 429 6308 (Sekretaresse) 

Studiemateriaal: 
Die portefeulje fokus op afdelings B, C, D en E van die studiegids. Jy moet SLEGS EEN afdeling 
kies: B, C, D of E.  

 
Formaat: 
Jy moet die opdrag tik en in PDF-formaat plaas en via myUnisa inhandig.  
 
Puntetoekenning: 
100 punte 
 
LET ASSEBLIEF OP: jy mag nooit ŉ skryftaak op jou eie notas baseer nie, tensy ons uitdruklik vir 
jou opdrag of toestemming gee om dit te doen. Gebruik altyd die gegewe notas. 
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AFDELING B: KOERANTTEKSTE 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 
 
Skryf ŉ artikel            
Gebruik die verslaggewer se notas en skryf ŉ artikel oor die Suid-Afrikaanse student, Jaco Marais, wat ŉ 
suksesvolle veldtog van stapel gestuur het vir die skepping van ŉ bebaarde emotikon (emoji). Jy moet 
van ŉ sagte inleier en die uurglasstruktuur gebruik maak. 
 
Bestudeer die gedeeltes oor die sagte inleier en die uurglasstruktuur op p.185 (en verder) in jou 
studiegids, voor jy aan jou artikel begin beplan of skryf. 
 
Verslaggewer se notas 

 Jaco Marais, 18 jaar oud. 
 Stel ŉ aanlynpetisie op. 
 “Ek word nie verteenwoordig nie.” 
 BA student aan die Universiteit van Kaapstad. 
 Apple stem in om ŉ emotikon van ŉ bebaarde man te skep. 
 “Ek soek net ŉ emoji wat my verteenwoordig. Jy weet, een met ŉ baard.” 
 Petisie is deur duisende van regoor die wêreld onderteken. 
 “Ek’s verlig om dit te hoor.” 

 
Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria vir Taak 1 Punte (50) 
1. Formaat van koerantartikel 10 
2. Sagte inleier 10 
3. Toepassing van uurglasstruktuur 10 
4. Inhoud 10 
5. Taalgebruik 10 
TOTAAL 50 

 
LENGTE: Jou artikel mag nie langer as een bladsy wees nie. 
 
Taak 2 
 
Skryf ŉ profiel           
Mej. Suid-Afrika, Refilwe Sedumedi, het pas die Mej. Wêreld-skoonheidskompetisie gewen. Skryf ŉ 
profiel oor haar om ŉ bietjie meer inligting oor haar – SA se lieflikste dame – aan alle Suid-Afrikaners te 
bied. Jy moet hierdie profiel as ŉ artikel met aanhalings skryf. Jy moet van die verslaggewer se notas 
gebruik maak.  
 
Onthou om na die gedeelte oor die profiel in jou studiegids (p.198 – 209) te kyk voor jy begin skryf. Hier 
sal jy ook meer lees oor die skryf van ŉ profiel as ŉ artikel met aanhalings. 
 
Verslaggewer se notas 

 Refilwe Sedumedi, 20 jaar oud 
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 Mej. Suid-Afrika 
 As Mej. Wêreld gekroon 
 “Ek het dit regtig nie verwag nie.” 
 “Dit was ŉ moeilike jaar met die afsterwe van my ma. Ek weet sy sou trots wees.” 
 “Ek sien uit na die uitdagings wat saam met die Mej. Wêreld-titel kom. Ek sien ook daarna uit om 

nuwe plekke te sien en nuwe mense te ontmoet.” 
 Van Durban, KwaZulu-Natal 
 Matrikuleer aan die Durban Girls’ High School 
 Uitstekende langafstandatleet 
 Verteenwoordig Suid-Afrika by die Junior Wêreldkampioenskappe in die 1500m 
 Kies modelwerk ná sy die ligamente in haar regterknie tydens ŉ oefensessie geskeur het 

 
Skenk aandag aan die volgende assesseringskriteria: 

Assesseringskriteria vir Taak 2 Punte (50) 
1. Formaat van profiel 10 
2. Geskryf as artikel met aanhalings 15 
3. Inhoud 15 
4. Taalgebruik 10 
TOTAAL 50 

 
LENGTE: Jou profiel mag nie langer as een bladsy wees nie. 
 
