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Welkom by eyebraingym  werkskaarte 
Ons wil met hierdie werkskaarte ouers wat hulle kind wil help om beter te lees 
‘n paar lekker oefeninge gee om hulle kind/ers by die huis te help. Hierdie 
‘proe’ boekie is die eerste oefeninge in verskeie areas bv. visueel, foneties, 
klankleer, alfabet, taal, begripsstrategieë, studie, meta-kognisie ens. vir Graad 
R tot 12. Hierdie werkskaarte vorm deel van die Eyebraingym-sisteem. As 
gevolg van die gapings in leer wat met die Covid-pandemie veroorsaak en 
vergroot is stel ons nou ook verskeie van die werkskaarte gratis beskikbaar.  
Vul die persoonlike inligtingsvrae op ons webblad in en ons sal ‘n skakel 
aanstuur waar jy nog gratis werkskaarte kan aflaai. Jy kan ons ook kontak deur 
‘n epos te stuur aan info@lectorsa.com te stuur. 

LectorSA is ‘n sosiale impak onderneming wat al sedert die sewentiger jare 
besig is met navorsing rondom lees, lees intervensie, lees ontwikkeling, 
leeshulp en visuele intelligensie. Ons programme word met groot sukses in 
leessentrums, skole, selfs in universiteite in Suid-Afrika en ook internasionaal 
met sukses gebruik. 

Gebruik hierdie werkskaarte met liefde en neem asseblief die volgende ter 
harte: 

1. Begin waar jou kind is. Maak seker dat dit maklik is en dat hy dit geniet, 
dan sal hy nog meer wil leer. Indien jy nie seker is waar jou kind se 

vaardigheidsontwikkeling nou is nie – gaan aanlyn en doen die GRATIS 
plasing module op Eyebraingym. Jy kan hier aanteken: 

https://webapp.eyebraingym.com/sign-up  
2. Hou lees pret en opwindend. 
3. Onthou lees is die sleutel tot onbeperkte kennis; maak dit lekker, lees 

moet nooit ‘n straf wees nie! 
4. Lees moet vorder van die plek waar ons leer om te lees; totdat ons lees 

om te leer. Jou leesvaardigheid word dus jou leervaardigheid. 
 
Leesgroete 

die eyebraingym-span 
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Visuelevaardigheid 
Oefening 1 
Hoeveel reghoeke kan jy sien ? 

( Voltooi in 30-180 sekondes ) 
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Oefening 2 
Trek ‘n streep deur die een wat anders lyk: 

 

 

 

 

 

(Voltooi in 30-180 sekondes) 

 

Oefening 3 
Trek ‘n sirkel om die onderstaande vorms wat die ontwerp sal bou. 

(Voltooi in 30-180 sekondes) 
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Oefening 4 
 

Lees elke ry van links na regs en trek ‘n sirkel om die een wat 
anders lyk: 

 

bd  bd  bd  bd  db  bd 

es   se   se   se   se   se 

wf   wf   fw   wf   wf   wf 

dg  dg  dg  dg  dg  gd 

jl   jl   jl   lj   jl   jl 

nh  nh  nh  nh  hn  nh 

vq  qv  qv  qv  qv  qv 
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Oefening 5 
Kyk na die groepe van die nommers op die linkerkant en skryf die nommers 
binne 50 sekondes oor op die regterkant. 

8379        ______________ 

0357        ______________ 

2356        _____________ 

1324        _____________ 

2558        ______________ 

5689        ______________ 

3782        ______________ 

4729        ______________ 

6154        ______________ 

7038        ______________ 

9275        ______________ 

5012        ______________ 

8855        ______________ 

6453        ______________ 

2919        ______________ 

8762        ______________ 

5083        ______________
  

(Voltooi in 30-180 sekondes) 

  



www.eyebraingym.com                                      Lectorsa 2021 

 

Alle regte voorbehou © M3line  

Taalvaardigheid 
Oefening 1 
Soek die onderstaande woord in ‘n tweetalige 
woordeboek op en skryf die Engelse woord neer. 

soogdiere   _______________________________ 

knaagdiere  _______________________________ 

kompeteer  _______________________________ 

rigting             _______________________________ 

vyande   _______________________________ 

Oefening 2 
Skryf die volgende sin in die lydende vorm: Hy het reeds talle 
boeke geskryf. 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

Skryf die volgende vraagsin as ‘n stelsin. Waarom het hy hierdie 
gemaklike Iewe en al sy vriende agtergelaat? 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

Verduidelik in jou eie woorde wat jy onder die volgende verstaan: 
Die hospitaal op Lambarene het in puin gelê. 

