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1. Selfbeeld, motivering en doelwitbereiking 
 
1.1 Ontdek jouself 

Dit is baie belangrik dat elke leerder vir hom/haarself  
die vraag sal beantwoord: WIE IS EK? 

  
 

 
  WIE IS EK? 

 
EK VOEL …               EK … 
GEFRUSTREERD    HET POTENSIAAL 
ONGEMOTIVEERD    HET SELFVERTROUE  
HULPELOOS    KAN VERANDER INDIEN NODIG 
TERNEERGEDRUK    
 
EK KAN NIE KONSENTREER NIE IS ‘N LEWENSLANGE LEERDER 
EK IS STADIG VAN BEGRIP  HET BEHEER OOR MY LEWE 
EK KAN NIKS ONTHOU NIE  IS ‘N VERANTWOORDELIKE MENS 
 
NEGATIEF OOR MYSELF   GLO IN MYSELF 
ONAANTREKLIK    GLO EK KAN 
NIE LUS VIR DIE KURSUS NIE  IS WAT EK DINK 

 
(“Low self-esteem is like driving through life with your handbrake on” – M. Maltz)  
(“Think highly of yourself, for the world takes you at your own estimate”    - Anonymous) 

 
                               EK IS WAT EK DINK 
 

2.2 Voltooi asseblief die onderstaande vraelys oor jou   
  STUDIE SELFBEELD EN STUDIE EFFEKTIWITEIT  
  JA NEE 

1 Ek stel my leerwerk tot die laaste oomblik uit.   
2 Ek is geneig om baie tyd te verkwis.   
3 Ek verwag van die onderwysers om buitengewoon goed les te gee.   
4 Ek los maklik my studies om te gaan ontspan.   
5 Ek studeer slegs om my ouers en onderwysers tevrede te stel.   
6 Ek wag altyd dat my ouers my aanpraat voor ek gaan leer.   
7 Ek studeer volgens ŉ vaste studierooster en hou daarby.   
8 Ek handhaaf ŉ goeie verhouding met my onderwysers.   
9 Ek beskou skoolwerk as baie belangrik.   

10 Ek mik na ŉ spesifieke punt in elke vak.   
11 Ek is oor die algemeen tevrede met my eksamenpunte.   
12 Ek probeer eers die werk verstaan voor ek dit leer.   
13 Ek doen my bes om te konsentreer en in die klas op te let.   
14 Ek som my werk in my eie woorde op en skryf neer as ek leer.   
15 Ek glo dat ek oor genoeg verstand beskik om goed te doen.   

 
Al jou JA antwoorde (1-6) en NEE antwoorde (7-15) dui op studie swakhede. Skryf  neer wat jy 
gaan doen om elke studie swakheid reg te stel. As jy bv. by nr. 3 geantwoord het dat jou 
gesindheid teenoor ŉ onderwyser negatief is, kan jy dit so antwoord: “Ek verwag miskien te veel 
van my meneer – hy is nie ŉ kulkunstenaar nie, maar net ŉ mens. Ek sal my kant voluit bring, 
100% oplet, opsommings  maak en betyds begin leer.” 
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2.3 Opbou van ŉ positiewe selfbeeld – EK KAN 
 
q    Praat positiewe taal met jouself 
q    Verander – liggaamspostuur en gesigsuitdrukking 
q    Mislukkings is leergeleenthede 
q    Visualiseer sukses 
q    Prys en beloon jouself 
q    Doen iets nuuts 
 

 

OPBOU VAN POSITIEWE SELFBEELD 

 
DOEN IETS NUUTS & 

OPWINDEND 

 PRAAT POSITIEWE 

TAAL MET JOUSELF 

 

 
 

 

PRYS EN BELOON JOUSELF 
LIGGAAMSPOSTUUR 

 

 

 

 

VERANDER 

 

GESIGSUITDRUKKING 

GEESTESFILM  

 MISLUKKINGS 

SUKSES  

 =  LEERGELEENTHEDE 

 
 

Ek 
kan 
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2.4 Doel van studie 
 
Studies vereis ŉ hoë arbeid inset en indien 
die doel nie duidelik is nie, daal die motivering 
en verswak jou werk. Studie bloot om te  
studeer is nie ŉ doel opsigself nie. 
ŉ Algemene breë doelstelling behoort voor  
elke studiesessie formuleer te word en die gees  
behoort daarmee ingestel te word. Dit verskaf aan die leerder die brandstof om deur middel van 
volharding die opoffering te maak.  
 
Bestudeer die diagram vir breë doelstellings wat as motiveringsinset kan dien met studie 
sessies.  
 
 Geskape om te dink en te doen  – Inligtingsbehoefte te bevredig 

- Uitlaatklep te verskaf aan skeppingsdrang   
- Om goeie selfbeeld te ontwikkel en te bou 
- Beter denke met wyer verwysingsraamwerk 

Vormings    - Kennis verwek meer belangstellings 
- Hoe meer kennis, hoe meer wil jy weet 

      - Kennis is mag 
 
Bedingingsmag      - Deure gaan oop   
       - Meer beroepsgeleenthede 
         - Samelewing sal in jou belê 
       - Beurse, pryse en toekennings 
 
Arbeids      - Vreugde 
       - Suksesse 
       - Bevorderings 
       - Lewensvreugde 
 
 

“Motivation is like food for the brain. You cannot get enough in one sitting. It needs continual 
and regular top up’s” – P. Davies 
 
 
 
2.5    Suksesvolle  studie-doelwitbereiking  
 
Ek kan en wil suksesvol in my studies wees.  
Daarom is dit belangrik om in elke leerarea  
spesifieke mikpunte (teikens) te stel, sodat 
 jy jou beplanning daarvolgens kan doen.  
 
Om dit prakties te doen, moet jy vir jouself ŉ  
mikpunttabel (teikenkaart) opstel waarin jy jou  
werklike punte met jou teiken (mikpunt) vergelyk om sodoende vas te stel waar jy goed/swak 
presteer het.  
 
 

Ons leer 
10% van wat ons lees 
20% van wat ons hoor 
50% van wat ons sien en hoor  
70% van wat ons sê 
90% van wat ons sê en doen 
 

Quantum teaching, Bobby DePorter 
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2.5.1 MAANDELIKSE WERKBLAD VIR ……………………. 
 
Een maand van vandag af behoort ek die volgende doelwit te bereik het 
……………………………….. 
 
Ten einde my maandelikse doelwit te bereik moet ek die onderstaande weeklikse doelwitte 
bereik: 
 

WEEKLIKSE 
DOELWITTE 

WERKBLAD VIR DIE MAAND Gedoen  4 

Weke Daaglikse Program  
Doelwitte vir WEEK 

1 
Week 

1 
   

 D 
O 
E 
N 
L 
Y 
S 

Maan   
 Dins   
 Woens   
 Dond   
 Vry   
 Sat   
 Son   
Doelwitte vir WEEK 

2 
Week 

2 
   

 D 
O 
E 
N 
L 
Y 
S 

Maan   
 Dins   
 Woens   
 Dond   
 Vry   
 Sat   
 Son   
Doelwitte vir WEEK 

3 
Week 

3 
   

 D 
O 
E 
N 
L 
Y 
S 

Maan   
 Dins   
 Woens   
 Dond   
 Vry   
 Sat   
 Son   
Doelwitte vir WEEK 

4 
Week 

4 
   

 D 
O 
E 
N 
L 
Y 
S 

Maan   
 Dins   
 Woens   
 Dond   
 Vry   
 Sat   
 Son   
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2.2   Voorbeeld van 'n maandkalender 
 

MEI 2009 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

   1 
Openbare  
Vakansiedag 

2 3 4 

5 6 7 8 9 
Geografie Toets 

10 11 

12 13 14 15 16 17 
Rugby wedstryd 

18 

19 20 21 22 
Toerisme Toets 

23 
Tandarts 
afspraak 
15:00 

24 25 

26 
Wiskunde Toets 

27 28 29 30 
Eksamens Begin 
Vraestel 1 
Geografie 

31  
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SELFBEELD STER 
 

 
Skryf u naam in die middel van die ster en voltooi die stellings. 

 

 
My persoonlike mylpaal vir vanjaar is ……………… 

 
 
 

 
       

Twee sterk punte:  
Hoeveel ure per week 

ontspan ek en wat doen ek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekortkoming(s) waaraan 
ek voortdurend en hard 
werk 
 
 

 

My twee persoonlike 
ontwikkelingsdoelwitte vir 
vanjaar is .............................. 

 

Die woorde om myself te beskryf … 

 
 

“I’ll always be number one to myself.” – Moses Malone 
 

“No one can make you feel inferior without your consent” – Eleanor Roosevelt 
 

“We are valued in this world at the rate we desire to be valued.” – Jean de la 
Bruyere  
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NUWE FEITE                                                        HERSIENING 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom ons kyk na Ebbinghaus se vergeetgrafiek en gesels daaroor. 
 
100 7 
90  
80  
70  
60           7 
50                           7 
40                                          7 
30                                                            7 
25  --------------------------------------------------    7                                                                      
20                                                                     ι                 7 
10                                                                     ι                                 7              

7 
0                                                                     ι 
 0 20 min      1 uur 8 uur         24 uur 2 dae        5 dae    31 dae 
 
 
Ons weet nou dat ŉ mens in 24 uur ongeveer 75% vergeet van dit wat hy geleer het.  As ons 
bv. 100 feite gelees het, sal  ŉ mens na 24 uur slegs 25 onthou. 
 
ŉ Mens sal dus iets moet doen om die 75% vergeet wat in die 24 uur plaasvind, teen te werk. 
 
