
 

 

 

 

Redenaars – Hoërskool 

 

Reëls 

Algemeen 
 Die inskrywingsvorm moet volledig ingevul word en voor of op die sluitingsdatum ingedien word 

 Onvolledige of laat inskrywings kan lei tot diskwalifikasie van die inskrywing 

 Inskrywingsgeld:  R40 per deelnemer 

 Deelnemers tree in skooldrag op 

     Toespraak 
 Die beslissing van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal deur die loop of na afloop van die 

kompetisie daaroor gevoer word nie 

 Strafpunte:  Vir elke 10 sekondes of deel daarvan wat die deelnemer meer of minder as voorgeskrewe tyd 

praat, word hy/sy met 1 punt gepenaliseer 

 Die  struktuur van die toespraak vereis:  inleiding, hoofdeel, slot 

 Oorreding en beredenering is ‘n vereiste.  Vermy monoloog-praatjie of preek 

 Voorbereide Toespraak 
 Minimum vyf (5) minute en maksimum sewe (7) minute.  

 Om die spreker te help, sal ŉ tydhouer ŉ groen kaart/vlag opsteek wanneer die  

spreker vyf (5) minute gepraat het. Op ses (6) minute sal ŉ geel kaart/vlag  

opgesteek word en op sewe (7) minute sal ŉ rooi kaart/vlag aandui dat die tyd verstreke is.   

 Onvoorbereide Toespraak 
 Graad 8 – 9  
 Alle deelnemers sal onvoorbereide toesprake lewer. Onvoorbereide  

onderwerp met bronne word aan deelnemers voorsien en beredeneerbare  

en oorredende toespraak moet geskryf en gelewer word. (Punt: 50%)  

 Maksimum veertig (40) minute voorbereidingstyd.  

 Minimum twee (2) minute en maksimum vier (4) minute.  

 Om die spreker te help, sal ŉ tydhouer ŉ groen kaart/vlag opsteek wanneer die  

spreker twee (2) minute gepraat het. Op drie (3) minute sal ŉ geel kaart/vlag  

opgesteek word en op vier (4) minute sal ŉ rooi kaart/vlag aandui dat die tyd  

verstreke is.  

 Graad 10 – 12  

 Alle deelnemers sal onvoorbereide toesprake lewer. Onvoorbereide  

onderwerp met bronne word aan deelnemers voorsien en beredeneerbare  

en oorredende toespraak moet geskryf en gelewer word. (Punt 50%)  

 Veertig (40) minute voorbereidingstyd.  

 Minimum drie (3) minute en maksimum vyf (5) minute lewertyd sal toegelaat  

word.  

 Om die spreker te help, sal ’n tydhouer ’n groen kaart/vlag opsteek wanneer die  

spreker drie (3) minute gepraat het. Na vier (4) minute sal ’n geel kaart/vlag  

opgesteek word en na vyf (5) minute sal ’n rooi kaart/ opgesteek word om aan te  

dui dat die tyd verstreke is.                                                                  

                                 Afdelings                                                                                              

 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

Graad Tydsduur 

 Minimum  Maksimum 

Gr  8 – Gr 12 5 min 7 min 

Onvoorbereid 2/3min 4/5 min 

 Skoenmaker, hou jou by jou lees 

 Klein baas beter as groot kneg 

 Baie honde is ‘n haas se dood 

 Bloed uit ‘n klip tap 

 Met jou hoed in die hand kom jy deur die hele land 
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 Dis die hand wat die wieg skommel wat die wêreld regeer 

 As die klou uitsteek, is die leeu daaragter 

 Waar die aas is, vergader die arende/aasvoëls 

 Moenie hoera skree voor jy oor die brug is nie 

 Volstruispolitiek 

 

Temas Gr 8 & 9 

Temas Gr 10 - 12 
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