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Stap 1: Voor jy lees

• Doen opname van die teks: Gewoonlik sou jy die handbook

geneem het, deur dit geblaai het, kyk hoeveel bladsye daar is,

opgelet het ne opskrifte, woorde in vetgedruk, grafieke, ens.

• In Pdf kan jy dieselfde doen deur te kies “View” en dan “Full

Screen mode”.

• Soos wat jy deur die dokument blaai (“scroll”) kan jy die inhoud

vluglees. Kyk uit vir opskrifte, woorde in vetgedruk, puntgewysde

afdelings, grafieke, tabelle en illustrasies.





Stap 2: Voor jy lees

• Lees deur jou Leeruikomstes/Module raamwerk om te identifiseer wat van jou veereis

word vir die spesifieke hoofstuk/artikel/leesstuk.

• Verander die uitkomstes na vrae (sien aangeheg ‘n lys van algemene instruksie woorde

om te help vrae opstel)

• Skryf hierdie vrae op papier neer.

• Kry twee kleure penne/potlode

➢ Kleur 1: dui aan met hierdie kleur wat jy verstaan van die inhoud/wat die antwoord

tot die vrae is OF maak verdere notas oor inhoud wat jy nie verstaan nie nadat jy

deur die teks gelees het en verder moet opvolg.

➢ Kleur 2: gebruik hierdie kleur om onderskeid te tref ts belangrike en miner

belangrike inhoud

• Lees nou met begrip en om die antwoorde tot die vrae te vind.

• Die volgende paar skyfies bevat videogrepe van handige wenke en hulpmiddels om die

lees proses te ondersteun in Adobe.



Kies teks en voeg notas by
Maak ook seker jy maak hierdie notas in jou kleur penne op jou bladsy.



Voeg ‘n plekhouer (“bookmark”) in



Soek vir spesifieke woorde/frases



Neem ’n “snapshot”



Bly ’n aktiewe leser

• Maak seker jy bly aktief in die leesproses, deur constant vir jouself vrae te vra.

• Verstaan ek wat ek besig is om te lees? Hoe sal ek dit verduidelik aan ‘n 5-

jarige? Is hierdie belangrike inligting om een van die leeruikomstes te bereik?

Hoe het ek besluit of hierdie inhoud belangrike inligting is?

• Hou notas van dit wat jy verstaan of dit waarvan jy onseker is.

• Hou nota van dit wat belangrik en minder belangrik is.

• Maak gebruik van breinkaarte as ‘n handige manier om notas te hou van

belangrike inligting, plekhouers (“bookmarks”) in jou pdf dokument, vrae om

op te volg.





Wanneer jy na dosente se audio opnames luister

• Jy kan ook die volgende stappe volg wanneer jy na dosente se opnames luister:

1. Maak eers opname (‘survey’) van beide die skyfiereeks asook die

hoofstuk/teks/artikel

2. Lees deur die leeruitkomstes en verander dit na vrae

3. Luister na die dosent se opname met jou twee kleure, stop per geleentheid om

notas te maak van dit wat jy verstaan of verdere vrae wat jy het. Maak notas

van inligting wat belangrik of minder belangrik is.

4. Nadat jy na die opname geluister het, gaan terug na jou vrae wat jy

geïdentifiseer het en gebruik jou teks om verder die antwoord te vind.

5. Indien jou vrae steeds nie beantwoord is nie,kontak ‘n klasmaat,tutor,dosent.

6. NB!!!! Hou papier rekord van jou notas, plekhouers, ens. wat jy in die pdf

dokument gemaak het.



Uiteensetting van taak analise

1. Identifiseer die instruksiewoorde. (Neem kennis dat daar

meer as een instruksie kan wees, bv. “vergelyk” en “gee ‘n

voorbeeld van”)

2. Identifiseer sleutelwoorde.

3. Wat is die omvang?



Byvoorbeeld:

• Pers = instruksiewoorde

• Oranje = sleutelwoorde

• Groen = omvang

(dus vergelyk slegs hierdie twee

komponente ten opsigte van kookpunte

en nie bv vriespunt nie)