Kom ons kyk hoe werk ŉ mens se geheue: 
           
 

Inlaai 
Behou 
Herroep 
 

GEEN HERSIENING 
 

VERGEET 

KORTTERMYN- 
GEHEUE 

LANGTERMYN- 
GEHEUE 

VASLEGGING 
 

Dit wat ek doen, hoé 

doen ek dit ? 
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1. By die INLAAI - fase word die kennis in jou geheue geplaas. 
 
2. By die BEHOU - fase bly die inligting in jou geheue tot jy dit weer nodig het. 
 
3. By die HERROEP - fase kry jy die inligting weer nodig en moet jy in jou geheue “rond 

soek” en dit weer “uithaal” . 
 
ŉ Mens se geheue werk omtrent net soos ŉ biblioteek. 
 
- As ŉ nuwe boek inkom, kry dit ŉ nuwe nommer wat op die sykant geplak word (INLAAI - 

fase) 
 
- Daarna word dit volgens die nommer op ŉ rak by ŉ groep boeke geplaas wat oor dieselfde 

onderwerp handel (BEHOU – fase). 
 
- As iemand die boek wil uitneem, moet hy volgens die boek se nommer na die rak met die 

ooreenstemmende nommer gaan en die boek uithaal (HERROEP – fase). 
 
Jy kan jou nou voorstel dat, indien die boek nie behoorlik genommer (inlaai – fase) is nie en 
daarna sommer toevallig by enige rak ingedruk word (BEHOU – fase), dit absolute chaos vir die 
persoon sal wees om die boek tussen duisende ander boeke uit te haal (HERROEP – fase). 
 
Uit die voorafgaande kan jy sien dat dit niks met “slimheid” te doen het nie – hoe beter jy jou 
werk inneem, opsom en bêre, hoe makliker sal jy dit kan herroep en sodoende sal jy die vergeet 
tot ŉ minimum beperk. 
 
As jy nou mooi na die vergeetgrafiek kyk, sal jy sien dat dit nie goed genoeg is om die werk net 
een keer te leer nie, want al het jy ook die beste opsommings, sal die vergeet gogga jou steeds 
pla. 
 
Veronderstel jy het die werk alreeds opgesom en ken dit perfek op Maandag, maar jou 
toets/eksamen is eers Vrydag.  Om seker te maak dat jy die werk Vrydag kan herroep, moet jy 
elke dag net vinnig jou opsommings hersien
 

 (neerskryf). 

MAANDAG -- DINSDAG -- WOENSDAG -- DONDERDAG -- VRYDAG 
         
Opsomming
is klaar-ken 

alles 
 Hersien 15 

min  Hersien 10 
min  Hersien 5 min  Toets/ 

Eksamen 

 
 
Kom ons kyk na GEHEUE–WETTE, want dit sal ons deurlopend moet toepas om die herroep so 
maklik as moontlik te maak. 
 
1. Herhaling 
2. Verspreide herhaling 
3. Duidelike waarneming 
4. Sintuie (sien, hoor, ruik, proe) 
5. Visualisering 
6. Assosiasie 
Assosiasie vorm die basis van al die geheuesisteme.   
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3.4 Konsentrasie 
 

KONSENTRASIE is die mens se vermoë om sy aandag by ŉ bepaalde taak te bepaal en 
terselfdertyd ander steurende prikkels uit te sluit. 
 
Die mens se HELE persoonlikheid is by konsentrasie betrokke en die onderstaande vraelys sal 
moontlik daardie areas uitlig waar moontlike konsentrasieprobleme kan voorkom. 
 

Voltooi asb. 
 JA NEE 

1. Is daar in jou fisiese omgewing iets wat jou hinder? (swak lig,  
        geraas, ventilasie, temperatuur) 

  

2. Is daar gevoelens wat jou so pla dat jy nie kan leer nie?   
3. Voel jy liggaamlik gesond?   
4. Ontspan jy gereeld en het jy ŉ buitemuurse aktiwiteit waaraan jy  
         deelneem? 

  

5. Het jy duidelike mikpunte wanneer jy gaan sit om te leer?   
6. Is jy lus vir jou skoolwerk? (of doen jy dit omdat iemand  anders dink  
         dis belangrik?) 

  

7. Studeer jy aktief? (m.a.w. som op en skryf neer)   
8. Is jy planmatig? (studierooster, O-VLOK-H)   
9. Glo jy in jouself dat jy sukses kan behaal?   
10. Maak jy gebruik van opsommings, assosiasies, geheuekaarte  en  
        visuele voorstellings? 

  

11. Verstaan jy presies wat jy lees en leer?   
12. Som jy die werk vir jou verstaanbaar op?   
13. Werk jy met ŉ potlood in jou hand?   
14. Doen jy eers vluglees?   
15. Onderstreep jy hoofgedagtes en kernwoorde?   
 
Al die JA antwoorde (1 – 2) en die NEE antwoorde (3 – 15) dui op KONSENTRAIEPROBLEME.  
Stel nou daardie probleme reg.  Bespreek dit met jou ouers of onderwyser en hoor watter raad 
hulle jou bied. 
 
 

 
Konsentrasiewenke: 

a. Stel die oorsaak van jou eie konsentrasieprobleem vas. 
 
b. Onthou dit is jou eie verantwoordelikheid om te  
         konsentreer en niemand anders kan dit vir jou doen nie. 
 
c. Probeer konsentreer en presteer ten spyte van jou omstandighede. 
 
d. Werk volgens ŉ studiemetode. 
 
e. Stel duidelike doelwitte, bv. binne die volgende 20 minute wil ek drie bladsy Geskiedenis 

ken
 

. 

f. Verdeel werk in klein eenhede sodat jy dit makliker kan baasraak. 
 
g. Jy moet die werk opsê en neerskryf. 
 
h. N. B.   Doen altyd ŉ sekere aantal bladsye teen ŉ sekere tyd. 
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4.   STAPPE VIR SUKSESVOLLE STUDIE 
 

 
 
 
 

1.  BEGIN deur ALLE faktore in  
 ag te neem 

 
6.   HERSIENING 

 
 

5.    POUSE 
 
 
 

2.  BEPLANNING 
  
 

4.   STUDIESESSIE 
 
 
 
 

3.  VOORBEREIDING 
 

Na 24 uur 
Na 1 week 
Na 1 maand 
 

10-15 
min 

 
30-35 min 

Geheuekaart 
& 
Kolommetode 

Barok 
Musiek 

Positiewe 
Denke 

Program 

Tyd 

Studie- 
omgewing 
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4.1 Inleiding 
 

Suksesvolle studie beteken om jou studies  
volgens ŉ vaste plan (skema) aan te pak.  
Effektiewe studie beteken  nie om langer 
 te studeer nie, maar meer doeltreffend. 

 
BEGIN DEUR ALLE FAKTORE IN AG TE NEEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 BEPLANNING 
 
4.2.1 Beplanning: studie-omgewing 
 
Voltooi die onderstaande vraelys oor studie-omgewing: 
  JA NEE 

1 Ek studeer op ŉ vaste plek.   
2 My lessenaar is altyd skoon van onnodige papiere, ens.   
3 Ek sit regop as ek leer.   
4 As ek opkyk is daar altyd iets wat my aandag aftrek.   
5 Ek sit sodat ek maklik by ŉ venster kan uitkyk.   
6 Ek kyk na die televisie terwyl ek leer.   
7 Die beligting by die werkplek is swak.   
8 My studeerplek kry min vars lug en is te warm of te koud.   

 
Nee (1-3) en Ja (4-8) antwoorde benadeel jou effektiwiteit. 

 
 

 
4.2.2 Beplanning: Tyd 
 
Beantwoord die onderstaande vrae oor tydbeplanning: 

  JA NEE 
1 Ek maak gebruik van ŉ algemene studierooster.   
2 Voor eksamens stel ek ŉ hersieningsrooster op.   
3 Ek benut al die ekstra tyd in ŉ skooldag om  opsommings te maak 

en vooruit te werk. 
  

4 Ek kyk dikwels rond as ek leer.   
5 As ek leer, dwaal my gedagtes kort-kort.   
6 Die tye wat ek aaneen studeer, is baie kort.   
7 Ek neem baie pouses as ek leer.   
8 Ek stel leerwerk tot op die laaste oomblik uit.   
9 Ek gebruik baie tyd om my skryfgereedskap in orde te kry.   

 
NEE antwoorde (1-3) en JA antwoorde (4-9) dui op swak tydbeplanning.  
Hoe beter jy jou tyd benut saam met die korrekte studiemetode, hoe beter sal jy presteer. 

Begin Slim 

Motivering 

In die 
klaskamer 

Self 
Studie 

Probleem 
Oplossing 

Organiseer 
wat jy leer 

Toetse & 
Eksamen Bestuur  

jou tyd &  
hou balans 

Gesond 
& 

stres 
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4.2.3 Beplanning: Studieprogram 
 
1. Stel ŉ persoonlike rooster volgens jou eie omstandighede op. 
2. Vul eers jou vaste aktiwiteite in. 
3. Begin eerste met jou huiswerk. 
4. Doen moeilike werk onmiddellik. 
5. Doen daarna opsommings (bv. geheue-kaarte). 
6. Beplan naslaanwerk wanneer die biblioteek oop is. Onthou van die internet. 
7. Werk in periodes van 30-35 minute. 
8. Studeer altyd teen die horlosie. 
9. Stel ook ŉ rooster vir klastoetse op wat jy by jou lessenaar opplak. 
10. Jy kan kleure gebruik om sekere aktiwiteite aan te dui (sport is blou). 
 
