
 

 
 
 
Verw.  ATKV-Redenaars  
Dept:  Kommunikasie 
Kontak: Mnr. A. Nortier 
Datum: 17 Januarie 2018 
 
Geagte Ouers 
 
ATKV-REDENAARS 2018 
 
Hiermee bevestiging van die datums waarop die interne keuring vir die ATKV-
Redenaars sal plaasvind. 
 

Maandag 22 Januarie 2018 Graad 6 en 7 Huistaal  

Dinsdag 23 Januarie 2018 Graad 6 en 7 Addisionele Taal 

Woensdag 24 Januarie 2018 Graad 4 en 5  

Donderdag 25 Januarie 2018 Graad 2 en 3 

 
Die keuring sal in die Biblioteek plaasvind vanaf 14:30 tot die laaste spreker aangehoor 
is. Die tydsduur sal afhang van die aantal leerders wat die keuring bywoon. 
 
Leerders sal teen Vrydag 26 Januarie 2018 in kennis gestel word t.o.v. hulle 
aanvaarding al dan nie.  
 
Op Dinsdagaand  30 Januarie  2018 om 19:00 sal ‘n algemene Inligtingsaand vir alle  
ouers wie se kinders gekeur is, in die Oink gehou word. U sal dan ook geleentheid kry 
om u kind se afrigtingsrooster in te vul.  
 
Kortliks net weer die volgende:  
 
TEMAS VIR 2018 
 

GRAAD 1 TOT 3 
 
▪ goud 
▪ druppeltjies 
▪ miere  

 
DIt word in hierdie kategorie van die spreker verwag om ‘n beredeneerde, voorbereide 
toespraak van minimum 2 tot maksimum 4 minute te lewer. 
 

 
 
 

02 



GRAAD 4 TOT 5 
▪ smaak 
▪ vingers  
▪ drup 
  
DIt word in hierdie kategorie van die spreker verwag om ‘n beredeneerde, voorbereide 
toespraak van minimum 3  tot maksimum 5 minute te lewer. Die spreker sal ook deur 
die beoordelaars versoek word om ‘n onvoorbereide vraag te beantwoord. 

 

GRAAD 6 TOT 7 Huistaal  
▪ uurglas 
▪ hoop 
▪ teken 

  
DIt word in hierdie kategorie van die spreker verwag om ‘n beredeneerde, voorbereide 
toespraak van minimum 4 tot maksimum 6 minute te lewer. Die spreker sal ook ‘n 
onvoorbereide toespraak van tussen 2 - 4 minute lewer.   

 
Kategorie vir Engelssprekende Leerders 
GRAAD 6 TOT 7 Addisionele Taal 
▪ uurglas 
▪ hoop 
▪ teken 
 
DIt word in hierdie kategorie van die spreker verwag om ‘n beredeneerde, voorbereide 
toespraak van minimum 4 tot maksimum 5 minute te lewer. Geen onvoorbereide toesprake 
word gelewer nie. Tydens elke ronde sal die hoofbeoordelaar ook aan elke deelnemer ’n vraag 
stel, direk ná lewering van die voorbereide toespraak. Die vraag tel vyf (5) punte en hou 
verband met die inhoud van die toespraak. 

 
BAIE BELANGRIK 
Uit die tema moet ’n onderwerp geformuleer word wat ’n standpunt bevat en die 
standpunt moet aan die hand van argumente en bronne beredeneer word. Met 
ander woorde, dit is ’n beredeneerde toespraak en nie ’n praatjie nie. 
 

Indien toesprake van vorige jare en/of gedupliseerde toesprake gelewer word, sal 
deelnemers gepenaliseer word. 
 
VRIENDELIKE WAARSKUWING: MOENIE TOESPRAKE OP DIE INTERNET KOOP NIE.  

 
DATUMS: 
 

Eerste rondte: 18, 19 en 20 April 2018 – Laerskool De Kuilen in Kuilsrivier. 
Halfeindstryd:  25 Mei 2018 – Hoërskool Bellville. 
Finaal:  16 Augustus 2018 – ATKV-Klein Kariba. 
 
  



SKRYF VAN TOESPRAKE 
 
Die ATKV-Redenaarskompetisie vereis ‘n oorredende en beredeneerde toespraak. Die 
hoofdoel is nie die oordra van KENNIS aan die gehoor nie, maar om die gehoor tot die 
standpunt wat die spreker stel te beïnvloed en te oorreed. Deelnemers moet eie 
toesprake voorberei en mag nie gepubliseerde artikels woordeliks aanhaal nie.  
 
Dit is egter nie ‘n maklike taak wat aan ‘n kind oorgelaat kan word nie.  Ouers moet bereid 
wees om behulpsaam te wees met die skryf en formulering van ‘n beredeneerde en 
oorredende toespraak wat ondersteun word deur erkende bronne.  
 
Toesprake word nie vooraf aan Mnr. Nortier voorgelê met die verwagting dat rigting gegee 
sal word t.o.v. die standaard daarvan nie.  Ek luister die eerste keer na die toespraak 
wanneer die kind dit op bogenoemde datums in Januarie 2018 kom aanbied. Die inhoud 
en standaard van die toespraak, asook die spreker se oorredende vermoë in sy 
aanbieding sal bepalend wees vir sy / haar keuring om voort te gaan met deelname aan 
die kompetisie. 
 
Die sprekers moet die toesprake op bogenoemde datums in Januarie 2018 reeds 
bemeester het en met vlotheid, sonder oormatige gebruik van notas, kan oordra.  
Intensiewe afrigting moet onmiddellik na keuring kan begin. Dit impliseer dat die 
spreker die toespraak ten volle ken.  Daar is nie tyd vanaf Januarie tot April 2018 om 
24 sprekers met beperkte kontaktye toe te laat om nog eers die toesprake te gaan leer 
nie.  
 
Indien daar minder kinders aanmeld as wat in ‘n kategorie toegelaat word, maar die 
sprekers en toesprake is nie op standaard nie, sal minder sprekers per kategorie 
ingeskryf word.  
 
Spraaksame  groete 
 
 
 
 
 
 
 
ANTON NORTIER     MNR. H.L. ARANGIES 
ATKV-REDENAARS:    LAERSKOOL EVERSDAL : SKOOLHOOF 
KOÖRDINEERDER  


