
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Maart 2021 
Geagte Ouer/Voog 
 

Soos in ons Nuusbrief 8/2021 genoem, beplan ons ‘n Welsprekendheidsgeleentheid vir 2021.  
Afhangend van die Departement van Onderwys se Covid-19 regulasies teen Julie 2021, beoog ons 
die Welsprekendheidsgeleentheid in die skoolsaal of virtueel. 
 

Graad 1- tot 3-leerders sal binne klasverband ‘n toespraak in Afrikaans lewer vir ‘n rapportpunt.  
Graad 4- tot 7-leerders wat belangstel, sal uitverkies word tydens ‘n oudisie.   
Die leerders sal vroegtydig deur hul onderwyser(es), asook per nuusbrief ingelig word van die 
presiese datum en reëlings vir hulle toesprake in die klasse en oudisies.  Ons gebruik vanjaar weer 
die ATKV-temas.  Daar sal dan 4 seuns en 4 dogters uit elke graad (Graad 1 – 7) gekies word om 
deel te neem aan ons Welsprekendheidsgeleenthede.  Verdere reëlings en inligting sal nader aan 
die tyd deurgegee word.  Hier is solank die temas sodat die kinders kan begin voorberei. 
 

Die Welsprekendheidsgeleenthede vind soos volg plaas:   
(Moontlik virtueel afhangend van die Covid-19 regulasies) 

 Graad 1 tot 3-leerders  –  Maandag, 5 Julie 2021 

 Graad 4 en 5-leerders   –  Dinsdag, 6 Julie 2021 

 Graad 6 en 7-leerders   –  Woensdag, 7 Julie 2021 
 

Soos in 2020, is die temas as volg vir 2021: 

 Graad 1 tot 3  (1 – 2 minute) 
1. Kaalvoet 
2. Wonder 
3. Fees 

 

 Graad 4 en 5  (2 – 4 minute) 
1. Letters 
2. Voetspore 
3. Voel 

 

 Graad 6 en 7  (2½ – 5 minute) 
1. Toekoms 
2. Liefhê 
3. Afronding 

 

Die leerders mag slegs één van die temas binne hulle eie graadverband kies.  Die toespraak mag 
nie die maksimum tyd oorskry nie.  Ons sien uit daarna om na u kind se toespraak te luister. 
Vind die aanbevelings rondom die samestelling van die Welsprekendheidstoesprake hiermee saam. 
 

Villiesgroete 
 
 
 
_______________     ________________ 
DP HAASBROEK     J KOTZE 
HOOF       ORGANISEERDER 



 
 

AANBEVELINGS – TOESPRAKE 
 
Geagte Ouer/Voog 
 
Met die oog op ons komende Welsprekendheidsgeleentheid, wil ons aan u ‘n paar aanbevelings 
gee rondom die verwagting van die toesprake in die klaskamer en verál om deur te dring na ons 
Welsprekendheidsgeleentheid.  Hierdie aanbevelings sal dan ook help indien u kind aan ander 
redenaarskompetisies wil deelneem.  Die temas vir hierdie jaar het u reeds ontvang. 
 

Aanbevelings: 
 

 Struktuur 
 ‘n Toespraak moet in 3 dele verdeel word.  ‘n Inleiding, inhoud en ‘n slot.  Die inleiding 

moet treffend wees om die gehoor se aandag te hou. 
 Die toespraak moet 3 duidelike hoofpunte/geselspunte hê. 
 Daar moet ten minste 3 bronne aangehaal word in die toespraak.  Die bronne wat 

aangehaal word moet wel op die leerders se vlak wees.  By Graad 1 tot 3-leerders moet 
dit nie ‘n bron wees wat moeilik is om uit te spreek nie.  Hou dit eenvoudig.  Hou dit op 
hulle vlak. 

 Die inhoud is die volledige bespreking waar die 3 hoofpunte hoofsaaklik moet voorkom.  
Dit moet aansluit by die inleiding. 

 Die slot is die laaste gedeelte.  Die finale kans wat die leerder het om sy/haar argument 
deur te gee.  Die slot moet treffend wees en ‘n blywende indruk laat. 

 Die onderwerp moet nie aangekondig word nie.  Die gehoor moet dit self uit die toespraak 
kan aflei. 

 Liggaamstaal 
 In alledaagse gesprek gebruik ons ons hande.  Gebruik van leerders se hande is dus 

tydens die toespraak ook van belang.  Die gebruik van hande moet nie te veel voorkom 
nie, net waar dit nodig en betekenisvol is. 

 ‘n Spreker oorreed sy/haar gehoor nie net deur middel van sy/haar toespraak nie, maar 
verál deur sy/haar stemgebruik (oefen) asook gesigsuitdrukkings (vriendelik, bekommerd, 
ernstig en vraend).  Hulle gesiggies moet wys wat hulle voel. 

 Entoesiasme is baie belangrik. 
 Oogkontak is belangrik.  Die leerders moenie bo-oor die gehoor kyk nie.  Kies 3 persone 

op wie om te fokus.  Wissel tussen die 3 persone.  Wanneer die voorsitter aangespreek 
word, moet die leerder vir die voorsitter kyk.  (Die voorsitter is die onderwyseres in die klas 
of die organiseerder van die redenaarsaand). 

 Gebruik van notas (kaartjies) 
 Grootte van notas (kaartjies): 
o Verkieslik ‘n A4-karton in 4 gedeel of indekskaartjies werk ook baie goed.  

