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AFDELING A: KREATIEWE SKRYFWERK
PUNTETOEKENNING
2–3 punte

Kriteria

0–1 punte

INHOUD SINSBOU
EN PARAGRAWE
=5

Inhoud nie van toepassing.
Onsamehangend.
Idees vervelig. Swak sinne.
Onderwerp nie aangeraak.
Geen paragrawe.

Inhoud nie altyd duideliksamehang ontbreek. Swak
sinne. Gereelde herhaling van
sinne. Poging
om paragrawe te gebruik.

TAALGEBRUIK,
STYL, SPELLING
EN PUNKTUASIE
=5

Taalgebruik swak. Storie vol
foute. Woordkeuse beperk.
Inspanning om te lees. Baie
spelfoute en swak gebruik
van leestekens of geen
leestekens.
15 of meer foute
Te kort, min sinne.
0–1 paragraaf.

Taalgebruik beperk tot
bevredigend. Woordkeuse
eenvoudig. Teks nog vol foute.
Spelfoute by maklike woorde.
Swak tot bevredigende gebruik
van leestekens.
10–15 foute.
Lengte byna korrek, maar te min
paragrawe.
1–2 paragrawe.

LENGTE VAN
STORIE
=5

Kopiereg voorbehou

4 punte

5 punte

Inhoud toepaslik geskik.
Redelike sinne en
paragrawe. Voldoende
samehang. Idees taamlik
oorspronklik en relevant.
Bevredigende skryfstuk.
Gemiddelde taalgebruik.
Woordkeuse voldoende.
Foute nie oorheersend.
Redelike gebruik van
leestekens.
6–10 foute.

Inhoud baie oorspronklik.
Puik sinne en paragrawe.
Idees verbeeldingryk.
Interessant.
Samehangende skryfstuk.

Lengte korrek, maar
3–4 paragrawe.

Lengte en woorde korrek
in ooreenstemming met
onderwerp. 5 – paragrawe.

Goeie tot uitstekende
taalgebruik. Kreatiewe
idees. Storie foutloos.
Korrekte spelling en
leestekengebruik.
1–5 foute.

Blaai om asseblief
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AFDELING B: ’N VRIENDSKAPLIKE BRIEF

Kriteria
FORMAAT

= 5 PUNTE

TAALSTRUKTUUR
EN –GEBRUIK

PUNKTUASIE EN
SPELLING

= 5 PUNTE

INHOUD
=5

Kopiereg voorbehou

0–1 punte
Hou slegs in ŉ mate by
briefformaat.
Geen paragrawe.
Geen adres, aanhef/slot.
Slegs 2 sinne in brief.
Geen sinne met onderwerpe
en gesegdes nie. Baie spelen punktuasie foute.
Totaal ontoepaslike
sinstruktuur en toon. Swak
sinstruktuur sonder
werkwoord en onderwerp.
Groot hoeveelheid spel-,
taal- en leestekenfoute.

Heeltemal van die
onderwerp af. Doel is glad
nie bereik nie.

PUNTETOEKENNING
2–3 punte

4 punte

5 punte

Hou in ŉ mate by
briefformaat. Daar is
1–2 paragrawe met
minstens 2 sinne.
Het ŉ adres en
eenparagraaf.
Ten minste twee sinne met
ŉ onderwerp en gesegde, en
is meestal sonder spelfoute.
Ontoepaslike sinstruktuur en
toon. Onvoltooide sinne.
Min spel-, taal- en twee
leestekenfoute. Ten minste
sinne. Meestal sonder foute.

Hou by briefformaat. Daar is
3 paragrawe met minstens
2–3 sinne. Brief is verkeerd
gestruktureerd.
Het adres, aanhef en slot.

Hou by briefformaat. Daar is
4 paragrawe met minstens
2–4 sinne. Brief is reg
gestruktureerd.
Het adres, aanhef en slot.

Ten minste vier sinne met ŉ
onderwerp, gesegde en is
sonder spelfoute.
Toepaslike sinstruktuur en
toon. Voltooide sinne met
min spel-, taal- en
leestekenfoute.
Ten minste vier sinne wat ŉ
onderwerp en werkwoord
bevat.

Die onderwerp word
genoem, maar verder glad
nie aangeraak nie. Die doel
is nie bereik nie.

Hou by die onderwerp en
wyk selde af. Doel word
gedeeltelik bereik.

Ten minste vyf en meer
sinne het ŉ onderwerp,
gesegde en is
sonderspelfoute.
Hoogs toepaslike
sinstruktuur en toon.
Variasie in sinstipes. Goeie
spelling, taal- en leesteken
gebruik met geen foute.
Ten minste vyf of meer sinne
met hul onderskeidelike
onderwerpe en werkwoorde.
Hou deurgaans by die
onderwerp. Doel word
heeltemal bereik.

Blaai om asseblief
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DAGBOEKINSKRYWING
PUNTETOEKENNING
Kriteria
INHOUD

FORMAAT

TAALSTRUKTUUR
EN -GEBRUIK
PUNKTUASIE EN
SPELLING

= 5 PUNTE

Kopiereg voorbehou

0–1 punt
Beskrywing onvanpas of
geen beskrywing.

2 punte
Beskrywing, maar twee
van die aspekte uitgelaat.

3–4 punte
Goeie beskrywing, maar een
aspek van die inligting uitgelaat.

Geen aanduiding van
eerste persoon verteller
nie.

Een van die volgende
uitgelaat:

Wissel tussen eerste en derde
verteller.

5 punte
Volledige beskrywing van die
dag se gebeure.
Wat hulle gedoen, gesien het
en gunsteling diere is
aangedui.
Eerste persoon en goeie
beskrywing.

Geen datum

Datum

Geen datum

Datum aangedui

Geen sinne met
onderwerpe en
gesegdes nie. Baie spelen punktuasie foute.

Eerste persoon
beskrywing
Ten minste twee sinne
met ŉ onderwerp en
gesegde, en is meestal
sonder spelfoute.

Ten minste vier sinne met ŉ
onderwerp, gesegde en is sonder
spelfoute.

Ten minste vyf en meer sinne
het ŉ onderwerp, gesegde en
is sonderspelfoute.

Totaal ontoepaslike
sinstruktuur en toon.
Swak sinstruktuur
sonder werkwoord en
onderwerp.

Ontoepaslike sinstruktuur
en toon. Onvoltooide
sinne.

Toepaslike sinstruktuur en toon.
Voltooide sinne met min spel-,
taal- en leestekenfoute.

Hoogs toepaslike sinstruktuur
en toon. Variasie in sinstipes.
Goeie spelling, taal- en
leesteken gebruik met geen
foute.

Groot hoeveelheid spel-,
taal- en leestekenfoute.

Min spel-, taal- en
leestekenfoute. Ten
minste twee sinne.
Meestal sonder foute.

Ten minste vier sinne wat ŉ
onderwerp en werkwoord bevat.

Ten minste vyf of meer sinne
met hul onderskeidelike
onderwerpe en werkwoorde.

Blaai om asseblief