________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Gee ‘n woord met min of meer dieselfde betekenis as “daarheen” 
uit die leesstuk. 

________________________________________________________ 

 

Verduidelik die gebruik van die deelteken in: pasiënte. 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

Soek “transkontinentale” op in ‘n verklarende woordeboek en 
skryf die betekenis daarvan neer. 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

Gebruik die homoniem van “nooi” soos in die leesstuk en maak ‘n 
sin daarmee sodat die betekenis daarvan duidelik is. 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

Verduidelik in jou eie woorde wat jy verstaan onder “Groot 
Soutwater”. 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

Gee die intensiewe vorm van rond. 

________________________________________________________ 
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Begripsvaardig 
Nagaan van jou begrip 
Lesers haak dikwels vas terwyl hulle lees omdat hulle ‘n woord nie 
verstaan nie of hulle verloor die gedagtegang. Die verskil tussen ‘n 
goeie en ‘n swak leser is dat die goeie leser besef dat hy/sy 
verstaan nie alles wat hy/sy lees nie begrip in die slag gebly het en 
weet watter metode om te gebruik om dit reg te stel. Baie 
leerders besef nie dat hulle nie verstaan wat hulle lees nie dus 
moet onderwysers hulle help om so betrokke te raak dat wanneer 
hulle van koers af raak, hulle dit onmiddellik besef en dadelik weet 
hoe om dit reg te stel. 

 Hier volg ‘n lys stappe wat van hulp kan wees om begrip, wat 
begin afneem, weer reg te stel: 

 Herlees – Jy mag ‘n stuk wat jy reeds gelees het weer lees. Dalk het jy 
‘n woord misgelees of jy het ‘n woord uitgelaat wat betekenisvol is in 
die stuk. 
 

 Lees vooruit – Jy mag dalk onseker wees en wil daarom ‘n paar sinne 
vooruit lees. Indien die verwarring nie na ‘n paar sinne opklaar nie, 
gaan terug en probeer ‘n ander metode. 
 

 Ontsyfer die onbekende woorde – Jy mag gebruik maak van verwante 
leidrade, identifisering van stamwoorde en voor- of agtervoegsels, of 
gebruik maak van ‘n woordeboek om die betekenis vas te stel. Moenie 
die woord heeltemal oorslaan nie. Slaan dit in ‘n woordeboek na of op 
die internet 
 

 Kyk na sinskontruksie –‘n Skrywer se skryfstyl mag soms dalk vreemde 
sinskonstruksie bevat. Probeer om die woorde in jou kop rond te 
skommel totdat dit beter sin maak. 
 

 Vorm ‘n verbeeldingsprentjie – Neem tyd om ‘n rolprent in jou kop te 
vorm. Terwyl jy die beskrywing van karakters of tonele lees, skilder ‘n 
prentjie. Hierdie metode help jou visualiseer en om ‘n beter begrip te 
vorm. 
 

 Vra vrae – Wanneer jy vrae vra terwyl jy lees, raak jy meer betrokke in 
die leesstuk.  
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 Maak voorspellings – Terwyl jy lees, dink na oor wat volgende kan 
gebeur. Jy sal afleidings maak en gevolgtrekkings bereik rakende die 
karakers en komplot van die  verhaal. 
 

 Stop en oordink – Telkens wanneer jy lees, moet jy stop en nadink oor 
wat jy gelees het. Indien jy nie kan onthou wat jy gelees het nie, 
hoekom voortgaan? Stop eers en maak ‘n opsomming in jou kop. 
 