                  [100] 
 

 
AFDELING C: TEKSTE VIR DIE UITSAAIWESE 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 

Skryf ʼn TV-nuusberig van 60 sekondes lank (ongeveer 180 woorde). Gebruik die onderstaande notas 
van die verslaggewer. Sluit ʼn klankgreep by jou berig in. Maak seker die klankgreep is korrek ingelei. 
Dui duidelik aan watter deel van jou berig die opsommende inleier, die verslaggewer se storie, die 
klankgreep en die afsluiting is.                                                                                                   

LET WEL:  

1. Daar is stylriglyne wat by die skryf van so ʼn berig geld. 

2. Moet nie die tegniese detail (soos in die gids) byvoeg nie. 

3. Jy kan addisionele inligting by jou berig voeg indien jy dit as relevant beskou. 

Notas van die verslaggewer: 
 

 Besoedelde water eis 5 mense se lewens 
 5 mense is hierdie week oorlede 
 Nadoodse ondersoek bevestig dat die oorsaak besoedelde water is. 
 Al die slagoffers het in die Umlazi nedersetting in Durban gebly 
 Monsters van die water is geanaliseer – die adenovirus is in die water gevind 
 Simptome sluit in: konjunktivitis en koors. 
 Mnr. Sello Nthabane (gemeenskapslid): "We are very worried about the water. It is killing 
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our people. It is unfair that we have to live in fear.“ 
 Verteenwoordiger van die Departement van Water en Sanitasie, Karabo Mokonyane, sê 

hulle doen alles in hulle vermoë om te verseker dat die water weer veilig is om te drink. 
 Daar word vermoed dat die besoedelde water in ’n waterbron buite die nedersetting 

ontstaan het. Dit word dan deur die pype in die nedersetting versprei. 
 Water word nou van ander waterbronne na die gemeenskap aangery.  
 Die inwoners van Umlazi dreig om te staak indien die probleem nie binnekort opgelos 

word nie.  
 Die Departement van Water en Sanitasie is besig met ’n ondersoek om te bepaal 

wanneer die virus begin versprei het en waar die bron van die besoedelde water is. 
 

Assesseringskriteria vir Taak 1 
1. Opsommende inleier 10 
2. Formaat 10 
3. Inhoud 10 
4. Omgekeerdepiramidestruktuur 10 
5. Taalgebruik 10 
Totaal 50 

 

Taak 2 

Jy is die aanbieder van ’n geselsprogram. Berei voor vir ’n meningsonderhoud. [1] Dui aan wat jy in die 
programinleiding sowel as in die programslot gaan sê. Onthou dat die inleiding en slot nie langdradig 
moet wees nie, maar dat jy die belangrikste inligting moet insluit. [2] Werk tien (10) vrae uit wat jy tydens 
die onderhoud kan vra. [3] Werk ook ’n opvolgvraag uit vir elkeen van die tien vrae.  

LET WEL: Jy moet NIE die gas se moontlike antwoorde op jou vrae ook byvoeg nie. Jy moet 
navorsing oor die onderwerp doen om sinvolle vrae te skryf. 

Gebruik die volgende notas om jou te lei: 

Program: Kom Ons Gesels 
Gaste: Mike Jenkins (graffiti kunstenaar), Mnr. Sam Johnson (dosent by die Universiteit van 
Pretoria) 
Besprekingspunt: Graffiti: is dit kuns of vandalisme? 

 

Assesseringskriteria vir Taak 2 
1. Programinleiding 10 
2. Vrae 10 
3. Opvolgvrae 10 
4. Programslot 10 
5. Taalgebruik 10 
Totaal 50 

 

             [100] 
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AFDELING D: TEKSTE VIR DIE INTERNET EN DIE WEB 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 

Gebruik die aantekeninge van ‘n verslaggewer wat hier onder gegee word, brei dit uit en skryf ‘n 
nuusberig wat gepas is vir ‘n aanlyn koerant. Gebruik die beplanningsmatrys om jou beplanning te doen 
en sluit dit by jou portefeulje in. Onthou dat jou artikel so eg moontlik moet lyk; skenk noukeurig aandag 
aan die formaat en die omgekeerdepiramidestruktuur. 

