
 
LEERSTYLVRAELYS  

VIR LEERDERS IN GRADE 4 TOT 7  
 
 

Hoe maklik jy leer, hang van baie dinge af 
soos byvoorbeeld of jy hou van wat jy leer 
en of jy die Leerstyl gebruik wat by jou pas.     

Jy kan maklik dink ander is slimmer as jy nie 
sulke goeie punte soos hulle kry nie.  Baie 
kere egter is die rede dat jy nie reg leer nie 
of dat jy nie die Leerstyl gebruik wat die 
beste by jou en die vak pas nie.  

Dit is dus baie belangrik dat jy weet wat 
jou Leerstyl is en dat jy dit ontwikkel.  Dit 

sal jou help om meer te leer in ‘n korter 
tyd en langer te onthou wat jy geleer het.   

 
Voltooi hierdie Leerstylvraelys om jou eie 
Leerstyl te ontdek.  Trek ‘n kruisie op die 
letter langs die antwoord wat jou die 
beste pas.  Gewoonlik is jou eerste 
antwoord die een wat jou die beste 
beskryf en onthou daar is nie regte of 
verkeerde antwoorde nie. 

 
1. Jy wag in ‘n ry om te betaal vir klere wat jy 

gekoop het. Wat sal jy doen? 
 D Vroetel, of heen en weer beweeg 
 S Rondkyk na ander klere op die rakke 
 H Gesels met die persoon langs jou in die ry 

 
2. Wanneer jy die woord “kat’ sien, wat doen jy 

eerste? 
 D Dink hoe jy ‘n kat vryf of hoe ‘n kat spin 
 S Sien ‘n prentjie van ‘n kat in jou gedagtes 
 H Sê die woord “kat” vir jouself 

 
3. Wat is beste manier vir jou om vir ‘n toets te 

leer? 
 D Skryf die feite neer 
 S Lees die handboek of jou notas en kyk na 

 prente of kaarte 
 H Vra iemand om vir jou vrae te vra sodat jy 

 hardop kan antwoord 
 

4. Wat is die beste manier vir jou om iets nuuts te 
leer (soos byvoorbeeld ‘n video-speleltjie)? 

 H Lees daaroor of vra iemand om jou te 
 verduidelik hoe dit werk 

 S Vra iemand om jou te wys hoe dit werk 
 D Probeer om self uit te vind hoe dit werk  

 
5. As jy by ‘n partytjie met baie mense was, wat 

onthou jy die volgende dag die beste? 
 D Die kos wat jy geëet het of hoe jy gedans het 
 S Die gesigte van die mense wat daar was 
 H Die musiek wat gespeel is 

 
6. Wat pla jou die meeste as jy leer? 

 H Harde geluide 
 S Mense wat verby loop 
 D ‘n Ongemaklike stoel 

 

 7. Wat doen jy as jy kwaad is? 
 D Klap deure toe 
 S Lyk kwaad 
 H Gil en skree 

 
8. Wat doen jy as jy gelukkig is? 

 H Praat aanmekaar 
 S Glimlag van oor tot oor 
 D Beweeg opgewonde heen en weer  

 
9. As jy ‘n winkel in ‘n vreemde inkoopsentrum 

soek, sal jy: 
 D Rondloop totdat jy die winkel kry wat jy soek 
 S Soek vir ‘n kaart wat jou wys waar alles is 
 H  Iemand vra waar die winkel is 

 
10. Watter van hierdie klasse is vir jou die 

lekkerste? 
 H Musiekklas  
 S Kunsklas 
 D Liggaamsoefeninge 

 
11. Wat doen jy as jy ‘n bekende liedjie hoor? 

 S Sien in jou gedagtes die video wat 
 daarmee saamgaan 

 D Dans of hou ritme met jou voet 
 H Sing of neurie saam 

 
12. Wat pla jou die meeste in die klas? 

 S Ligte wat te helder of te dof is 
 D Die temperatuur wat te warm of te koud is 
 H Geluide in die gang of buitekant 

 
13. Wat doen jy graag as jy ontspan? 

 H Luister na musiek 
 D Doen oefening  
 S Lees  



 
 

14. Wat is die beste manier waarop jy ‘n maat 
se telefoonnommer onthou? 

 S Dink aan die nommers op die foon soos 
 jy dit sal intik 

 D Skryf dit neer of stoor dit op jou foon se 
 kontaklys 

 H Sê dit hardop oor en oor 
 
15. As jy ‘n kompetisie sou wen, watter prys sou 

jy kies? 
 H ‘n Musiek CD of MP3 
 D ‘n Bal wat jy kan skop of gooi 
 S ‘n Plakkaat vir die muur 

 
16. Waarheen gaan jy graag saam met vriende? 

 S ‘n Fliek 
 D ‘n Pretpark 
 H ‘n Konsert 

 

 17. Wat onthou jy agterna die maklikste as jy 
nuwe mense ontmoet? 

 H Hul name maar nie hul gesigte nie 
 D Waaroor julle gesels het 
 S Hulle gesigte maar nie hul name nie 

 
18. Wat sal jy doen as jy iemand vertel hoe om 

by jou huis uit te kom: 
 H Gee die name van strate waarlangs 

 hulle moet ry 
 S Gee ‘n beskrywing van die huis en 

 bakens langs die pad 
 D Sê:  “Volg my – dit sal die maklikste 

 wees as ek jou wys hoe om daar te 
 kom.” 

 

 
                                                                                                        

JOU PUNTETELLING 

Tel die totale getal antwoorde vir elke letter op en skryf dit hieronder neer.  Die afdeling 
met die hoogste getal, is die Leerstyl wat jou die beste pas. Onthou dit en gebruik dit 
wanneer jy kan.  Die ander is Leerstyle wat jy af en toe gebruik. 