 Vorm verbindings met wat jy alreeds weet – Terwyl jy lees behoort jy te 
dink oor hoe die inligting inpas met wat jy self reeds weet, wat jy in 
ander leesstukke gelees het, en hoe dinge werklik inmekaarsteek. Dit 
sal jou help om te onthou wat jy lees. 
 

 Kyk na die prente, illustrasies, tabelle en grafieke – Dit word deur die 
skrywer gebruik om jou te help verstaan wat jy lees. Prente en illustrasies 
help jou om te visualiseer wat jy besig is om te lees. Tabelle en grafieke 
word gebruik om inligting op ‘n meer sigbare wyse aan te bied. Deur 
noukeurige bestudering hiervan kan jy jou vlak van insig verdiep.  
 

 Lees die skrywersnota – Soms sal die skrywer by wyse van ‘n 
skrywersnota inligting rondom die agtergrond verskaf. Deur hierdie 
gedeelte te lees, berei jy jou brein voor om nuwe inligting in te neem 
en dit te verbind met wat jy alreeds weet. 
 

 Vra vir hulp – Indien jy nie verstaan wat jy lees nie, en jy weet nie van 
watter regstellende metode om gebruik te maak nie, vra iemand. Jy 
mag ‘n vriend(in) vra of jy mag selfs die hulp inroep van ‘n onderwyser 
of ouer. Jy behoort nie voort te gaan met lees indien jy nie in staat is 
om op te som wat jy tot dusver gelees het nie. Indien jy dit wel doen, is 
jy slegs besig om tyd te mors deur woorde te “sê” en is jy nie besig om 
te leer of insig te verkry uit die leesstuk nie. 
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Visualiseer 
Goeie lesers maak prentjies in hulle brein terwyl hulle lees. Hulle 
vorm prentjies van die plekke en die mense in die storie wat hulle 
besig is om te lees. Hierdie vaardigheid kan jou help om meer te 
onthou! 

Lees die storie en probeer om die prentjie in jou gedagtes te 
sien terwyl jy lees. Teken dan die storie op die volgende bladsy. 
Geniet! 

Probeer om altyd die volgende te visualiseer: 

Waar gebeur dit? 

Hoe lyk dit? 

Wie is daar? 

Wat doen hulle? 

Hoekom doen hullle dit? 

 

Koning van die diere  

 Die leeu word die koning van die diere genoem, want 
die meeste ander wilde diere is bang vir hom. Dit is net in 
Afrika dat leeus nog wild rondloop. Leeus is eintlik baie 
mooi diere. Die mannetjie is groter en mooier as die wyfie. 
Slegs die leeumannetjie het pragtige maanhare. Leeus is 
altyd saam in 'n trop. Hulle is die liefste vir die vleis van 'n 
sebra. Dit is gewoonlik die wyfie wat jag en die kos in die 
hande kry. Eers eet die leier van die trop en dan die 
ander. As die leeu versadig is, los hy die vleis net daar. 
Dan kan ander diere maar kom eet. Die leeu is mos maar 
net 'n groot kat, of hoe? Daar word so gesê, maar het jy 
geweet 'n leeu swem baie goed? Ja, hy swem baie 
maklik deur groot riviere. Die leeu hou van sebras, maar 
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vreet enige dier as hy honger is. Die leeu het ook al meer 
mense doodgemaak as al die ander wilde diere saam. 
Ou leeus is al te oud en te stadig om self wild te vang. 
Hulle word so honger dat hulle mense aanval. Die baba 
leeus word welpies genoem. Twee tot ses kan op een slag 
gebore word. Hulle moeder sorg baie lank vir hulle, 'n hele 
jaar. Hulle het kolle of strepe as hulle klein is, maar dit 
verdwyn later. Klein welpies kan ook goed boomklim! As 
die jong mannetjies drie jaar oud is begin die maanhare 
uitkom. Hulle groei totdat hulle ongeveer ses jaar oud is. 
Die wyfie het dan 'n massa van omtrent 150 kilogram en 
die mannetjie 250 kilogram. Leeus kan lank lewe. Hulle 
word omtrent twintig tot vyf-en-twintig jaar oud. 
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Studie 
Eksamen Wenke 
Wees Positief 
Kweek ‘n positiewe houding en stel realistiese doelwitte. Werk na die beste 
van jou vermoë. Moenie onrealistiese doelwitte stel of jouself met ander 
vergelyk nie. Glo dat jy wel jou doelwitte kan bereik! 