Notas van verslaggewer – 25/09/2016 
 
Durban – polisie het beslag gelê op ongeveer 250 diere uit Australië. 
“Die diere is onder vreeslike omstandighede hiereen gebring. Die voëls het nie genoeg 
kos of water gehad nie; die reptiele was nie almal in aparte bokse nie,” Sifiso Mncube 
SAPD 
Sharon Meiring: “Baie van hierdie voëls word in SA geteël vir die troeteldiermark. Dit gaan 
my verstand te bowe waarom hulle steeds ingesmokkel word.” 
Meiring is ’n plaaslike veearts. Gaan vir diere sorg tot hulle gesond genoeg is om terug te 
gaan Australië toe. 
Diere is waarskynlik bestem vir die onwettige handel van eksotiese diere. 
Polisiehonde het goedere as verdag geïdentifiseer. 
Meiring sê dis moeilik om met wilde reptiele te teël, veral na lang periodes in slegte 
omstandighede. 
Mncube sê daar is baie bedreigde spesies gevind. Hierdie spesies is verbode en dus 
aanloklik op die swart mark. 
 

 

Beplanningsmatrys 
Wat is die hoofnuus? 
 
 
 

 

Wat is die minder belangrike feite? 
 
 
 

 

Belangrike riglyne wat ek moet onthou by 
die skryf en uitleg van ’n aanlyn berig: 
 
 
 

 

 

Assesseringskriteria vir Taak 1 Punte (50) 
1. Beplanningsmatrys 10 
2. Formaat 10 
3. Inhoud 10 
4. Omgekeerdepiramidestruktuur 10 
5. Taal, toon en aanbieding 10 
TOTAAL 50 
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Taak 2 

Skryf ’n e-pos aan die bestuur van die Palm Bridge Lodge waarin jy hulle bedank vir die goeie diens wat 
jy ontvang het tydens jou vakansie. Onthou dat hierdie e-pos steeds in ’n formele styl geskryf moet word. 
Noem drie aspekte van jou besoek wat vir jou uitgestaan het as die beste. Gebruik die 
beplanningsmatrys om jou e-pos te beplan en sluit dit by die portefeulje in. 

Onderwerpreël 
 

 

Inhoud van e-pos 
 
 
 

 

Handtekening 
 

 

 

Assesseringskriteria vir Taak 2 Punte (50) 
1. Beplanningsmatrys 10 
2. Formaat 10 
3. Inhoud 10 
4. Register en afgestem op teikengehoor 10 
5. Taal, toon en aanbieding 10 
Totaal 50 

 

             [100] 

 
AFDELING E: TEKSTE VIR SKAKELWERK EN BEMARKING 

 
 

Vir hierdie portefeulje moet jy Taak 1 en Taak 2 voltooi. Dien al twee as een dokument vir assessering 
in. 

Taak 1 

Jy werk vir ʼn raffinadery langs die Letabarivier in die Limpopo provinsie. Die raffinadery word deur ʼn 
Noorse maatskappy in Oslo besit. Hierdie maatskappy, genaamd Future Fuels, bestuur raffinaderye 
regoor die wêreld en is trots daarop dat hulle fosielbrandstowwe op ekovriendelike wyse suiwer. ʼn Deel 
van hul mandaat is om die onmiddellike omgewing van die raffinadery te rehabiliteer. Weens ʼn 
sisteemfout het daar egter op 6 September 2018 olie gemors. ʼn Mate gelykstaande aan 16 olievate het 
in die Letabarivier ingespoel, net onder die Tzaneendam, en besoedel nou die water in die rigting van 
die Krüger Nasionale Wildtuin.  

Instruksies: 

Jy is die skakelbeampte vir Future Fuels en moet ʼn slegtenuusvrystelling skryf waarin jy die publiek van 
die insident in kennis stel. Jou vrystelling moet die gemeenskappe wat langs die Letabarivier woonagtig 
is, waarsku om nie die water vir huishoudelike of besproeiingsdoeleindes te gebruik nie, totdat die olie 
verwyder is. Die publiek moet ook nie visvang nie.  