Grondslagfase  
(Graad 1 – 3) kan ‘n A5-grootte karton gebruik. 

o Moenie die notas vaskram of ringbind nie (veral nie Graad 6 en 7 nie). 
o Nommer die kaartjies. 
o Probeer om nie te veel kaartjies te hê nie.  Hoe meer kaartjies, hoe meer moet die 

leerder wissel. 
 Gebruik van notas (Gebeur nie natuurlik nie – moet ingeoefen word): 
o Notas is ‘n hulpmiddel wat só gebruik moet word dat ‘n spreker nie oogkontak met 

sy/haar gehoor verloor nie.  DUS – hou die notas ongeveer bors-/skouerhoogte en 
effens weg van jou lyf af. 

o Moet verkieslik nie afkyk na die notas wanneer notas gewissel word nie. 
o Moenie die notas buig of daarmee “speel” terwyl jy praat nie – dit trek die gehoor se 

aandag baie vinnig af en nou kyk almal vir die notas en luister hulle nie na sy/haar baie 
sinvolle toespraak nie. 

o Notas mag gewissel word van een hand na die ander wanneer dieselfde hand waarin 
die notas vasgehou word, gebruik word om gebare te maak.  

 
 



 
 

TOESPRAKE 
 

TOESPRAAKTYD – EINTLIK DIE ONTWIKKELING VAN ’N WONDERLIKE VAARDIGHEID 
DEUR AFRIFORUM | MAR 3, 2020 

Deur Carien Bloem, bestuurder van onderwys by AfriForum. 

 
Sommige ouers lê al sedert die Desembervakansie wakker oor die kinders se nuwe toesprake 
wat geskryf moet word.  As ’n nuwe skooljaar begin, is dit ook mos toespraaktyd.  Eers uitdunne 
of mondelinge in die klas, en daarna die senutergende kompetisies.  Ek weet nie altyd wat die 
ergste is nie:  Die hele toespraak skryf (of koop!) en leer, of die senuwees voordat jy voor ’n 
volgepakte gehoor jou sê moet sê? 
 
Dit klink maar vreesaanjaend, maar eintlik bied redevoering (of “redenaars”, soos dit in die 
volksmond genoem word) jou ’n wonderlike geleentheid om ’n nuwe vaardigheid aan te  
leer – en boonop elke jaar te verbeter! 
Die regte ding is om saam met jou ma of pa, onderwyser of drama-afrigter jou toespraak te 
skryf.  Dit is egter baie belangrik dat jy self ook deur al die stappe werk om ’n toespraak te  
skryf – en nie net die toespraak soos ’n gedig uit jou kop uit leer nie.  Die kuns van redevoering 
is om jou toespraak te alle tye so natuurlik moontlik, maar tog sterk aan jou gehoor oor te dra.  
Wanneer mens ’n toespraak koop, is mens geneig om nie spontaan te praat nie, maar met ’n 
ingeoefende ritme wat mens onnatuurlik laat klink. 
 
Dit is ook baie belangrik om te weet hoe om ’n toespraak te skryf, aangesien dit deel is van die 
vaardigheid wat jy moet bemeester.  Om uitstekende redeneervaardighede te bemeester, moet 
jy op twee dinge fokus:  Jou toespraak se inhoud, en hoe jy dié toespraak aanbied. 
 
Jou toespraakinhoud 
Jou toespraak moet bestaan uit ‘n kort, treffende inleiding wat jou gehoor se aandag onmiddellik 
vasvang. 
In die geval van ’n beredeneerde toespraak móét jy standpunt inneem en dus ten minste drie 
redes gee waarom jy so sterk oor die saak voel.  Elke rede moet deur ’n geldige bron 
ondersteun word, gewoonlik iemand wat ’n kenner is en jou rede versterk. 
Dit is ook doeltreffend as jy gemotiveerde humor by jou toespraak insluit.  Jou eie mening of ’n 
steekproef onder jou vriende om jou standpunt te versterk, werk ook soos ‘n bom! 
 
Laastens is dit belangrik om jou redes mooi saam te vat en jou toespraak sterk te eindig. 
Pasop om nie ’n inligtings-, motiverings- of vermaaklikheidstoespraak te lewer nie.  Met ‘n 
beredeneerde toespraak maak jy dit duidelik dat jy VIR of TEEN ’n spesifieke onderwerp is, 
byvoorbeeld:  Die misdaad in ons land maak my bang of Die misdaad in die land maak my nie 
bang nie. 
 
Jou toespraakaanbieding 
Soos ek reeds genoem het, moet jou aanbieding ’n natuurlike aanslag hê.  Jy moet dus so 
natuurlik moontlik met jou gehoor gesels – asof jy met jou vriende of ouers oor iets gesels wat 
vir jou belangrik is.  ’n Beredeneerde toespraak is nie gedramatiseerde prosa of poësie wat 
uitgevoer word nie.  Natuurlik moet jy jou toespraak goed ken, maar moenie jou gehoor met ’n 
singerige praatstyl straf nie. 
Oogkontak met jou gehoor, ’n netjiese voorkoms en regop postuur is baie belangrik.  Hou ook 
die regte grootte kaartjies byderhand – verkieslik A6.  Moet nooit met ’n papier praat nie; dit lyk 
baie onprofessioneel. 
Waak daarteen om té vinnig te praat.  Jou gehoor wil graag duidelik hoor wat jy sê, sodat hulle 
jou standpunt kan verstaan. 
 