Die volgende is slegs ŉ voorbeeld van studieprogram. Leerders wat aan sport deelneem, sal 
uit die aard van die saak hul program moet aanpas. ONTHOU ! Begin altyd eerste met jou 
LEERWERK. Doen skriftelike werk laaste.  
 
14 : 15  - 15 : 00 Arriveer by huis. Trek uit, swem/stort , eet, ens.  
15 : 00 – 15 : 15 Haal boeke uit vir tuiswerk 
15 : 15 – 15 : 30 Lees byvoorbeeld ŉ Afrikaanse leesboek 
15 : 30 – 16 : 00 Leer byvoorbeeld Afrikaans  
16 : 00 – 16 : 10 Neem ŉ pouse. Gaan uit jou kamer en loop buite rond ens.   
16 : 10 – 16 : 40 Leer byvoorbeeld Engels  
16 : 40 – 16 : 50 Neem weer ŉ pouse van 10 minute 
16 : 50 – 17 : 20 Leer byvoorbeeld Lewenswetenskap (Biologie) 
17 : 20 – 17 : 30 Neem weer ŉ pouse van 10 minute 
17 : 30 – 18 : 00 Leer byvoorbeeld Aardrykskunde (Geografie) 
18 : 00 – 19 : 00 Bad, kyk jou gunsteling televisieprogram en nuttig aandete 
19 : 00 – 19 : 30 Doen byvoorbeeld Wiskunde of Wiskundige geletterdheid 
19 : 30 – 19 : 40  Neem weer ŉ pouse van 10 minute 
19 : 40 – 20 : 10  Begin met voorbereiding vir ŉ toets wat jy oor ŉ week of twee skryf 
20 : 10 – 20 : 25 Lees byvoorbeeld ŉ Engelse leesboek 
20 : 25  Maak seker jou boeke is ingepak vir volgende dag - Slaaproetine 
 
 
4.3 Voorbereiding 

Positiewe denke en jou ingesteldheid is van kern belang. Ek WIL en KAN SUKSESVOL 
wees! Visualiseer ŉ duidelike suksesvolle beeld van jouself. 

 
4.4 Studiesessie 
 
4.4.1 Wenke vir studiesessie: 
 
· Stel duidelike doelwitte vir elke sessie op en werk  

deurlopend 
· Wees bewus van jou beste tyd vir studie en  

gebruik elke keer dieselfde vertrek 
· Leef gebalanseerd en leer om NEE te kan sê 
· Maak seker dat jy die werk verstaan. Doen dit ! Hou aan ! Geniet dit ! 
· Vermy die telefoon/selfoon en televisie 
· Gaan ŉ ooreenkoms met jou ouers en vriende aan wat jou studie- ure betref 
· Beloon jouself as jy jou doelwitte bereik het 

Om enigiets vinnig 
en doeltreffend aan 
te leer, moet jy dit 

sien 
hoor en voel. 

 
Tony Stockwell 

 

Hoeveel  uur moet ek  per dag studeer? 
 

Graad  8:  Ongeveer 3 uur per dag 
Graad  9:  Ongeveer 3½ uur per dag 
Graad 10: Ongeveer 4 uur per dag 
Graad 11: Ongeveer 4½ uur per dag 
Graad 12: Ongeveer 5 uur per dag 
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4.4.2 Basiese Leerstyle 
 
Mense van alle ouderdomme leer vinniger en makliker as ŉ taak aangebied word wat hul 
leerstyl die beste pas. Vervolgens word die verskillende leerstyle bespreek.  
 

Visuele leerder Ouditiewe leerder Kinestetiese leerder 

 

· Sit gewoonlik waar hy kan 

sien wat aangaan.   

 

 

· Onthou gesigte beter as 

name. 
 

· Sluit sy oë en visualiseer 

wat hy hoor. 
 
 

· Werk gewoonlik baie 

netjies. 
 

· As hy verveeld is, sal hy 

gewoonlik iets kry om na te 

kyk. 

· Trek voordeel uit groot 

prente, plakkate en 

modelle. 

· Verkies ŉ stil omgewing 

om in te leer. 

 

· Sit waar hy kan hoor. 

· Gee nie altyd aandag aan 

dit wat vir hom gewys word 

nie. 

· Onthou name, maar neig 

om gesigte te vergeet. 

 

· Mag dalk ŉ probleem hê 

om kleure te pas (inkleur). 

 

 

· Mompel, neurie of praat 

met homself as hy 

verveeld is. 

· Hou van die klank van sy 

eie stem. 

· Praat baie. 

· Luister na wat ander 

kinders sê. 

 

· Is in staat om in ŉ raserige 

omgewing te konsentreer. 

· Luister graag na musiek. 

 

· Kies dikwels ŉ plek waar 

hy kan rondbeweeg, soos 

aan die buiterand van ŉ 

groep. 

· Vind dit moeilik om te 

herhaal wat hy gehoor het. 

 

· Moet te alle tye aktief 

wees. 

· Heelwat kort pouses word 

aanbeveel. 

· Gebruik handbewegings 

en gebare as hy praat. 

 

· Vroetel aan enigiets wat hy 

in die hande kry as hy 

verveeld is. 

· Skuif baie rond. 

· Moet aktief deelneem om 

effektief te leer.  

· Baie rusteloos as hy in die 

klas moet sit en luister of 

oplet. 

· Hulle het dikwels baie 

aandag en toegeneentheid 

nodig.  
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Studiemetodes 
 
ŉ Studiemetode behels basies twee soorte dinge, naamlik :  
 
1. Die verskillende faktore (studieomgewing, geheue, konsentrasie, leesgewoontes, en so 

meer) wat ŉ rol by die studieproses speel. 
2. Die aangeleerde studietegnieke (vaardighede) wat ŉ tiener in sy studie aanwend. 
     Goeie beplanning en doeltreffende studiemetodes bring SUKSES. In die volgende afdeling   
     gaan verskillende studiemetodes bespreek word.  
 
 
5. STUDIEMETODES 
 
5.1 Inleiding.  Dit is belangrik om die studiemetode te gebruik wat vir jou werk.   

 Die O-VLOK-H metode is een metode wat jy moontlik kan gebruik. 
 

 
O-VLOK-H – METODE 

 
 

OORSIG  Kry ŉ oorsig van die gedeelte wat jy gaan bestudeer 
 

HOEKOM? SODAT JY 
WEET 

Hoe elke afdeling in die geheel pas. 

 
 

HOE? 
 

Gaan vlugtig 
deur die hele 

gedeelte 
(Vluglees) 

 
 

Lees 

 
+ Die eerste en laaste paragrawe 
+ Opskrifte en onder-opskrifte 
+ Vetgedrukte/skuinsgedrukte woorde 
+ Onderstreepte gedeeltes 
+  Opsommings en gevolgtrekkings 
 

 
KYK NA 

 

 
+ prente en diagramme 
+ tabelle en kaarte 
 

 
 

VRAE STEL 
 

 
HOEKOM? 

 

 
Dit laat jou nadink oor wat jy lees. 

 
HOE? 

 

 
+ Onthou om te vra WIE, WAT, WANNEER, WAAR en WAAROM? 
+   Moenie HOE vergeet nie. 
 
 

VERANDER OPSKRIFTE IN VRAE 
 

 
PROBEER ANTWOORDE VIND TERWYL JY BESIG IS OM TE LEES 
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DINK NA OOR DIE BETEKENIS VAN DIT WAT JY LEES.  
LEES DIE GEDEELTE WEER OM SEKER TE MAAK DAT 

JY DIT VERSTAAN 
 

  
LEES die hele stuk baie versigtig deur. 

 
 

LEES aandagtig, LEES met begrip, LEES krities 
 

 
HOE? 

 
 
 
Wanneer jy lees, let op vir 

 
+ Kernwoorde & kerngedagtes 
+ Die belangrike feite 
+ Vetgedrukte woorde 
+ Onderstreepte woorde 
+ Die antwoorde op vrae 
+ Soek vir ooreenkomste/verskille 
+ Logiese strukture 
 

 
Visualiseer 

 
+  Vorm: prente in jou gedagtes 
 

 
Maak aantekeninge oor 

 
+ Hoofgedagtes 
+ Kernwoorde 
+ Ooreenkomste en verskille 
 

 
Raamwerk: (bv. 3-kolomme) 

 
 

Hoofgedagte 
 

Kernwoorde 
 

Ooreenkomste en verskille 
 

HOE? 
(vervolg) 

 
Teken 

 
+ Raamwerk bv. 3-kolomme 
+ Diagramme 
+ Sketse 
+ Kaarte 
 

  
Slaan die betekenis van die moeilike woorde of nuwe terme na – skryf dit 
neer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
Opsê – Sê nou hardop wat jy gelees het 

         Sê dit vir jouself.  Sê dit vir ŉ vriendin.  Skryf dit neer. 
 

HOEKOM? 
 

 
Dit help om te onthou wat jy geleer het. 

 
 
 
 
 

HOE? 
 

Maak jou 
boeke toe 

sodra jy klaar 
geleer het 

 
Maak / Oefen 

 

 

+ ŉ opsomming van hoofgedagte.   
       (sien voorbeeld 5.1.1 (p. 25) 
+ die sketse en diagramme 
+  memoriseer die kerngedagtes 
 

 
Maak jou boek 

oop  en  
KONTROLEER  

jou werk 

 

+ Het jy al die hoofgedagtes onthou? 
+ Is jou sketse/diagramme akkuraat? 
+ Is jou byskrifte korrek? 
+ MAAK  JOU FOUTE REG. 
 