Jy mag enige addisionele inligting toevoeg wat jy as belangrik beskou. Let asseblief mooi op na die 
formaat van jou vrystelling asook die register en inligtingsdigtheid. Hou in gedagte dat die meeste mense 
wat in die geaffekteerde area woon beperkte skoolopleiding het. Onthou ook om die 
omgekeerdepiramidestruktuur toe te pas. Gebruik asseblief die assesseringskriteria hier onder om jou te 
lei.  
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Assesseringskriteria vir Taak 1 Punte (50) 

1. Formaat van persvrystelling 10 

2. Toepassing van omgekeerdepiramidestruktuur 10 

3. Inhou 10 

4. Register en inligtingsdigtheid 10 

5. Taal 10 

 

Taak 2 

Jy werk nog steeds vir Future Fuels wat in Noorweë gebaseer is en die oliestorting in die Letabarivier is 
steeds van toepassing. Soos jy jou kan voorstel, is verskillende partye betrokke by Suid-Afrikaanse 
natuurbewaring asook die regerings van Limpopo en Mpumalanga baie ontsteld oor die ramp en eis nou 
dat die raffinadery sy deure moet sluit en dat Future Fuels ʼn boete moet betaal. Verder nog word die 
Noorse maatskappy in ʼn baie slegte lig geplaas deur plaaslike koerante en sosiale media. 

Instruksies: 

Skryf ʼn kommentaarvrystelling waarin die maatskappy op die teenwoordige krisis reageer. In hierdie 
vrystelling moet jy alle partye herinner dat Future Fuels die oliestorting berou en dat hulle aan 
natuurbewaring en rehabilitasie toegewy is. Herinner partye aan die goeie werk wat die maatskappy 
reeds in die verlede gedoen het en gee ʼn uitleg van wat hulle beplan om te doen – in die kort- en 
langtermyn – om die rivier skoon te maak.  

Jy mag enige addisionele inligting wat jy as belangrik ag, byvoeg. Let asseblief mooi op na die formaat 
van die vrystelling asook die register en inligtingsdigtheid. Hou in gedagte dat jou gehoor sowel die wyer 
publiek as provinsiale regerings en natuurbewaringsorganisasies insluit. Onthou ook om die 
omgekeerdepiramidestruktuur toe te pas. Gebruik asseblief die assesseringskriteria hier onder om jou te 
lei.  

Assesseringskriteria vir Taak 2 Punte (50) 

1. Formaat van persvrystelling 10 

2. Toepassing van omgekeerdepiramidestruktuur 10 

3. Inhoud 10 

4. Register en afstemming op teikengehoor 10 

5. Taal 10 

 

             [100] 

8.7 Ander assesseringsmetodes 

Geen. 

8.8  Die eksamen 

Hierdie module se eksamen neem die vorm van ŉ portefeulje aan (Werkopdrag 03), wat 55% tot die 
finale punt bydra. Dit beteken jy moet Werkopdrag 03 (die eksamenportefeulje) voltooi voor of op die 
sluitingsdatum. Jy moet die portefeulje na die werkopdragafdeling by Unisa stuur, via myUnisa.  
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Ons raai jou sterk af om van die Suid-Afrikaanse posdiens gebruik te maak om jou portefeulje na Unisa 
in te stuur. Dit kan wegraak. Let asseblief op dat indien jy ŉ alternatief tot myUnisa kies, dit jou 
verantwoordelikheid is om voldoende bewyse van indiening voor te lê in die geval dat jou 
werkstuk weggeraak het of nie afgelewer is nie.  

 
Werkopdrag 03 (eksamenportefeulje) is die finale assesseringstaak vir jou finale punt. Daarom WORD 
GEEN UITSTEL VERLEEN NIE. 
 
Toelating tot die eksamen 
 
Om toegelaat te word om die eksamenportefeulje (Werkopdrag 03) in te handig, moet jy ten minste een 
werkopdrag voor of op die gegewe sperdatum instuur.  
 
Semesterpunt 
 
Die voordeel wat die instuur van werkopdragte vir jou inhou, is dat jy ŉ semesterpunt (ŉ maksimum van 
45%) kan verdien wat saam met jou eksamenpunt (’n maksimum van 55%) getel gaan word om jou 
finale punt vir die module te bereken.  
 
Dit is dus tot jou eie voordeel om Werkopdrag 01 en 02 in te lewer om sodoende ŉ goeie 
semesterpunt op te bou. 
 
