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ASSESSERING TAAK 6:VOORBEREIDE HARDOPLEES 

  

 
 
NAAM :  _________________________  PUNTE:  20 
EKSAMINATRISE:  S SULEMAN   MODERATRISE: SH SULEMAN 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
LEES DIE VOLGENDE ARTIKEL OOR JOHANNES JANSEN, ‘n ONDERWYSER, HARDOP 
VIR ‘n PUNT UIT 20. 
Terwyl jy lees :- 
 

 Maak seker dat jy letters en woorde reg uitspreek 

 Lees met gevoel – soms harder, soms sagter. Die belangrike woorde kan effens 
harder gelees word 

 Moenie woord vir woord lees nie. Verdeel die sinne in frases of sinsdele 

 Lees vloeiend 
 
Johannes Jansen is honger vir lees . . . 
 
1     Johannes Jansen het op die plaas Bo-Radyn sowat twee kilometer buite 
       Villiersdorp, grootgeword. Hy het sy skoolloopbaan aan die Primêre Skool Kosie 
       de Wet begin en sy hoërskoolloopbaan aan die Sekondêre Skool Swartberg in 
       Caledon voltooi. Op skool het Johannes daarvan gedroom om ŉ dokter te word. 
 
2     Nadat hy matriek met vrystelling geslaag het, het hy egter besluit om eerder 
       onderwys te studeer omdat die kursus nie so lank was nie. In Johannes se 
       eerste jaar moes hy sy studies staak omdat daar nie meer genoeg geld was nie.  
 
3     Hy is terug Bo-Radyn toe, waar sy ouers en van sy broers en susters steeds 
       gewerk het. Sy pa was baie hartseer, want dit was sy wens dat ten minste één 
       van sy nege kinders verder moes studeer. Johannes het vir 20 jaar op die plaas 
       gewerk. In hierdie tyd het hy in die plaaswerker- en veiligheidskomitee gedien.  
       Hy het ook verkiesingsopleiding onder sy mense gedoen. Dit het hom laat besef 
       dat sy passie om mense te leer, nie verdwyn het nie.  
 
 4   Johannes het deeltyds begin studeer. Hy het eers ŉ B.Com-graad, wat hom baie 
      in sy pos as plaasbestuurder gehelp het, deur Unisa verwerf. Toe sy kinders 
      groter was, het hy, met sy vrou Lorraine se ondersteuning, sy onderwysgraad 
      voltooi. Wanneer hy saans by die huis gekom het, het hy eers tyd saam met sy 
      vrou en kinders deurgebring en dan van halfnege tot elfuur gestudeer. Soms het 
      hy soggens van vieruur tot halfses met sy boeke gesit. In 2011 het hy sy werk by 
      Bo-Radyn bedank om die praktiese deel van sy onderwysstudies in die 
      klaskamer te gaan doen. 
 
5    Hy het baie goed gevoel dat hy sy pa se droom kon bewaarheid deur sy graad te 
      behaal. Sy pa inspireer hom steeds om verder te studeer. Sy pa se woorde dat 
      jy nooit te oud is om te leer nie, sal hom altyd bybly. 
  
6   Vandag doen Johannes wat hy altyd wou doen. Hy gee terug aan sy 
     gemeenskap deur die volgende generasie Villiersdorpers te motiveer om vir 
     hulself ŉ beter toekoms te bou. 

 [Verwerk uit Kuier, 4 Julie 2012]   