  

+  Besluit op geheuetegnieke 5.2.2 
 

 
Toets jouself 

 

 

+ Verander opskrifte na vrae 
+ Ken al die antwoorde? 
+ Verduidelik aan iemand anders. 
+ Gebruik die geskikste geheuetegniek saam met die 

kern-opsomming 
 

 
Maak ŉ aantekening van alles wat moeilik was om te verstaan of te onthou. 
Bespreek dit met jou onderwyser of  ouer of vra ŉ vriend(-in) om dit vir jou 

te verduidelik. 
 

 
 

HERSIEN wat jy geleer het. 
 
 

Dit beteken jy moet jou werk oorgaan om dit te kan herroep. 
HERSIEN JOU WERK GEREELD EN DIKWELS. 

 

 
HOEKOM? 

 

 

+ Dit help om die kennis van die korttermyn-geheue in die langtermyn-
geheue oor te plaas. 

+ Dit maak jou voorbereiding vir die eksamen soveel makliker en jy 
gebruik baie minder tyd. 

 
 

HOE? 
 

+ SODRA jy die werk 1 maal foutloos kan neerskryf, skryf dit ten minste 
nog 2 keer neer. 

+ Lees binne 24 uur deur jou opsomming. 
+ Maak ŉ nuwe opsomming na ŉ week. 
+ Kontroleer jou opsomming en kyk wat jy vergeet het. 
+ Lees jou opsomming weer na 4 weke en TOETS jouself. 
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5.1.1 Opsomming 

A. Gewoon 
B. Vloeidiagram 
C. Visualiseer 

5.2 Geheuekaart     Breinkaarte (geheue kaarte) 
5.3 Geheue tegnieke 
 
 
5.1.1 OPSOM (OPSKRYF) 

 
Jy het nou ŉ raamwerk/basiese opsomming in die 3– kolomme gemaak en jy verstaan nou die 
werk.  Hieruit wil jy nou ŉ KERNOPSOMMING maak wat jy nou gaan leer.  Jy kan ENIGE een 
of kombinasie van die kern-opsommings gebruik. 
 
· Om op te som beteken om jou werk lekker te organiseer. 
· Jy vorm ŉ raamwerk (“geraamte”) 
· Dit bevat net hoofgedagtes en kernwoorde. 
· Dit moet in jou eie woorde wees. 
· Geheue-kaarte (“mind-maps”)/spinnekop/stokmannetjies. 
 
 
A.    GEWONE 
 
 
 

HOOFGEDAGTE HOOFGEDAGTE HOOFGEDAGTE HOOFGEDAGTE 

KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD 

KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD 

KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD 

KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD KERNWOORD 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 

TEMA 

 
OM JOU WERK TE HERROEP 

NEEM NIE LANK NIE. 
DIE GEHEIM TOT SUKSESVOLLE STUDIE IS 

GEREELDE HERSIENING. 
 

Studie stel eise wat toewyding 

en dissipline verg. Daar is géén 

kortpad na sukses nie. 
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C. VISUALISERING (beelding / dink of “sien” in prentjies) 
 
Die mens se brein werk omtrent soos ŉ kamera en onthou  
prentjies makliker as woorde wat in lyne geskryf staan. 
 
Jou regterbrein word nou ingespan en jy DINK terwyl jy dit doen. 
 
ONTHOU 
 
1. Jy hoef nie ŉ kunstenaar te wees nie. 
 
2. Gebruik ŉ eenvoudige tekening/prentjie om iets voor te stel. 
 
3. Onthou jy moet dit maklik kan herroep. 
 
4. As jy kleur gebruik moet dit helder, kontrasterend en nie te veel kleure wees nie. 
 
 
5.2 GEHEUE KAART (Breinkaart) 

 
(Ingesluit hierby is die “spinnekop” en die “stokmannetjie”) 
 
Geheuekaarte is die doeltreffendste manier om opsommings te maak. 
 
· die brein absorbeer so ŉ “prentjie” beter as bladsye met inligting daarop. 
 
· baie tyd word tydens hersiening bespaar (alhoewel dit meer tyd neem om dit op te stel) 
 
· leerders ervaar die opstel van die kaart as ŉ speletjie en dit verhoog kreatiwiteit. 
 
· werk word makliker verstaan. 
 
· breinkaarte het veelvoudige gebruike: om idees te genereer, bv. om mondeling voor te 

berei; om probleme te ontleed en op te los. 
 
· jy herroep makliker feite wat jy vergeet het as dit op ŉ breinkaart is. 
 
· die mens het ŉ prentjiesgeheue en ŉ breinkaart is nader aan ŉ prentjie as bladsye vol 

woorde veral as jy nog kleure en tekeninge byvoeg. 
 
 
5.2.1 RIGLYNE OM BREINKAARTE OP TE STEL 

 
1. Plaas ŉ skoon vel papier dwars voor jou. 
 
2. Skryf of teken die onderwerp in die middel van die blad. 
 
3. Trek lyne wat die hoofpunte vorm kloksgewys vanaf 12-uur.  
 

? 
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4. Hoofpunte word vanuit die onderwerp/tema in die middel van die blad getrek. 
 
5. Skryf die woorde bo-op die lyne, want dit gee beter vorm en struktuur en die woord is 

outomaties ‘onderstreep’. 
 
6. Maak eenvoudige sketsies/prentjies, bv.  as die kernwoord brein is, teken die brein. 
 
7. Hoofpunte word in hoofletters en kernwoorde in kleinletters geskryf.  Al die lyne van die 

hoofpunte na die kernwoorde bly met mekaar in verbinding om assosiasies te vergemaklik. 
 
8. Probeer slegs kernwoorde skryf – indien dit nie moontlik is nie, skryf die minimum woorde. 
 
9. Persoonlike afkortings is in orde solank jy dit self verstaan en kan herroep. 
 
10. Gebruik nou verskillende kleure indien jy dit verkies. 
 
11. Die breinkaart kan met tyd aangepas en verbeter word. 
 
12. Trek om elke hoofpunt met sy feite ŉ wolk en dit alles moet in een kleur wees.  Die wolk is 

nie ŉ moet nie. 
 
13. Nommers kan ook in die breinkaart gebruik word. 
 
14. Probeer jou breinkaart redelik netjies en duidelik hou. 
 
15. Sorg dat jy ŉ breinkaart van ŉ hele afdeling teken. 
 
DIE KLEM MOET DEURGAANS OP EENVOUD VAL TEN OPSIGTE VAN DIE UITLEG, 
KLEUR, NOMMERS, ENS. 
 
5.2.2 GEHEUE-TEGNIEKE 

 
Die volgende stap is om ŉ GEHEUE-TEGNIEK te beplan. 
 
1. Afkortings. 
· Neem die eerste letters van hoofgedagtes/kernwoorde en maak ŉ woord(e) of afkortings. 
· Onthou : dit moet sodanig wees dat jy dit maklik kan herroep. 
 
2. Visualisering. 
· Dieselfde soos op p. 37 
 
3. Ketting. 
· Neem eerste letter van hoofgedagte/kernwoorde en maak ŉ sinnetjie. 
 
4. Skakeling. 
· Maak ŉ snaakse storie met assosiasies waarin die hoofgedagtes/kernwoorde ingewerk 

word. 
 
5. Nommer Klank Sisteem. 
· Hierdie is ŉ fonetiese sisteem en die klank van die woorde is jou prikkel. 
 



 21 

· Die onderstaande 10 prikkelwoorde moet jy leer en ken . 
 

NOMMER KLANK SISTEEM 
PRIKKELWOORDE 

 

 
1 
 
 
 

 
 
 
 

Been 

 
2 

 
 
 
 

Tee 

 
3 
 
 
 

 
 
 
 

 Knie 

 
4 

 
 
 
 
 

Bier 
 

5 
 
 
 

 
 
 
 

  Lyf 

 
6  

  
 
 
 

 
Nes 

 
7 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bewe 

 
8 

 
 
 

                   
Lag 

 
9 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sege 

 
10 

 
 
 
 
 

Sien 
   
· Jy assosieer jou kernwoord met jou prikkelwoord. 
 
· As jy herroep, begin by jou prikkelwoord en gaan na jou kernwoord. 
 

Wanneer jy assosieer : K P 
Wanneer jy terugroep : P K 

 
(Dit sal duideliker word by die werklike toepassing) 
 
 
 
 
 
. 
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         (Dit sal meer duidelik word by die werklike toepassing). 
5.3 PRAKTIESE TOEPASSING VAN STUDIEMETODES EN TEGNIEKE 
 

O-VLOK-H STUDIEMETODE 
 

 
O   
 

V 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
 
 
 
 
 
 
 

H 

 
ORSIG ----------------------------- Vluglees  (x2) 
 
RAE STEL ------------------------------        w      w w 
 
       W     w       verstaan 
 
EES ---------------------------             3-kolom 
     ------  Begripslees 
     ------  Verklarende woordeboek 
     ------  Hoofgedagte per paragraaf 
     ------  Kernwoorde 
     ------  Onderstreep 

 
PSOM / OPSKRYF ----------------         Kern-opsommings       
       (gewone, vloeidiagram,                
       beelding/visualisering,                  
       geheuekaart)                                  
                           opsom    
                    Geheue-tegniek beplan. 
       (Afkortings, beelding, ketting, 
       skakeling, nommervorm, 
       nommer-klank) 

 
ONTROLE ----------------                      Maak seker feite is reg/niks 
       uitgelaat uit handboek/ 
       module/notas. 
 