 
 

S =  

 

 My leerstyl is (hoogste telling) 
 
 
 

Soms gebruik ek ook (tweede hoogste telling) 
 
 
 

 

D =  

 

 
 

H =  

 

 
 

 

 

Onthou, geen Leerstyl is beter as ‘n ander nie 

Baie leerders hou daarvan om meer as een Leerstyl te gebruik en ook om verskillende 
Leerstyle vir verskillende vakke te gebruik.  As jy byvoorbeeld ‘n HOOR-leerder is, sal dit nie 

help om die wiskunde-probleme te probeer oplos deur dit hardop vir jouself voor te lees 
nie. Jy sal dit met pen op papier moet uitwerk. 

 

Kyk nou op die volgende bladsye hoe jy jou Leerstyl  
tot jou voordeel kan gebruik. 

SIEN 

DOEN 

HOOR 



 
 

 
 

 

AS JY ‘N “HOOR” LEERDER IS:   Die ouditiewe leerder leer deur te hoor. Hierdie soort van 
leer is nuttig as jy na ‘n potgooi (“podcast”) of na iemand wat vir jou klasgee, 
luister. Dan verstaan en onthou jy maklik. 

 

Jy sal miskien gemaklik voel as jy só leer: 

• Leer waar dit stil is, sonder musiek, 
gesels en televisie. 

• Moenie naby deure of vensters sit 
waar geluide jou aandag kan aftrek 
nie. 

• Lees die inhoud wat jy moet leer, 
hardop vir jouself voor. 

• Gesels met iemand oor jou skoolwerk, 
byvoorbeeld ‘n maat wat ‘n ernstige 
leerder is of jou ouers. 

• Verduidelik moeilike gedeeltes van jou 
skoolwerk aan jou ma of pa. (Hulle sal 
dalk verstom wees oor hoeveel jy 
weet!) 

• Maak vir jouself ‘n klankopname van 
belangrike gedeeltes, en luister baie 
kere daarna. 

• Lees ‘n opdrag hardop vir jouself voor 
totdat jy seker is dat jy presies weet 
wat  jy moet doen.

 

 

AS JY ‘N “SIEN” LEERDER IS:  Die visuele leerder leer deur te sien. Dit beteken 
dat jy maklik leer deur na prentjies en jou omgewing te kyk, maar ook na 
woorde wat neergeskryf is.  Jy hou van diagramme, kaarte, tekeninge en 
video’s.  Dikwels verkies jy om iets wat gesê word, neer te skryf, omdat jy dan 
beter verstaan. 

 

Jy sal gemaklik voel as jy só leer:  

• Organiseer jou studiemateriaal en 
werkplek.  

• Sit ver van vensters of deure waar 
dinge jou aandag kan aftrek. 

• Kyk net vinnig na die opskrifte, sub-
opskrifte, diagramme en foto’s voordat 
jy ‘n hoofstuk deeglik begin lees. 

• Maak opsommings deur “prentjies” te 
teken.  

• Laat oop spasies tussen-in wanneer jy 
opsommings maak. Dis makliker om 
die feite soos ‘n “prentjie” te onthou. 

• Skryf jou opsommings oor as jy feite 
herhaal om seker te maak dat jy die 
werk ken. 

• Gebruik notaboeke, Post-It plakkers, 
sleutelgedagtes op kaartjies, en maak 
lysies. 

 

 



 
 

 
 

• Gebruik verskillende kleure glimpenne 
(‘highlighters”) om belangrike feite te 
beklemtoon. Dit “teken” ook ‘n 
“prentjie” op die bladsy wat jy 
makliker sal onthou.   

• Gebruik jou eie simbole, grafieke of 
diagramme vir sekere woorde 

wanneer jy notas of opsommings 
maak. 

• Skryf gou ‘n buitelyn of teken ‘n 
“prentjie” van jou antwoord voordat jy 
‘n opstel-tipe vraag beantwoord.  

 

AS JY ‘N “DOEN” LEERDER IS:  Die kinestetiese leerder leer deur te doen. Jy leer 
op hierdie manier wanneer jy nuwe inligting die maklikste verstaan en onthou 
deur aktief te wees.   Onthou jy hoe jy leer fietsry het? Jy het op ‘n fiets geklim 

sodat jy kon voel en oefen om jouself te balanseer, te stuur en te trap.    

 

Jy sal gemaklik voel as jy só leer: 

• Leer terwyl jy op verskillende maniere 
sit. 

• Leer selfs op verskillende plekke, solank 
jou aandag nie dwaal nie. 

• Neem na elke 25 minute se leer, ‘n 
pouse van 5 minute lank. 

• Wees aktief tydens jou pouse: skop ‘n 
bal of doen ‘n paar strek-oefeninge. 

• Maak opsommings op kaartjies en 
loop rond terwyl jy dit leer. 

• Maak opsommings op ‘n swartbord. 
• Wees aktief wanneer jy leer: gebruik 

‘n glim-pen (“highlighter”) en onder-
streep die Sleutelwoorde, skryf 
Sleutelwoorde met jou vinger in die 
lug, op jou lessenaar of op die mat 
om ‘n ‘gevoel’ van die woord te kry.

Noudat jy weet wat jou Leerstyl is, doen die StudySmart Leerprogram.   
Dis pret.  Dis maklik.  Jy sal dit geniet.   

Jy sal dan verstaan hoe om jou Leerstyl nog beter te gebruik  
en ook hoe om beter te presteer as ooit tevore.

 

Tel:  +(27) 0 82 375 3191 of  +(27) 0 84 252 7906 

deon@studysmart.org.za of jena@studysmart.org.za 

www.studysmart.org.za  



 

 

NOTAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