As jy 'n vraestel aanpak met selfvertroue gaan jy beter vaar as iemand wat 
daar instap en verwag om te misluk. 

 

Konsentreer 
Besluit om te konsentreer en beloon jouself met ‘n breek.  

Neem ‘n breek van 5 - 10 minute na elke 20 minute van ernstige, volgehoue 
konsentrasie. Doen gedurende hierdie breek ‘n vorm van oefening, 
byvoorbeeld ‘n entjie stap. Dit is baie belangrik dat jy nie jou selfoon naby jou 
het wanneer jy studeer nie. Gebruik hierdie breektydjie om gou op datum 
met al jou BB maats te kom, sit dan die foon iewers neer waar jy hom nie kan 
sien nie...want almal weet dat dit amper onmoontlik is om daardie rooi liggie 
te ignoreer as hy naby jou flikker terwyl jy probeer studeer. 

 

Kies geskikte studie omgewing 
Studeer by ‘n tafel, nie op jou bed nie. Sorg dat daar genoeg lig, vars lug en 
stilte is. Dit is ook belangrik dat daar 'n oop venster iewers naby jou is sodat 
jou brein genoeg suurstof kry en jy nie net die heeltyd sit en gaap nie. 

 

Kry genoeg slaap en eet gesond         
Breinselle gebruik baie energie en gesonde kos is nodig om hul optimaal te 
benut. Eet gebalanseerde maaltye met genoeg proteïene, vrugte en 
groente.Maak seker dat jy die oggend wat jy eksamen skryf ontbyt eet! Bring 
gerus 'n bottel water saam as jy 'n lang vraestel skryf en drink so nou en dan 'n 
slukkie daarvan. 
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AS JY DIE VRAESTEL KRY 
 

 Sorg dat jy al die skryfbehoeftes vir jou eksamen byderhand het, bv. pen, 

potlood, uitveër, liniaal, gradeboog, passer en sakrekenaar (met vars 

batterye). 

 Wees betyds by die eksamenlokaal. 

 Gaan toilet toe voordat jy die eksamenlokaal binnegaan.  Jy wil nie 

waardevolle tyd verloor deur gedurende die eksamen die lokaal te moet 

verlaat nie. 

 Gebruik leestyd om die instruksies noukeurig deur te lees.  Dit help jou om 

die inligting in jou brein te “ontsluit”.  Begin met die maklikste vraag om jou 

denkprosesse aan die gang te sit. 

 Breek die vraag in kleiner dele op om seker te maak jy verstaan presies wat 

gevra word.   As jy die vraag nie behoorlik beantwoord nie, sal jy nie 

punte daarvoor kry nie.  Kyk na die sleutelwoorde in die vraag vir riglyne oor 

hoe jy dit moet beantwoord. 

 Probeer om al die vrae te beantwoord.  Elke vraag het sekere maklike 

punte, maak dus seker jy doen ten minste ‘n deel van elke vraag in die 

eksamen. 

 Moenie paniekerig raak nie, selfs al lyk die vraag aanvanklik moeilik.  Dit sal 

wel verband hou met iets wat jy geleer het.  Vind die verband. 

 Bestuur jou tyd versigtig.  Moenie tyd mors met vrae waaroor jy onseker is 

nie.  Beweeg aan en kom terug as die tyd dit toelaat.  Gebruik die 

oorblywende tyd om jou antwoorde na te gaan of om te probeer om enige 

vrae wat jy oorgeslaan het, te beantwoord. 

 Kyk na hoeveel punte aan elke antwoord toegeken word.  Moet nie meer 

of minder inligting gee as wat vereis word nie. 