                 Gebruik die geskikste 
       Geheue-tegniek saam met die 
       kern-opsomming. 
                               vaslê 
ERSIENING ----------------               Geheue-tegniek toepas op 
       kern-opsomming. 
 
     --------- Treintjiemetode 
 
     --------- As 1 x goed ken, herhaal  
       dadelik 3 x (neerskryf) 
 
                    Doen verspreide herhaling 
       so gereeld as moontlik 
       (neerskryf) 
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    PRAKTIESE TOEPASSING 
 

Die Polisie HOOFGEDAGTE KERNWOORD VRAE 

 

Watter diens lewer die polisie ? 

Die polisie is daar om burgers en 
hul eiendom te beskerm. Net die 
teenwoordigheid van ŉ kon stabel 
help dikwels om misdaad te 
voorkom. 
 

   

 

Voorkoming van misdade 

Om te keer dat misdade en ander 
oortredings gepleeg word, 
patrolleer die polisie die strate van 
dorpe en stede, en ook die 
distrikte op die platteland. 
Sommige polisiemanne ry met 
voertuie om patrolliediens te doen. 
Vroeër het berede polisiemanne 
van perde gebruik gemaak.   
 

   

 
Handhawing van wet en orde 

By groot byeenkomste sal jy ook 
konstabels opmerk wat diens 
doen. Hulle help met die beheer 
van groot skares. By groot 
byeenkomste gebruik die polisie 
ook honde om met die beheer van 
skares te help. Die polisie wat ons 
op straat sien, dra die bekende 
grysblou uniforms. Wanneer ŉ 
misdaad reeds gepleeg is, word 
die verdere ondersoek deur ŉ 
spesiale afdeling van die polisie 
gedoen. Hulle word speurders 
genoem. Hulle dra nie uniforms 
nie maar gewone klere. Die polisie 
het feitlik op elke dorp ŉ aanklag -
kantoor. Gewoonlik is daar in elke 
voorstad een. Wanneer ŉ 
misdaad gepleeg is, tree ŉ mens 
met die aanklagkantoor in 
verbinding. Deesdae is daar ook 
baie vroue in die polisie.  
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 Samevatting van praktiese toepassing wat met leerders gedoen is  
 

Die Polisie HOOFGEDAGTE KERNWOORD VRAE 

 

Watter diens lewer die 

polisie ? 

Die polisie is daar om 
burgers en hul eiendom te 
beskerm. Net die 
teenwoordigheid van ‘n 
konstabel help dikwels om 
misdaad  te voorkom. 

 

1. Dienslewering 

 
· Polisie  
· Beskerm  
· Burgers 
· Eiendom 
 
 
 
· Teenwoordigheid 
· Konstabel  
· Voorkom  
· Misdaad 

 
Wat is die 
werk van die 
polisie?  OF  
Watter diens 
lewer die 
polisie ?  
 
Hoe word 
misdaad 
voorkom ? OF 
Wat doen die 
polisie om 
misdaad te 
voorkom ? 
 

 

Voorkoming van misdade 

Om te keer dat misdade en 
ander oortredings gepleeg 
word, patrolleer die polisie 
die strate van dorpe en 
stede, en ook die distrikte op 
die platteland. Sommige 
polisiemanne ry met voertuie 
om patrolliediens te doen. 
Vroeër het berede 
polisiemanne van perde 
gebruik gemaak.   

 

2. Misdaadvoorkoming 

 
· Polisie 
· Patrolleer 
· Strate 
· Dorpe 
· Stede 
· Distrikte 
· Platteland 
 
· Sommige 
· Polisiemanne  
· Voertuie 
· Patrolliediens 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Berede 

polisiemanne 
· Vroeër 
· Perde gebruik 
 
 
 
 
 
 

 
Wat  doen die 
polisie om 
misdaad te 
voorkom ? OF 
Hoe voorkom 
die polisie 
misdaad ? 
 
Wat maak 
sommige 
polisiemanne 
van gebruik 
om 
patrolliediens 
te doen ? OF 
Hoe doen 
sommige 
polisiemanne 
patrolliediens? 
 
Wat  het 
berede 
polisiemanne 
vroeër van 
gebruik 
gemaak ?  



 25 

 

Handhawing van wet en 

orde 

By groot byeenkomste sal jy 
ook konstabels opmerk wat 
diens doen. Hulle help met 
die beheer van groot skares. 
By groot byeenkomste 
gebruik die polisie ook 
honde om met die beheer 
van skares te help. Die 
polisie wat ons op straat 
sien, dra die bekende 
grysblou uniforms. Wanneer 
ŉ misdaad reeds gepleeg is, 
word die verdere ondersoek 
deur ŉ spesiale afdeling van 
die polisie gedoen. Hulle 
word speurders genoem. 
Hulle dra nie uniforms nie 
maar gewone klere. Die 
polisie het feitlik op elke 
dorp ŉ aanklag-kantoor. 
Gewoonlik is daar in elke 
voorstad een. Wanneer ŉ 
misdaad gepleeg is, tree ŉ 
mens met die 
aanklagkantoor in 
verbinding. Deesdae is daar 
ook baie vroue in die polisie.  

 

3. Wet & Orde 

 
· Konstabels 
· Doen  
· Diens  
· Groot 

byeenkomste 
 
 
 
· Konstabels  
· Beheer  
· Skares 
· Groot 

byeenkomste 
 
· Polisie 
· Gebruik  
· Honde 
· Skares 
· Beheer 
 
· Polisie  
· Uniforms  
· Blou 
 
 
· Spesiale afdeling 
· Ondersoek  
· Misdade  
· Reeds gepleeg 
 
 
 
· Spesiale afdeling 
· Speurders 

genoem 
 
 
· Speurders  
· Dra gewone 

kleure 
 
 
· Misdaad 

aangemeld 
· Aanklagkantoor 

 
Wie  doen 
diens by groot 
byeenkomste 
? OF Wie help 
om wet en 
orde te 
beheer by 
groot 
byeenkomste 
? 
 
Wat  doen 
konstabels by 
groot  
byeenkomste? 
 
Wat of 
Waarvan 
maak polisie 
gebruik om 
groot skares 
te help beheer 
? 
Wat  is die 
kleur van die 
polisie se 
uniforms ? 
 
Wie  
ondersoek 
misdade wat 
reeds gepleeg 
is ? 
 
Wat word 
spesiale 
afdeling 
genoem ? 
 
Watter tipe 
kleure dra 
spesiale 
afdeling ? 
 
Waar word 
misdaad 
aangemeld ? 
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Die Polisie 

A. Aanbevole opsommingsmetode 

 

Die Polisie 

 
1. Dienslewering 

• (i) (a) Polisie beskerm burgers en hul eiendom. 

• (ii) (b) Teenwoordigheid van konstabel voorkom misdaad. 

 
2. Misdaadvoorkoming 

• (i) (a) Polisie patrolleer strate van dorpe, stede en distrikte op platteland. 

• (ii) (b) Sommige polisiemanne doen met voertuie patrolliediens. 

• (iii) (c) Berede polisiemanne maak vroeër gebruik van perde. 

 

3. Wet en Orde 

• (i) (a) Konstabels doen diens by groot byeenkomste en beheer skares. 

• (ii) (b) Polisie gebruik honde om skares te beheer. 

• (iii) (c) Polisie dra blou uniforms. 

• (iv) (d) Spesiale afdeling van polisie wat misdade ondersoek heet speurders. 

• (v) (e) Speurders dra gewone klere. 

• (vi) (f) Meld misdaad aan by aanklagkantoor.
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                                                     Die Polisie 

 

B. Vloeidiagram

1.  DIENSLEWERING 
I. POLISIE 

II. BESKERM 
III. BURGERS 
IV. EIENDOM 
V. TEENWOORDIGHEID 

VI. KONSTABEL 
VII. VOORKOM 

VIII. MISDAAD 
 

3. WET & ORDE 
I. KONSTABELS 

II. DIENS 
III. GROOT BYEENKOMSTE 
IV. KONSTABELS 
V. BEHEER SKARES 

VI. POLISIE 
VII. HONDE 

VIII. SKARES BEHEER 
IX. BLOU UNIFORMS 
X. SPESIALE AFDELING 

XI. MISDADE 
XII. GEWONE KLERE 

XIII. MISDAAD AANGEMELD 
XIV. AANKLAGKANTOOR 
 

2.  MISDAADVOORKOMING 
I. POLISIE 

II. PATROLLEER 
III. STRATE 
IV. DORPE 
V. STEDE 

VI. DISTRIKTE 
VII. PLATTELAND 

VIII. SOMMIGE 
IX. POLISIEMANNE 
X. VOERTUIE 

XI. PATROLLIEDIENS 
XII. BEREDE POLISIEMANNE 

XIII. VROEëR 
XIV. PERDE GEBRUIK 
 

WAAROM STUDEER JY ? Om jou 

verstandelike vermoë te ontwikkel en om jou 

voor te berei op ’n beroepskeuse / 

studierigting 
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C. VISUALISERING / BEELDING 

 
 
Die Polisie 
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Die Polisie 
D. Geheuekaart

I. KONSTABELS 

II. DIENS 

III. GROOT BYEENKOMSTE 

IV. KONSTABELS 

V. BEHEER SKARES 

VI. POLISIE 

VII. HONDE 

VIII. SKARES BEHEER 

IX. BLOU UNIFORMS 

X. SPESIALE AFDELING 

XI. MISDADE 

XII. GEWONE KLERE 

XIII. MISDAAD AANGEMELD 

XIV. AANKLAGKANTOOR 

 
 

 

  Polisie 
I. POLISIE 

II. PATROLLEER 

III. STRATE 

IV. DORPE 

V. STEDE 

VI. DISTRIKTE 

VII. PLATTELAND 

VIII. SOMMIGE 

IX. POLISIEMANNE 

X. VOERTUIE 

XI. PATROLLIEDIENS 

XII. BEREDE POLISIEMANNE 

XIII. VROEëR 

XIV. PERDE GEBRUIK 

 

 

I. POLISIE 

II. BESKERM 

III. BURGERS 

IV. EIENDOM 

V. TEENWOORDIGHEID 

VI. KONSTABEL 

VII. VOORKOM 

VIII. MISDAAD 
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6. TOETSE EN EKSAMENS 
 
6.1Inleiding : ŉ Atleet wat ŉ paar dae voor ŉ groot byeenkoms begin oefen, het nie veel van ŉ 
kans om te wen nie.  Net so met die skolier.  Soos die atleet maande voor die tyd begin oefen, 
so moet die skolier ook maande voor die tyd begin studeer om werklik sukses in die 
toets/eksamen te behaal. Toets/eksamenvoorbereiding begin op die eerste dag waarop die 
werk vir die eerste keer behandel word. 

