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 KOMPAKSKYF MET KLANK ONDERRIG REEKS.  
 

JOU LEERMEESTER IN CHEMIE OP ‘N KOMPAKSKYF (OF LASERSKYF) IN 
JOU EIE REKENAAR IN JOU EIE HUIS. 

LEER JOUSELF CHEMIE OP DIE MAKLIKE MANIER 
 
Die VOORDELE hieraan verbonde is:- 

?  Jy kan ELKE SKYFIE met ‘n KLANKBAAN soveel kere herhaal as wat jy 
     wil sonder enige EKSTRA KOSTE as OORSPRONKLIKE WETTIGE 
     GEBRUIKER. Jy het jouself immers verbind tot die internasionale reëls 
     oor kopiereg. Onthou elke kompakskyf is uniek gemerk. 

?  Jy SIEN en HOOR jou LES oor en oor totdat jy ‘n begrip goed verstaan. 

?  Jou LEERMEESTER (Onderwyser of Dosent) is met jou al die pad in jou 
     EIE HUIS by jou eie REKENAAR. Jy het slegs ‘n LUIDSPREKER nodig.  

?  Jy kan die gedeeltes van jou les, wat jy wil hê, uitdruk en jy kan dit 
      aanvul met aantekeninge vanuit die betrokke klankbaan. 

?  Hierdie metode van ONDERRIG is baie GOEDKOPER as ekstra 
     PRIVAATLESSE en baie meer DOELTREFFEND as ENIGE LESING wat 
     net EEN KEER GEHOOR en GESIEN word. 

?  Jou BEGRIPSINNAME verbeter FENOMENAAL omdat jy nie NET VANUIT 
     GESKREWE STUDIEMATERIAAL LEER nie. Jy LEER NIE NET VANAF 
     jou STUDIEMATERIAAL nie, maar jy HOOR OOK JOU LES oor en oor. 

?  Jy het ook ANIMASIES wat jy oor en oor kan speel totdat jy ‘n BEGRIP 
     GOED VERSTAAN. 

?  Jy sal vind dat jou PRESTASIES GEWELDIG VERBETER. 

?   Jy sal verder vind dat jy ENIGE TOETS- EN EKSAMENVRAESTEL met 
      MEER VERTROUE kan aanpak. 

?   DIE REEKS BEVAT ALREEDS MEER AS 1 000 SKYFIES, MEER AS 1 000 
     KLANKBANE EN MEER AS 100 ANIMASIES. 

?  DIE REEKS IS ALREEDS DIE NOMMER EEN ONDERRIG IN VERSKEIE 
    TUISSTUDIES. 

?  Hierdie is alreeds die VIRTUELE SKOOL van die TOEKOMS met 
     LESMATERIAAL EN LESINGS in JOU EIE TAAL. 
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VIR DIE OUERS:- 
 
Dit is tans ‘n erkende feit dat die begripsinname by leerders nie so goed is 
as wat dit moet wees nie. Leerders presteer tans nie na wense nie en ouers 
is baie bekommerd. Ouers het tans ook nie die tyd om hulle volle aandag 
aan die studies van hul kinders te gee nie en het ook tans nie altyd die 
nodige fondse tot hulle beskikking nie. Ouers wil egter hê dat hulle kinders 
baie goed moet presteer en hulle vir ‘n goeie loopbaan voorberei. 
 
‘n Groot getal leerders (dit wil sê leerlinge en studente) ondervind 
leerprobleme vanaf studiemateriaal as gevolg van ‘n mate van 
leesprobleme. Daar word gevind dat leerders werklik hard leer, maar die 
studie van die leermateriaal alleen is nie altyd suksesvol nie. Daar kort iets. 
Daar word egter gevind dat mondelinge verduideliking van die 
leermateriaal saam met die harde kopie van leermateriaal suksesvol is; 
veral as DIE MONDELINGE LESING verskeie KERE HERHAAL KAN WORD. 
‘N KLANKBAAN OP ‘N LASERSKYF SAAM MET STUDIEMATERIAAL IS DIE 
ANTWOORD. Gewone studie van leermateriaal in gedrukte vorm alleen het 
tot gevolg dat die begripsinname by leerders glad nie na wense is nie en dit 
is een van die vernaamste redes van die huidige swak prestasies en 
geweldige groot druipsyfers wat tans by leerders ondervind word; veral die 
huidige swak prestasies van matriekleerlinge en eerstejaarstudente. Voeg 
daarby die aanpassing by ‘n tweede taal MET ONBEKENDE 
STUDIEMATERIAAL. LEERMATERIAAL IN JOU EIE MOEDERTAAL BLY 
STTEDS DIE BESTE MANIER VAN ONDERRIG. Leerders (dit wil sê leerlinge 
en studente) ondervind tans groot probleme om heeltemal te verstaan en te 
begryp wat bedoel word wanneer hulle studiemateriaal uit ‘n studiegids, 
aantekeninge en ook uit voorgeskrewe boeke soos byvoorbeeld ‘n boek 
oor chemie moet bestudeer en probeer verstaan. Dit is verder ook ‘n 
bekende feit dat leerders tans kwaai sukkel om studiemateriaal vanaf ‘n 
enkele lesing in ‘n klas volledig in te neem, heeltemal te begryp en te 
verstaan. 
 
