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AFRIKAANS 
HUISTAAL 
Handboek 
Opsommingsboek 

Hersiening vir Groep A en Groep B: 

      Hersien die volgende taal: 

 (Voltooi op lyntjiespapier / in opsommingsboek.) 

 

• Bywoorde HB bl.183 nr. 1 + 2        

• Homonieme HB bl.185 nr. 1 + 2a,d,f,g 

• Klank- en lettergrepe HB bl.188 nr. 1 + 2 

• Sinstipes HB bl.189 nr. 1 + 3  

• Trappe van vergelyking HB bl.191 nr. 1 + 2  

• Voegwoorde HB bl.192 nr. 1 + 2 + 3  

• Voornaamwoorde HB bl.192 a-c  

• Voorsetsels HB bl.192 nr. 1 

 

       Gebruik die memo in die “memo folder” om jou werk na te sien. 

      Jy kan ook weer na al die taal videos gaan kyk (van week 1 – 6) om jou geheue te    

  verfris. 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL 
LANGUAGE (FAL) 

• Revision sheets 

handed out in 

class 

Revision for Group A and Group B: 

• Revision worksheet 1 

• Revision worksheet 2 

Complete the sheets and mark your work according to the memo. The memo is on the 

same document as the questions. 

If you don’t have the sheets you can find them in the usual spot – Memos folder. 

 

WISKUNDE 

• Klaswerk boek 

• Werkvel pdf 

• Memo pdf 

 
 

Hersiening vir Groep A en Groep B: 

Wiskunde Hersiening Werkvelle 

• Voltooi die Wiskunde Hersiening werkvelle. Die meeste van die afdelings kan 

op die werkvelle gedoen word, die res kan jy in jou Wiskunde Klaswerkboek 

voltooi.  

• Jy kan besluit watter take jy wil eerste doen.   

• As jy oor enige afdeling onseker voel kan jy in jou boeke kyk vir voorbeelde, of 

jy kan weer die videos van die vorige weke se beplanning kyk vir ‘n 

verduideliking.  

Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

 

GESKIEDENIS Hersiening vir Groep A en Groep B: 

K      Kom ons oefen hoe om `n paragraaf te skryf: (Antwoorde sal volgende week in 

die    klas bespreek word.) 



In elke geskiedenistoets wat jy gaan skryf, gaan daar 'n vraag wees wat vereis dat jy 'n 

paragraaf as antwoord moet skryf. 

Wat is `n paragraaf? 

➢ Dit is 'n groep sinne wat oor een hoofidee / tema gaan. 
➢ Daar moet 'n logiese volgorde wees. 
➢ Jy moet met 'n onderwerpsin begin - Wat is die STELLING wat jy wil maak?  

Om dit te doen, verander eenvoudig die vraag wat hulle vra in 'n stelling.  
➢ Jou volgende paar sinne moet nou meer besonderhede  verskaf. Jy moet die  

stelling VERDUIDELIK deur die BEWYSE (feite) wat jy geleer het te gebruik.  
➢ Eindig nou die paragraaf met `n sin wat weer met die stelling (eerste sin) 

VERBIND. 

       Probeer die volgende onderwerpe: Skryf `n paragraaf van ongeveer 10 sinne 

oo   oor … 

1. Hoe het die Antieke Egiptenare papier gemaak? 

2. Hoe het die Antieke Egiptenare die water van die Nyl na hul landerye gekry? 
3. Waarmee het die Antieke Egiptenare geskryf en watter materiaal het hulle 

gebruik om dit te maak? 

 

 

 