 Skryf groot en duidelik.  Jy sal meer punte kry as die nasiener jou antwoord 

maklik kan lees.  
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Meta-kognisie 
Wat is Meta-kognisie? 
 

meta = ‘oor’ en kognisie = denke   (Dink oor hoe jy leer) 

Dit beteken om doelgerig na 
te dink oor die strategieë wat 
jy gebruik wanneer jy dink en 
leer. Jy gebruik dit om jou eie 
kognitiewe prestasies te 
verstaan. 

Wat het ons nodig om 
metakognisie te verbeter? 

 

Ons het 'n positiewe 
ingesteldheid nodig. 

As jy glo dat jy kan, kan jy jou 
doelwit bereik. Jy moet 
verstaan dat jy kies om te bly waar jy is of om jou toekoms te verander deur 
vandag te verander. 

Niks hoef dieselfde te bly nie ... jy kan in elke area van jou lewe groei om 
beter, sterker te word, slimmer te word. 

 

Weet hoe om doelwitte te stel 

Jy moet in staat wees om haalbare doelwitte te stel - maar tog jouself 
uitdaag. Weet hoe om jou prestasies te monitor om jou doelwitte te bereik. 
Vier jou oorwinnings en leer uit jou foute. 

 

Het die wilskrag om te evalueer 

As jy weet hoe om uit jou verliese te leer, sal jy leer hoe om dit volgende keer 
beter te doen. Jy moet die wilskrag hê om regtig uit te vind wat jy beter kan 
doen. Dan kan jy voorbereid wees om volgende keer die geleentheid aan te 
gryp. 
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Gebruik die volgende wenke om jouself te help om beter 
te dink oor hoe jy leer... 

Lanseringsgedagtes 

Die volgende ‘lanseringsgedagtes’ kan baie 
waardevol wees wanneer jy leer om te dink 
oor hoe jy leer: 

• Ek wonder... 

• Ek verbeel my... 

• Ek het uitgepluis dat... 

• Ek het geleer dat... 

• Dit herinner my aan... 

 

Leer uit die sessie... 

Nadat jy iets gelees het, kan jy jouself vra: 

• Wat het goed gewerk? 

• Wat het ek geleer? 

• Hoe kan ek dit in ander situasies gebruik? 

 

Vra jouself na elke toets 

Wat kan jy verander om volgende keer meer te onthou of 
beter te dink?  
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Lewensvaardigheid 
Curiculum Vitae 
Een van die belangrikste instrumente tot 'n werksoeker se beskikking is die 
Curriculum Vitae. Die letterlike vertaling van Curriculum Vitae uit Latyn 
beteken "die storie van my lewe". Die algemene verwysing hierna is die CV. 

 

Die doel van hierdie dokument is om te bevestig dat jy voldoende 
vaardighede het om ‘n geskikte kanditaat te wees vir dit waarvoor jy 
aansoek doen. 

 

Skep jou CV met duidelike opskrifte en wat maklik is om te lees. Hou jou CV 
opgedateer met die mees onlangse inligting. 

  

Gebruik die tegnieke om jou CV uitsonderlik te maak 

 

      Nie meer as 2 A4 bladsye 
nie (afsonderlike bladsye). 

      Gebruik jou naam en van 
as hoofopskrif en nie CV of 
Curriculum Vitae nie. 

    Maak gebruik van bullets en 
moenie lang stukke     teks 
gebruik nie. 

      Gebruik goeie kwaliteit 
roomkleurige papier. 

      Gebruik ‘n besigheidstipe 
skrif wat duidelik is en  maklik 
lees (Byvoorbeeld: Calibri 12 
point, Verdana 11 point). 

      Druk ‘n proefkopie uit en 
kyk krities na die spasiërings. 
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Algemene wenke 

Gaan jou spelling sorgvuldig na. Vra iemand om jou CV te 
proeflees. 

Probeer om nie jou CV te vou nie – gebruik eerder ‘n A4 koevert. 

Indien jy jou e-pos adres en selfoonnommer aandui op die CV, 
maak seker jou stemboodskap en e-pos adres is professioneel van 
aard. 

Bevestig met die persone wat jy as verwysings gebruik dat hulle vir 
jou as verwysing sal optree. 