Hereksamen 
 
Die hereksamen sal gedurende die volgende eksamengeleentheid, Mei of Oktober, plaasvind en sal ook 
die vorm van ŉ eksamenportefeulje aanneem wat op ŉ gegewe datum via myUnisa na die 
werkopdragafdeling versend moet word. Sodra jy kennisgewing van die universiteit ontvang wat bevestig 
dat jy ŉ hereksamengeleentheid gekry het, moet jy die myUnisa-blad vir TEX2601 reëlmatig besoek om 
seker te maak dat jy nie enige aankondigings misloop nie. Besoek ook kort-kort jou myLife-rekening, in 
geval ons met jou wil kommunikeer aangaande die hereksamen.  
 

9 VEELGESTELDE VRAE 

9.1  Administratiewe vrae 
 

9.1.1 Waar kry ek belangrike telefoonnommers as ek navrae oor byvoorbeeld administrasie, 
studiemateriaal of die eksamenrooster het? 

 
 Belangrike telefoonnommers word in Studiebrief 101 voorsien. Jy kan ook die brosjure 

Studies@Unisa of die universiteit se webwerf raadpleeg. 
 
9.2 Groepbesprekingsklasse / Videokonferensies / Satellietuitsendings 
 

Geen groepbesprekingsklasse of videokonferensies word vir hierdie module aangebied nie. 
Skakel direk met jou dosent indien jy navrae het oor die module. 
 

9.3 Voorgeskrewe en Aanbevole boeke 
 
9.3.1 Is daar voorgeskrewe boeke vir die module? 

 
Daar is geen voorgeskrewe boek vir hierdie module nie. Alle leerstof vir die module vind jy in die 
studiegids TEX2601: Skryfvaardighede vir die kommunikasiepraktyk. 
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9.3.2 Is daar aanbevole boeke vir die module? 
 

Daar is geen aanbevole boeke vir hierdie module nie. 
 

9.4 Vakinhoud 
 
9.4.1 Hoe pak ek hierdie kursus aan? 
 

Dit is baie belangrik om heel eerste Studiebrief 101 te lees. Hierin kry jy inligting oor alle aspekte 
rakende hierdie module, byvoorbeeld werkopdragte, die eksamen en administratiewe sake. 
 

9.4.2 Watter deel van die werk is die belangrikste?   
 

Enigste studiegids vir TEX2601 bestaan uit vyf hoofafdelings wat elkeen opgebou is uit ŉ aantal 
studie-eenhede: 

 
Afdeling A:  Algemene skryfvaardighede (verpligtend) 
Afdeling B:  Koeranttekste (keuseafdeling) 
Afdeling C:  Tekste vir die uitsaaiwese (keuseafdeling) 
Afdeling D:  Tekste vir die internet en die web (keuseafdeling) 
Afdeling E:  Tekste vir skakelwerk en bemarking (keuseafdeling) 

 
Werkopdrag 01 fokus op Afdeling A.  
 
Werkopdrag 02 fokus op Afdeling B, C, D en E waarvan jy enige TWEE AFDELINGS moet 
beantwoord.  
 
Vir die eksamen moet jy Werkopdrag 03 (eksamenportefeulje) inhandig. Om Werkopdrag 03 te 
beantwoord, moet jy EEN van die afdelings voltooi: B, C, D en E. 

 
9.4.3 Hoeveel werkopdragte is daar vir hierdie kursus? 
 

 Drie. Die laaste werkopdrag is die plaasvervanger vir ŉ eksamenvraestel.  
 

9.4.4 Is die werkopdragte verpligtend? 
 

 Jy moet ten minste EEN werkopdrag (hetsy Werkopdrag 01 of 02) instuur om toegelaat te word 
om Werkopdrag 03 in te handig. Om ŉ goeie semesterpunt te verdien, moet jy verkieslik al twee 
die eerste werkopdragte instuur. Die opdragte is ook ontwerp om as goeie voorbereiding vir die 
laaste opdrag te dien. 

 
9.5 Eksamen 
 
9.5.1 Mag ek ŉ woordeboek inneem by die eksamenlokaal? 
 
 Jy mag enige bronne gebruik om Werkopdrag 03 te voltooi, solank jy alle bronne vermeld. Jy 

moet ook ŉ plagiaatverklaring saam met Werkopdrag 03 indien.  
 