 
6.2 Algemene wenke voor ŉ toets/eksamen: 
 
1.  Woon elke dag al jou klasse by. 

2. Neem deel aan klasaktiwiteite en besprekings 

3. Vra vrae . Onthou, daar is geen dom vrae nie.  

4.  Doen altyd jou huiswerk. Begin jou huiswerk so gou as moontlik na skool. Maar neem      

     eers jou welverdiende breuk na  ŉ skooldag.   

5.  Sluit aan by (vorm) ŉ studie groep wat gereeld vergader. 

6. Benader jou werk vanaf die eerste dag volgens die studiemetode van jou keuse. 

7. Bestudeer jou studie skedule. Vrae soos : Is daar genoeg tyd vir studie  

    uiteengesit. Prioriseer ek my tyd, moet ek minder partytjie hou en meer leer ? 

8. Bestudeer jou studie gewoontes, is jou studie omgewing geskik ? 

9. Bespreek jou studie program met jou ouers, familie en vriende sodat hulle jou kan  

    ondersteun.  

10.  Leer die werk totdat jy dit ken en dan nog ŉ keer – die werk wat jy so geleer het,   

       hersien baie vinnig voor ŉ toets/eksamen. 

11. Vorm raamwerke en strukture as jy leer.  (kern-opsommings) 

12. Maak kern-opsommings van jou werk (maak dit eenvoudig  

       in jou eie taal sodat jy dit self verstaan). 

13. Gesels met jou maats oor dit wat jy gedoen het. 

14. Sê jou werk gereeld op en skryf dit neer. 

 

15. Hersien kort-kort – elke twee tot drie dae.  

Werk wat jy so hersien, “leer” baie vinnig voor  

ŉ eksamen (onthou ŉ mens vergeet na 24 uur  

ongeveer driekwart van dit wat jy geleer het). 
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6.3 BEPLANNING VAN EKSAMEN 
 
6.3.1 ŉ Paar dae voor die toets/eksamen (ongeveer ŉ week). 
 
1. Stel vir jouself ŉ studierooster op wat aan die volgende vereistes voldoen en wat by jou 

persoonlike omstandighede pas (jou buitemuurse aktiwiteite in ag genome). 
 
2. Versprei jou leerwerk oor ŉ tydperk sonder om dit veel te versnipper (onthou die vergeet-

grafiek bladsy 13 ). 
 
3. Moenie twee dae net een vak doen nie – plaas ander vakke tussenin. 
 
4. Bestee die meeste tyd aan moeilike vakke of aan daardie vakke waarin jy die swakste 

presteer. 
 
5. Bly so na as moontlik aan jou studie-roetine – ontspan gereeld en doen fisiese oefening 

soos draf. 
 
6. Studeer teen die horlosie. 
 
 
Enkele riglyne om ŉ hersieningsrooster op te stel:  
 
7. Skryf al die vakke wat jy moet leer neer. 
 
8. Bepaal hoeveel bladsy van elke vak/module jy vir die eksamen moet leer. 
 
9. Bepaal hoeveel tyd jy vir elke vak nodig sal hê  

(aantal bladsye per uur per vak) 
 
 
 
 
 
 
6.3.2 Die dag en aand voor die toets/eksamen 
 
1. Die dag voor die toets/eksamen gebruik jy net vir die spesifieke vak (onthou : die werk is 

klaar onderstreep, kern-opsommings is alreeds opgestel) 
 
2. Bestee jou tyd nou aan opsê/neerskryf/hersien en gee spesiale aandag aan dit wat jy 

vergeet het. 
 
3. Indien moontlik : kry ou vraestelle of stel jou eie vrae op, want dit gee jou oefening in die 

beantwoording van die vrae, jy kry ŉ idee van die moontlike vrae en soorte vrae;  en dit gee 
vir jou ŉ idee van hoe goed jy die werk ken. 

 
4. Moenie die aand voor die eksamen laat gaan slaap nie (ŉ mens se geheue bestaan uit die 

inlaai van inligting in jou geheue, die behou-fase, en die herroep-fase : as jy dus moeg is, sal 
jy probleme met die herroep hê). 

 
5. Kry jou skryfgereedskap wat nodig sal wees in orde. 
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6.3.3 Die oggend van die eksamen 
 
1. Moenie jou normale roetine skielik voor die eksamen verander nie (as jy nie gereeld vroeg 

opgestaan het nie en gewoonlik soggens vroeg ŉ bietjie gestudeer het nie, moenie dit skielik 
begin doen nie – dit neem ŉ hele tyd voor jy by ŉ nuwe roetine aanpas) 

 
2. Daag betyds by die skool op (as jy laat kom, sal dit spanning skep met slegte gevolge om 

tydens die toets/eksamen te herroep). 
 
3. As jy nie ŉ paniekerige persoon is nie lees jou werk vinnig deur en kyk na jou kern-

opsommings. 
 
4. Moenie net voor die eksamen werk met maats bespreek nie – as jy skielik (ons hoop regtig 

nie so nie) per abuis iets vergeet het om te leer, los dit uit … jy sal deur dit te wil leer, net 
meer paniekerig word en desnoods die ander werk wat jy goed ken, ook vergeet. 

 
5. Die laaste 10 minute voor jy jou vraestel kry, moet jy volkome ontspan (dit sal jou help 

wanneer die eksamen begin, om jou werk maklik te herroep). 
 

 
 
 

ONTHOU : WEES POSITIEF EN GLO IN JOUSELF, EN Sê VIR JOUSELF : EK SAL 
HIERDIEVRAESTEL WYS!! 

 
 
6.3.4  Tydens die eksamen : 
 
1. Sodra jy die vraestel ontvang, skryf al die besonderhede neer wat gevra word, bv. naam, 

graad, datum, ens. 
 
2. Kyk baie mooi na die instruksies – moet jy al die vrae doen; of het jy keuses?  Onderstreep 

belangrike sleutelwoorde wat die kern van ŉ vraag saamvat. 
 
3. Lees eers alle vrae deur. 
 
4. Bepaal hoeveel tyd jy per vraag het. 
 
5. Beantwoord die maklikste vrae eerste. 
 
6. Maak 100% seker dat jy weet wat gevra word  

– let veral op woorde soos:  
VERDUIDELIK, NOEM SLEGS, BESPREEK, WAT VERSTAAN JY ONDER …, ens. 

 
7. Lees weer die vraag oor voordat jy skryf. Dikwels het jy ŉ bepaalde stuk baie goed 

voorberei en as jy net iets in daardie verband op jou vraestel sien, begin jy sommer dadelik 
te skryf. 
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N.B.  Jy moet die onderwyser se vraag beantwoord en nie jou eie nie!  Nadat jy jou 
eerste paragraaf neergeskryf het, lees net gou weer die vraag oor om heeltemal seker te 
maak jy is op die regte spoor. 

 
8. Onderstreep die belangrikste feite en kernwoorde in elke vraag 
 
9. Beplan jou antwoorde voordat jy begin.  Skryf eers jou kern-opsommings neer. 
 
10. As jy vassteek met ŉ vraag, doen die volgende vraag en indien daar tyd oor is, gaan terug 

na die vorige vraag. 
 
11. Wanneer jy meervoudige keuse vrae beantwoord, of waar/vals vrae, skenk aandag aan jou 

antwoord. Baie keer is dit strikvrae. 
 
12. Neem een of twee minute om jou gedagtes te orden voor jy begin skryf.  
 
13. Skryf leesbaar en logies. 
 
14. Lees weer die vraag voor jy begin skryf. Nadat jy die eerste paragraaf geskryf het, lees net 

gou weer die vraag om seker te maak jy is op die regte spoor. 
 
15. Begin met die vrae wat jy die beste ken. 
 
16. Aan die einde lees weer jou werk deur en verbeter indien moontlik – in vakke waar 

berekenings (bv. Wiskunde) gedoen word, kontroleer jou berekenings. 
 
17. As die tyd te min word, beantwoord vrae in hooftrekke in plaas van een vraag in te veel  

besonderhede (detail). 
 
18. D I N K !  Dink gedurig tydens die toets/eksamen wat jy doen.  

Moenie rondkyk nie – onthou jy is alleen met die vraestel besig. 
 
 
6.3.5 Na die eksamen 
 
1. Ontspan direk na die toets/eksamen en moenie dadelik weer begin studeer nie. 
 
2. Wanneer jy die toets/eksamenskrifte terug kry (indien moontlik), stel vas waar jy jou punte 

verloor het en hou dit met jou volgende voorbereiding in gedagte. 
 