 

Die Onderhoud 

‘n Werksonderhoud kan ‘n stresvolle ervaring wees. Dit is normaal 
om senuagtig te wees. Bly egter kalm en gefokus. Fokus op die 
doel van die onderhoud. 

 

Hier is ‘n paar wenke: 

 Doen navorsing oor die organisasie voor die onderhoud. 

 Wees ten minste 15 minute voor jou afspraak al daar. 

 Bied ‘n ferm handruk aan vir die onderhoudvoerder. 

 Behou oogkontak en onthou om te glimlag. 

 Hou jou selfoon afgeskakel. 

 

Eerste indrukke is uiters belangrik. Onthou dat jy ‘n boodskap gaan 
stuur deur jou kleredrag. Wees dus reg geklee. Maak eerder 
konserwatiewe kleredrag keuses. Dink hoe die maatskappy se 
kultuur moontlik voorskryf hoe jy behoort aan te trek. Moet nie te 
veel grimering of oordadige juwele dra nie. Moet geensins 
enigiets dra wat aanstoot kan gee nie.  
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Mans: Kleredrag vir ‘n onderhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasse: Konserwatiewe kleure is geskik.  

Hemde: Wit of ligte kleure. Altyd 
ingesteek. Broek – Donker kleure. 

Belde: Verkieslik leer bruin of swart. 

Skoene: Bruin of Swart – Kouse ‘n kleur 
wat by jou broek pas.  

Baadjie – ‘n Getailleerde baadjie – 
skep ‘n goeie indruk. 
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Dames: Kleredrag vir ‘n onderhoud. 

         

              

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Hoe om op te tree tydens die onderhoud. 

 Sit slegs wanneer die onderhoudvoerder aandui dat jy kan sit. 

 Bied jou CV aan indien hulle nie reeds ‘n kopie het nie. 

 Behou oogkontak met die onderhoudvoerder en glimlag 

 Luister aandagtig.  

 Knik bevestigend terwyl die onderhoudvoerder praat. 

 Sit regop. 

 Indien jy nie ‘n vraag verstaan nie, vra dat die vraag herhaal word.  

Dra verkieslik ‘n rok en nie ‘n 
langbroek nie. 
Jou kleredrag moet professioneel 
wees, verkieslik ligte kleure of twee 
kleur kombinasies. Vermy 
meerkleurige- of bont rokke.  
Grimering: Gebruik natuurlike kleure 
en vermy helder kleure asook te veel 
onderlaag en oog skaduwee. 
Skoene: Dra verkieslik toe hofskoene 
bypassend tot jou rok. Geen ooptoon 
skoene of uitermatige hoë hakke nie.  
Bykomstighede: Volg die reël van 
eenvoud. Hoe minder en 
eenvoudiger jou bykomstighede, hoe 
beter. 
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Moet nooit, ooit… 

Smeek nie. 

Jou hartseer verhaal vertel aan die onderhoudvoerder nie. 

Laat wees nie. 

Kougom kou nie. 

Onaanvaarbare taal gebruik nie. 

Aandring op ‘n onmiddelike antwoord nie. 

Sê: “Ek weet nie”. Hulle gaan nie verwag dat jy alles moet weet 
nie, maar gaan definitief verwag dat jy ‘n positiewe houding het. 

 

Prakties 
 

Watter tipe inligting sal jy navors oor die maatskappy 
waar jy vir ‘n onderhoud gaan? 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

Hoe sal jy jouself voorstel aan die onderhoudvoerder? 

______________________________________________________ 
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Ons hoop julle het hierdie werksblaaie sommer baie 
geniet! 

 

Hierdie ‘proe’ boekie is die eerste oefeninge in 
verskeie areas:  

 visueel,  
 begrip,  
 studie 
 ‘dink oor leer’,  
 taal ens... 

van ons beskikbare aanlyn werkskaarte. 

 

Vul die persoonlike inligtingsvragies op ons webblad in 
en ons stuur ‘n skakel aan jou waar jy nog gratis 
werkskaarte kan aflaai.  

Jy kan ons ook kontak deur ‘n epos te stuur aan 
info@lectorsa.com. 
 

 

 

 