Hierdie kompakskywe (laserskywe, CD’s) is dus opgestel na verskeie 
versoeke om ‘n leemte en ‘n behoefte te vul wat oor ‘n lang tydperk in 
verskeie vakke ontstaan het waarvan natuur- en skeikunde of te wel chemie 
een is waar daar tans ‘n DRINGENDE BEHOEFTE IS. 
 
Die hoofdoel van hierdie kompak- of laserskywe is om onderwysers, 
leerlinge, dosente en studente te help in die onderrig van onder andere 
natuur- en skeikunde of te wel chemie. 
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Ek hoop dat hierdie studiemateriaal, sowel as die ooreenstemmende toets- 
en eksamenvrae onderwysers en dosente sal help in hulle belangrike 
onderrigtaak. Die doel van hierdie kompak- of laserskywe is nie om 
onderwysers en dosente te vervang nie, maar om as hulpmidde en verrykte 
materiaal te dien. 
 
Ek hoop egter dat hierdie studiemateriaal met die ooreenstemmende toets- 
en eksamenvrae op die kompakskywe tesame met die klankbaan 
(onderwyser of dosent se lesings op skyfies) veral leerlinge op skool asook 
studente sal help om die studiemateriaal sowel as die toets- en 
eksamenvrae makliker onder die knie sal kry. Ek hoop verder dat dit hulle 
sal help om hulle prestasies te verbeter. Ek hoop verder dat die klankbaan 
(lesings op skyfies) veral sal bydra dat leerders se begripsinname as 
gevolg van leesprobleme so oorkom sal word en so sal verbeter dat hulle 
prestasies baie sal verbete ren dat hulle met volle vertroue eksamens sal 
skryf. 
 
Ouers, onderwysers, dosente, leerling en studente sal opmerk dat die 
studiemateriaal alle materiaal vanaf die mees elementêre begrippe tot 
gevoderde begrippe vir eerstejaarsstudente dek. Ondervinding het getoon 
dat sommige gevorderde begrippe vir leerlinge op skool DAARDIE 
VOORDEEL gee veral op internasionale vlak, terwyl sommige studente van 
die elementêre begrippe nodig het om hulle geheue te verfris om sodoende 
meer gevorderde werk beter te begryp en te verstaan. DAAR IS 
VOLDOENDE EN OORGENOEG MATERIAAL. DOEN SLEGS DIE 
MATERIAAL WAT JY NODIG HET OM GOED TE PRESTEER. 
 
Die kompakskywe met vrae en antwoorde dek feitlik alle materiaal wa toor 
die afgelope dertig jaar in matriek eindvraestelle gevra is. Matriekleerlinge 
kan hulle self met die vrae en antwoorde met vrug vir die matriek 
eindeksamen voorberei. 
 
Die toets- en eksamenvraestelle op die kompakskywe dek ook feitlik alle 
vrae wat oor die afgelope veertig jaar deur die skrywer aan eerstejaars 
gevra is en waar hy ook eksterne eksaminator vir onderwysers was en kan 
ook met vrug deur studente veral in hulle eerstejaar in chemie aan 
universiteite gebruik word. 
 
Verdere kompakskywe oor die volgende lesmateriaal is in voorbereiding:- 
Eemvoudige chemiese reaksies, die molbegrip, oplossings, reaksietempo 
en chemiese ewewig, sure, basisse en soute en nog vele meer. 

 