3. Gebruik jou teiken kaart om te sien hoe jy gevaar het.  
 
4. Eet gesond en kry genoeg slaap. 
 
5. Moenie die eksamen bespreek met jou maats nie, veral as jy iets vergeet of verkeerd 

beantwoord het nie. Bou ŉ brug.  
 
6. As jy ŉ probleem ondervind met ŉ sekere vak of afdeling, nader jou leerkrag. Hy/sy is die 

beste persoon om jou te help. 
 
7. Moenie toelaat dat jy vasgevang word in ŉ kring van depressie, mismoedigheid, angs, 

onsekerheid, perfeksionisme, woede of verwarring nie. Vra om hulp.  
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6.4 DEUR-MEKAAR-RAAK-PROBLEEM 
 
Wenke om die probleem die hoof te bied : 
 
1. Kry ŉ goeie oorsig oor die werk.  Maak seker waar die werk by die groot geheel inpas. 
 
2. Maak seker van die verskille tussen leerwerk wat jou verwar.  Lê klem op verskille.  Merk bv. 

die een raamwerk met die een kleur en die ander raamwerk met ŉ ander kleur.  Kyk mooi na  
ooreenkomste en verskille. 

 
3. Vorm raamwerke waarin jy die verskille en ooreenkomste duidelik merk.  Soms kan jy dit 

doen deur middel van sketse/tekeninge. 
 
4. Maak gebruik van goeie opsommings/geheue-kaarte. 
 
5. Werk waarmee jy deurmekaar raak, moet jy weer en weer leer.  Leer eers een deeltjie baie 

goed.  Leer dan die volgende deeltjie baie goed.  Herhaal beide.  Indien jy ŉ fout maak, leer 
weer oor.  As jy al twee deeltjies foutloos doen, doen die derde deeltjie.  Gaan so voort  
totdat jy nie meer foute maak nie en die werk as ŉ geheel foutloos kan neerskryf.  Onthou as 
jy werk half leer, raak jy net deurmekaar.  Leerwerk waarmee jy sukkel of jou maklik 
deurmekaar maak, moenie geleer word nie.  Sê ook sulke werk apart op.   

 
6. Jy moet werk altyd baie goed verstaan, anders kan jy deurmekaar raak.  Byvoorbeeld : 

leerlinge wat die woorde “oorbly” en “oor bly” verwar, moet seker maak wat elkeen beteken. 
 
ONTHOU : 
 
· Kry goeie oorsig. 
 

· Verstaan voor jy leer 
 

· Maak seker van ooreenkomste/verskille 
 

· Vorm raamwerke/kern-opsommings 
  

· Herhaal dele apart 
 
 
6.5 DWALENDE  GEDAGTES 
 
WENKE : 
 
1. Werk met jou pen in jou hand. 
 
2. Fisiese beweging : staan op, beweeg ŉ bietjie, doen gou iets anders, doen ŉ paar 

oefeninge met jou arms, spring op en af, haal diep asem en blaas uit.  
(Ontspanningsoefening) 

 
3. Kyk na jou fisiese omgewing: sit jy reg?, is daar geraas?, is daar iets wat jou aandag kan 

aftrek? Bv.  sit jy so dat jy gedurig by jou venster kan uitkyk? 
 
4. Speel speletjies met jouself : stel altyd ŉ tydsberekening, bv. hoeveel bladsye kan ek in die 

volgende 15 minute afhandel? 
 
5. Skep vir jouself ŉ beloningstelsel : as ek hierdie stuk werk voor 18:00 voltooi, gaan ek ŉ 

halfuur lekker ontspan.  
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6.6 Eksamenvrees 
 
Leerlinge is dikwels gespanne (“op hul senuwees”) voor ŉ eksamen/toets. 
 
ONTHOU: 
 
ŉ Mens wat totaal ontspanne is, sal nie goed doen nie, want so ŉ persoon gee nie  
       werklik om nie (ongemotiveerd), terwyl ŉ persoon wat te veel gespanne is, ook nie    
       goed sal doen nie.  Net die regte hoeveelheid spanning is nodig vir sukses. 
 
Eksamenvrees ontstaan omdat: 
 
1. leerlinge bang is hulle gaan misluk 
 
2. leerlinge glo nie in hulself nie 
 
3. leerlinge glo hulle het nie genoeg kennis nie 
 
4. leerlinge stel te hoë eise (Onthou stel jou mikpunte volgens jou vermoë –  

net so moet jy jouself nie onderskat nie – dalk kan jy nog beter doen).   
Kyk na jou vak-prestasie-grafiek. 

 
5. Leerlinge het nie betyds hulle werk opgesom nie 
 
6. Leerlinge het nie betyds begin hersien nie 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doen jy om die vrees te verminder of oorwin? 
 
1. Volg jou studie rooster, hou daarby en studeer doelgerig. 
 
2. Eet gebalanseerd : eet jou normale maaltye, stewige ontbyt.   

Vermy te veel soetigheid (lekkers en koeldrank) 
 
3. Hou jouself fiks – gaan draf, doen oefeninge, beplan jou tyd : hou by jou studierooster en 

bestee meer tyd aan moeilike werk, of vakke waarin jy sukkel. 
 
4. Ontspan : dit moet na elke sessie jou beloning wees omdat jy so hard gewerk het 

(ontspanningsoefening). 
 
5. Praat : moenie dat dinge jou so pla dat jy nie effektief kan studeer nie, gesels met iemand 

daaroor. 
 
6. Monoloog (self-praat) : praat positief met jouself.  Sê vir jouself “ek kan”; “ek wil”; “ek sal ”. 
 
7. Skep vertroue in jouself deur jou kennis te verbeter deur betyds te begin opsom en te 

hersien (ŉ dag voor die tyd is alreeds te laat en sal jou meer gespanne en vreesagtig maak) 
 
8. Jy moet die werk opsê en neerskryf terwyl jy dit leer (dit moet ŉ outomatiese manier van 

werk by jou word). 



 36 

 
9. Maak baie gebruik van kern-opsommings, want dan ken jy die belangrike feite. 
 
10. Voor ŉ toets/eksamen moet jy uitgerus wees. 
 
11. Moenie met ander leerlinge voor die eksamen/toets oor die moontlike vraestel gesels nie – 

dit kan jou dalk net ontstel. 
 
12. Probeer vooraf  by jou onderwyser uitvind hoe die vraestel sal lyk, bv. hoe lank is die 

vraestel (tyd), kort/lang vrae, veel-keuse vrae, hoe die punteverdeling is. 
 
 
Tydens die eksamen : my verstand slaan toe : 
 
Soms gebeur dit dat, ten spyte van al jou goeie voorbereiding, jy tydens die eksamen/toets 
paniekerig word en jou verstand “toeslaan “. 
 
Probeer die volgende : 
 
1. Werk vir jou van vooraf ŉ noodplan uit indien jy tydens die eksamen sou “toeslaan”  

– onthou : BLY KALM! 
 
2. Dink aan iets aangenaams en probeer die vraestel vergeet. 
 
3. Begin die vraestel weer, kyk van nuuts af daarna.  Soek die maklikste vraag en doen dit 

eerste (nommer jou vrae reg!). 
 
4. Dink aan een woord of sin wat in die vraestel sal voorkom;  is daar iets anders wat jou aan 

die woord/sin laat dink?;  skryf dit neer / gaan so voort en so kan jy heelwat verdere kennis 
uit jou geheue weer opdiep. 

 
5. Lees die vraestel van regs na links. 
 
ONTHOU : 
 
6. skep vertroue – leer deeglik. 
 
7. skryf neer en sê op. 
 
8. gebruik kern-opsommings. 
 
9. kry genoeg rus voor die eksamen. 
 
10. moenie oor werk gesels nie. 
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6.7 SLAGGATE WAT MOET VERMY WORD 
 
11. Moet nooit ‘spot’ nie. 
 
12. Moenie dink jy kan ŉ dag of twee voor die eksamen begin leer nie.  Dit lei tot onnodige 

spanning en uitputting. 
 
13. Moenie toegee aan die versoeking om ander dinge te doen wanneer jy moet studeer nie.  

Wanneer die beplande tyd aanbreek, gaan sit en studeer! 
 
14. Wanneer jy vooraf besluit het op ŉ tien minute studiebreuk, wees versigtig dat hierdie tien 

minute nie later ŉ halfuur word, en dat jou pouses later selfs langer is as jou studietye nie.  
 
15. Konsentreer op die werk waarmee jy besig is.  Moenie jou bekommer oor ŉ ander gedeelte 

van die werk wat jy nog nie ken nie. 
 
16. “Wakkerbly-pille” is totaal en al verbode. Dit berokken jou liggaam baie skade.  Neem eerder 

ŉ vitamienaanvulling indien jy voel dat jou liggaam ekstra energie nodig het. 
 
17. Stres en paniek kan vermy word as jy weet dat jy jou plig gedoen het.  ‘n Sekere mate van 

spanning voor die eksamen is normaal. 
 
18. Moet nooit eers oorweeg om te kul nie. Wanneer jy uitgevang word, sal die gevolge jou 

bybly vir die res van jou lewe.  Indien jy nie uitgevang word nie, sal jy buitendien bang wees 
dat jy gevang sal word dat jy selfs die werk sal vergeet wat jy wel geleer het. 