9.5.2 Hoe word die finale eksamenpunt bereken? 
 

 Werkopdragte 01 en 02 dra saam 45% van die semesterpunt by, terwyl die oorblywende 55% 
deur Werkopdrag 03 (eksamenportefeulje) opgemaak word. 
  

9.5.3 Is daar ŉ subminimum wat ek moet kry vir die eksamen om die module te slaag? 
 

Ja, die subminimum vir die eksamenportefeulje is 40%. As jy minder as 40% vir jou portefeulje 
behaal, druip jy die module. 
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10 BRONNE GERAADPLEEG 

Geen. 

11 TEN SLOTTE 

Ons hoop jy vind die kursus leersaam en stimulerend. 

12 BYLAE 

Bylaag 1:  HUISREËLS VIR TEX2601 

Die volgende reëls geld vir die module TEX2601. Maak asb. seker dat jy by die reëls hou om sodoende 
onnodige probleme te voorkom. Hierdie reëls is ’n toevoeging tot die 101-studiebrief. 

1) Gebruik jou myLife-e-posrekening. Dit is die amptelike e-posadres wat deur UNISA gebruik 
word om met jou te kommunikeer. Wanneer ons vir jou belangrike kennisgewings vir TEX2601 
stuur, sal dit na hierdie adres gestuur word. Ons aanvaar nie verskonings soos “ek het nie 
geweet nie” of “ek het nie toegang tot my UNISA e-posrekening nie”. Dit bly jou 
verantwoordelikheid om jou myLife-rekening gereeld te besoek.  

2) Sperdatums vir werkopdragte en eksamenportefeuljes is finaal en nie onderhandelbaar nie. Jy 
sal nie toegelaat word om ’n werkopdrag of eksamenportefeulje ná die sperdatum in te handig 
nie. In die geval dat jy weet jy gaan die sperdatum weens persoonlike omstandighede mis, moet 
jy die betrokke dosent VOOR die sperdatum kontak om die nodige reëlings te tref.  

3) Stuur alle werkopdragte en portefeuljes elektronies deur myUnisa in. Die posdiens en 
opdragbokse op kampusse is nie betroubaar nie. As jy steeds besluit om die posdiens of 
opdragbokse te gebruik, doen jy dit op jou eie risiko. Onthou, ons kan slegs nasien wat ons 
ontvang het. 

4) Diegene wat daarop aandring om werkopdragte en eksamenportefeuljes per pos of opdragboks 
in te dien, moet sorg dat die werkstuk ons voor die sperdatum bereik. As die werkstuk later as ŉ 
week by ons aankom, word dit ongemerk teruggestuur. Dit is in jou eie belang om elektronies 
in te dien.  

5) Wanneer jy ŉ werkopdrag of portefeulje indien, moet jy bewys van indiening stoor. Sodra jy jou 
werkstuk ingedien het, ontvang jy ŉ kennisgewing van myUnisa dat jou indiening suksesvol was. 
In die geval van ŉ tegniese probleem, moet jy ŉ screen shot van die indiening neem as bewys 
dat die sisteem die opdrag geprosesseer/opgelaai het. Stoor die screen shot vir latere verwysing. 
Ons aanvaar nie verskonings dat die sisteem nie jou opdrag opgelaai het nie, sonder die nodige 
bewyse. Hou asb. in gedagte dat ons alle myUnisa-aktiwiteite kan nagaan en sien presies 
wanneer jy op die TEX2601-blad aktief was.  

6) Besoek myUnisa om te sien watter aankondigings gemaak is. As jy nie kennis neem van die 
belangrike inligting wat ons aan jou kommunikeer nie, het jy slegs jouself daarvoor te blameer 
wanneer jy foute maak waarteen ons jou gewaarsku het. 

7) As jy enige probleme met jou geassesseerde werkopdrag het, veral met betrekking tot punte, 
kontak ons asb. so gou moontlik om enige foute reg te stel. Dit is baie moeilik om aanpassings 
te maak sodra die assessering vir die eksamenportefeulje begin het; dit sal baie tyd en moeite 
opeis en daar is geen waarborge dat ons die verstellings betyds kan aanbring nie. 