 
19. Wees versigtig om nie die eksamenvraestel verkeerd te lees nie. 
 
20. Wees ook versigtig om nie vrae uit te laat in die eksamen nie. 
 
21. Almal ondervind soms ŉ geheue-blok.  Dit maak nie saak  

hoe hard jy probeer nie, jy kan net nie ŉ naam onthou wat  
jy baie goed ken nie.  Die beste raad is om dit nie te probeer  
onthou nie.  Slaan die vraag oor en gaan aan met die  
oorblywende vrae.  Jy sal dikwels  ervaar dat jy dit wat jy vergeet het,  
weer onthou wanneer jy nie bewustelik daaraan dink nie. 

 
  
 
 
SUKSESVOLLE EKSAMENWENKE  
 
Dit is ontmoontlik om die nag voordat jy skryf, ŉ positiewe houding teenoor jou eksamen te 
probeer vaslê. Dit is ŉ proses wat weke of selfs maande voordat jy eksamen skryf, begin. 
 
Agt tot ses weke voor die eksamen. 
 
HOUDING 
· FOKUS 

Moet nooit die belangrikheid van enige eksamen onderskat nie. Jou uitslae het ŉ langtermyn 
effek. Moet dit nooit vergeet nie. 
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· WEES GEORGANISEERD 
Maak seker dat jou notas op datum is. Maak gebruik van ŉ stelsel wat jy vir jouself uitwerk 
sodat jy weet presies waar alles is. Wanneer almal onder eksamendruk verkeer, gaan jy 
sukkel om vriende te kry wat jou met graagte  sal toelaat om hul notas te gebruik. 

 
· MAAK AANPASSINGS 

Jy sal moet aanvaar dat jou sosiale lewe tydens die eksamen en die voorbereidingstydperk 
laer op jou prioriteitslys sal afbeweeg. Jou vriende sal nog daar wees aan die einde van die 
eksamen. 

 
· MOENIE ONDER GROEPSDRUK SWIG NIE 
Nie al die mense in jou groep sal op dieselfde tyd eksamen skryf as jy nie en sommige van hulle 
beskou heel moontlik nie hul studies in dieselfde ernstige lig nie. Weerstaan die versoeking as 
jy aanhoudend uitgenooi word om hulle te vergesel. Onthou, die eksamenperiode kom ook tot ‘n 
einde 
 
 

VAKINHOUD: 
 

· VERSTAAN JOU WERK. 
Maak seker dat jy jou werk verstaan. Vra jou onderwyser om jou te help. 

 
· STAAN TYD AF 

“Probeer is die beste geweer ”. Onthou, hoe meer jy probeer, hoe makliker  
raak die werk, maar dit neem heelwat tyd in beslag. 

 
· STUDIEMETODES 

Maak seker dat jy van die studiemetodes gebruik maak wat vir jou werk.  
Dis vanselfsprekend dat ŉ mens nie dieselfde benadering gebruik vir ŉ  
leervak as vir ŉ berekeningsvak nie. 

 
LIGGAAM EN SIEL 
 
· GESONDE LEEFSTYL 

Dit is nie nou die tyd om jou eetpatroon te verander nie. Jou hooffokus moet nou op jou 
studies wees, terwyl jy natuurlik ŉ gesonde dieet volg sodat jou liggaam op sy beste kan 
funksioneer. 

 
· OEFENING 

Hiersonder moet ŉ mens eintlik nooit klaarkom nie, en veral nie nou nie. Al doen jy nie 
gereeld oefening nie, behoort jy nou seker te maak dat jy flink om die blok gaan stap of so 5 
minute lank touspring. 

 
· RAAK ONTSLAE VAN ONNODIGE STRES. 

Probeer om moontlike stresvolle situasies uit te sorteer of te ignoreer, want dit is belangrik 
dat jy al jou aandag by jou werk bepaal. Maak seker dat almal in die huis weet dat  jy nou 
stilte, ŉ plek om te werk en ŉ rustige atmosfeer benodig. 
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Die Hersieningsperiode: 
 
 
JOU PROGRAM 
 
 
· ROOSTER 

Beplan ŉ rooster wat jou sal toelaat om so veel keer as moontlik deur jou werk te gaan. 
Plaas ŉ kopie van jou rooster op die yskas se deur. Dan weet almal wanneer hulle moet 
stil wees, maar hulle sal ook weet wanneer jy ŉ “wettige” blaaskans neem – dit sal 
onnodige neulery dat jy moet gaan leer uit die weg ruim. 

 
    JOU Vermoë 

· PRESTASIE 
Onthou dat jy JOU BESTE MOONTLIKE punte wil behaal. Moet jouself nie in die steek 
laat nie. Bly gefokus; alhoewel jy verveeld, gefrustreerd, bang of uitgeput mag wees. 
(Hierdie emosies is almal tipies dié van ŉ eksamen kandidaat).   
 

· DOELWITTE 
Baie min word bereik as ŉ mens nie weet waarvoor jy mik of hoe jy daar gaan kom nie. 

 
· OM TE “SPOT” EN OM TE “CRAM”.  

Moenie eers daaraan dink nie. 
 

WEES PRAKTIES 
· BEHEERBARE VOLUMES 
     Moenie dink dat jy ŉ hele vak in een “sitting” gaan baasraak nie.  
     Verdeel jou werk in afdelings wat jy byvoorbeeld in een uur sal  
     kan hanteer en neem ŉ ruskans van ŉ paar minute na elke uur studie. 
 
 
· AKTIEWE BETROKKENHEID 

Daar gebeur nooit veel as ŉ mens bloot na jou werk sit en staar nie. Jy moet aktief betrokke 
wees deur bv. gebruik te maak van opsommings, “mind maps ”, afkortings en 
leerdiagramme. Beantwoord toetse, werksvelle en ou eksamen vraestelle. Gebruik penne 
van verskillende kleure asook verligters. 

 
· TYDSBEPLANNING 

Beplan vooraf hoeveel tyd jy wil afstaan aan verskillende afdelings in jou eksamenvraestelle. 
Jy behoort die uitleg van elke eksamen te ken uit vorige vraestelle. 

 
· WERKSPLEK 

Maak seker dat jy ŉ gemaklike plek het om te werk wat groot genoeg is en goeie lig en vars 
lug het. Weerstaan die versoeking om op jou bed te lê en studeer. Jy sal heel moontlik ‘n 
paar uur later wakker word met jou boek op jou gesig en die frustrasie van verlore ure. 

 
· BELONINGS 

Dit is belangrik om jouself te beloon gedurende die eksamenperiode. Wanneer jy ‘n doelwit 
bereik het, verdien jy ŉ beloning. Dit beteken iets anders vir elkeen van ons, maar dit hoef nie 
tydrowend of duur te wees nie. 
 

STUDIE  IS 
HARDE  WERK!!! 
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· SLAAPPATROON 
Maak seker dat jy die aand voor die eksamen asook tydens die hersieningsperiode genoeg 
slaap inkry. Moenie jou ouma se resep van ŉ goeie nagrus onderskat nie – ŉ beker warm 
melk met heuning of rooibostee. 

 
 
DIE NAG VOOR DIE EKSAMEN. 

 
TYD OM ALS BYMEKAAR TE SIT. 

· KYK WEER EENS NA JOU EKSAMENTYD 
Maak seker dat jy nie laat opdaag nie. 

 
· PAK JOU SAK 
Het jy AL die nodige skryfbehoeftes (sowel as ŉ ekstra pen) wat jy gaan nodig kry in die 
eksamen. Het jy jou eksamennommer en identifikasie? Het jy ŉ ekstra top om aan te trek as 
jy dalk koud kry. Het jy jou gelukbringer? (Indien jy een nodig het). Het jy iets om te eet of 
geld vir die snoepwinkel. 
 
DIE EKSAMEN SELF: 
 

· LEES AL DIE INSTRUKSIES VERSIGTIG DEUR 
 
· HAAL ŉ PAAR KEER DIEP ASEM EN ONTSPAN 
 
· HOU DIE TYD DOP. 
 
· LEES AL DIE VRAE VERSIGTIG DEUR. 

Onthou om min of meer te skat hoeveel tyd jy moet 
afstaan aan elke afdeling. Skryf dit rofweg op ŉ eksamenvel en hou dit byderhand sodat jy 
nie onnodig tyd mors met sekere vrae nie. 

 
· WEES OP DIE UITKYK VIR SLEUTELWOORDE 
Verduidelik, analiseer, vergelyk, bespreek, definieer, illustreer, motiveer, staaf jou antwoord, 
beskryf, ens. Hierdie woorde sal jou begelei sodat jy presies kan uitwerk wat van jou verwag 
word. 
 
· BEANTWOORD SLEGS WAT GEVRA WORD. 
Maak seker dat jy by die vraag hou en nie allerhande onnodige inligting gee nie. Dit is maklik 
om van die punt af te dwaal. 
 
· INDIEN JY VROEG KLAARMAAK, IS DIT DIE IDEALE GELEENTHEID OM DEUR JOU 

ANTWOORDE TE GAAN. 
 
· MAAK SEKER DAT DIE OPVOEDER ŉ NETJIESE STEL ANTWOORDE VAN JOU AF 

KRY. 
Indien jy nie ŉ netjiese handskrif het nie, maak dan seker dat jou uitleg wel netjies is! Laat 
reëls oop tussen onderafdelings – dit maak die werk makliker leesbaar. 
 
· BLY KALM 
Beweeg liewer na die volgende vraag as jy skielik niks kan onthou nie. Hoe meer tyd ŉ mens 
mors, hoe meer gefrustreerd raak jy en hoe minder produktief is jy – dit is ŉ situasie wat ŉ 
mens wil vermy. 
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