8) OM OP TE SOM: (1) gebruik jou myLife-rekening, (2) dien jou werkstukke elektronies in, (3) 
hou by die sperdatums, (4) stoor bewyse van indiening, (5) besoek myUnisa gereeld, en 
(6) lig ons betyds van enige kwessies in rakende jou opdragpunte.     

Onthou dat die TEX2601-span hier is om jou met akademiese navrae by te staan. Kontak hulle gerus vir 
ondersteuning en hulp wanneer jy vasbrand of onseker is omtrent die kursusinhoud.   
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Bylaag 2: PLAGIAATVERKLARING 

Plagiaat impliseer dat woorde, idees en gedagtes van ander outeurs geneem word en dan aangebied 
word asof dit ŉ mens se eie is. Dit kan ook impliseer dat die werk van ŉ ander student afgeskryf word, of 
dat dele uit handboeke of die internet sonder erkenning aan die oorspronklike outeur neergeskryf word. 
Dit sluit die inhoud van jou studiegids in! Waar plagiaat bewys kan word, sal geen punt toegeken 
word nie. 
 
By registrasie word The Disciplinary Code for Students (2004) aan alle studente verskaf en jy word 
aangeraai om hierdie dokument deeglik te bestudeer, veral afdeling 2.1.3 en 2.1.4 (2004:3-4). Bestudeer 
ook die universiteit se Policy on Copyright Infringement and Plagiarism baie goed, omdat plagiaat ŉ baie 
ernstige akademiese oortreding met ingrypende gevolge vir oortreders inhou.  
 
 
 

 
 

 

 

 

PLAGIAATVERKLARING EN KONTROLELYS 

Voltooi die volgende plagiaatverklaring op bl 57, asook die kontrolelys wat daarop volg. Die 
plagiaatverklaring en kontrolelys moet saam met die werkopdrag ingedien word. Dit mag nie 
apart ingestuur word of per e-pos aan die universiteit of die dosent gestuur word nie.   
 
LET WEL: Indien jy jou werkopdrag op myUnisa indien, kan jy waar jou handtekening gevra word net 
jou voorletter(s) en van intik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir Werkopdrag 02 voorsien ons ŉ vorm met ŉ verklaring waarin jy moet bevestig dat 
die werkopdrag slegs jou eie werk bevat. Hierdie verklaring moet by die werkopdrag 
aangeheg word as jy dit instuur. Jou werkopdrag sal nie aanvaar word indien die 
verklaring nie volledig voltooi is nie. As jy die werkopdrag deur die internet deur 
myUnisa indien, moet die blad ook elektronies by die opdrag ingesluit word en moet jou 
volle name verskyn waar die handtekening gevra is. Die vorm is ook op myUnisa 
beskikbaar.  
 
NB! Moet asseblief nie die vorm apart instuur nie. 
 
Die plagiaatverklaring verskyn hier onder.  
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PLAGIAATVERKLARING  

Naam:  …………………………………… 

Studentenommer:  …………………………… 

Modulekode:  …………… 

Werkopdragnommer:  …… 

Ek verklaar dat hierdie werkopdrag my eie, oorspronklike werk is.  Waar ek bronmateriaal 
gebruik het, is dit volledig en volgens die departementele voorskrifte erken. Ek begryp wat 
plagiaat beteken en is bewus van die departementele beleid daaromtrent. 

Handtekening:  ………………… 

Datum:  ………………..………… 

KONTROLELYS 

Merk telkens die toepaslike blok met ŉ regmerk (√). 

 JA NEE

Ek het alle bronmateriaal wat ek gebruik het (studiegids, studiebrief, internet, ander bronne) 
erken. 

 

My werkopdrag bevat my eie bewoording ongeag of ek in ŉ groep saam met ander studente 
gewerk het of nie. 

 

Ek het die bronne wat ek in my werkopdrag gebruik het, aangedui deur die teks in 
aanhalingstekens te plaas en/of deur verwysings volgens die Harvardverwysingstegniek. 

 

Ek het ŉ bibliografie van alle bronne wat ek gebruik het aan die einde van my werkopdrag 
ingevoeg. 
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