
3.	 Omslagontwerp,	flapteks	en	titel	
Die	treffende	omslag,	wat	’n	Pendoring-toekenning	in	2020	gewen	het	en	deur	Linki	Brand	ontwerp	is,	bied	’n	wonderlike	ge- 
leentheid vir bespreking. Die voorblad met die onheilspellende wolk, weerlig en silhoeëtte van die karakters, skop die storie af 
nog	voordat	die	boek	oopgemaak	word.	Die	agterbladteks,	oftewel	flapteks,	is	suinig	met	woorde,	maar	los	die	leser	met	verskeie	
vrae	—	oor	die	wolk	en	wat	die	“dom	idee”	was.	Dit	stel	ook	vinnig	die	twee	hoofkarakters	aan	die	leser	voor	en	lok	die	leser	om	
te begin lees om te weet wat aangaan.

Die	titel	self	is	’n	treffende	eenwoordtitel.	Wolk	is	’n	bekende	en	algemene	woord,	tog	kan	dit	so	baie	dinge	beteken,	letterlik-	en	
figuurlik	gesproke.	Gaan	dit	net	oor	die	wolk	op	die	voorblad	of	is	daar	meer?	Is	daar	’n	figuurlike	wolk	wat	oor	die	karakters	
hang,	noudat	Rufus	se	pa	besluit	het	om	te	immigreer	(op	die	agterbladteks)	en	hulle	op	een	laaste	avontuur	wil	gaan?	Wat	is	
hierdie	laaste	avontuur	waarop	hulle	wil	gaan	en	wat	het	die	wolk	daarmee	te	make?

Bespreking	met	die	leerders	oor	die	voor-	en	agterblad	(flapteks):

1)	 Wat	is	die	titel	van	die	roman?
2)	 Wie	is	die	skrywer	(outeur)	van	die	roman?
3)	 Waarom	dink	jy	word	’n	tekening	eerder	as	’n	foto	vir	die	voorblad	gebruik?
4)	 Watter	gevoel	ontlok	die	voorblad	by	jou?
5)	 Watter	vrae	los	die	flapteks	jou	mee?
6)	 Wat	is	die	hoofkarakters	se	name?
7)	 Wie	is	die	uitgewer?

Pre-lees-aktiwiteit:	Skryf	’n	mini-resensie	(75	woorde)	van	die	omslag,	flapteks	en	titel.



4.	 Aktiwiteite	vir	die	onderwyser	–	voor	die		 boek gelees word
Lokprent:

Dit is belangrik om leerders opgewonde te maak om die boek te lees. Een lekker manier is om vir die leerders die lokprent te wys 
en dit te gebruik om hulle reaksie deur middel van ’n modelinge- of geskrewe mini-resensie van die lokprent te toets. Deur die 
lokprent	te	wys,	en	moontlik	dieselfde	aktiwiteit	te	doen	met	die	titel,	omslagontwerp	en	flapteks,	kan	die	onderwyser	afwagting	
skep en belangstelling prikkel.

Hier	is	die	Safe	Youtube-skakel	(Safe	Youtube	het	geen	advertensies	of	ander	voorstelle	van	video’s	nie,	net	die	gespesifiseerde	
video). Ons raai aan dat u hierdie skakel eerder as die Youtube-skakel gebruik. Ons verskaf die Youtube-skakel ook ingeval daar 
’n tegniese probleem met die Safe Youtube-skakel is:

Safe YouTube (videolink): https://video.link/w/UrhBb

YouTube:	https://www.youtube.com/watch?v=Xl-gmLSB5rg

Interaktiewe	boekbekendstelling:

Leerders se toegang tot en geneigdheid om tot tegnologie te reageer bied wonderlike nuwe geleenthede om boeke aan leerders 
bekend te stel. Die volgende is ’n interaktiewe boekbekendstelling. Gebruik die skakel om toegang te hê tot die interaktiewe 
bekendstelling	wat	op	die	skrywer	se	webblad	is.	Klik	op	die	knoppie	wat	lees:	“Klik	hier	vir	die	PDF”	op	die	webblad	om	die	PDF	
af	te	laai.	Elke	item	of	figuur	in	hierdie	“kamer”	kan	op	geklik	word.	Dit	bevat	skakels	na	webwerwe,	wat	iets	meer	vertel	van	
die skrywer en die roman. Dit kan gebruik word om leerders se aandag te prikkel en hulle bloot te stel aan nuwe/alternatiewe 
maniere om meer van boeke en skrywers te wete te kom.

http://www.hannesbarnard.com/wolk.html

Let wel, die onderstaande is bloot ’n foto van die interaktiewe klaskamer vir illustrasie doeleindes en nie klikbaar nie. Gebruik die 
bostaande skakel om toegang te kry tot die interaktiewe klaskamer. Die pyljies dui aan waarop geklik kan word om toegang te 
kry tot die skakels (daar is ook ’n bonus item op die interaktiewe bekendstelling wat nie in die prentjie hieronder verskyn nie, dit 
is slegs op die webblad).



Bespreking van die skakels van die interaktiewe boekbekendstelling:

1.	 Wat	is	die	betekenis	van	die	basketbal	in	die	interaktiewe	kamer?
2.	 Is	daar	’n	leidraad	oor	waar	die	verhaal	moontlik	afspeel?
3. Daar is twee lokprente van twee van die skrywer se boeke op die muur van die interaktiewe klaskamer, watter een van  
	 die	twee	lokprente	is	die	treffendste?	Waarom?
4.	 Waarom	hang	daar	’n	skets	van	’n	hond	teen	die	muur?
5.	 Maak	die	interaktiewe	boekbekendstelling	jou	meer	of	minder	geïnteresseerd	om	die	boek	te	lees?	Waarom?
6.	 As	jy	’n	interaktiewe	bekendstelling	vir	jou	laaste	opstel	moes	maak,	hoe	sou	jy	dit	doen	en	wat	sou	jy	alles	insluit?

4.	 Die	skrywer
Hannes Barnard is in Sasolburg gebore, het grootgeword in Dannhauser, het later in 
Pretoria en Knysna gewoon. Hy het vir etlike jare in die buiteland gewoon, eers in Londen en 
later in Seychelle. Hy woon tans in Johannesburg.

Hannes debuteer as skrywer in 2019 met Halley	se	komeet en in 2020 verskyn 
Wolk. Hy het Halley	se	komeet	in Engels vertaal en sy vertaling, Halley’s	
Comet, is deur ’n Amerikaanse uitgewer gekoop en verskyn in 2022.

Hulpbronne: Die skrywer se webtuise: www.hannesbarnard.com. Die skrywer se YouTube 
kanaal vir lokprente: https://www.youtube.com/channel/UCkqeTDLgDIQdVY8f2upPQTQ

(Foto met toestemming van die skrywer geplaas.)

6.	 Onderhoud	met	die	skrywer
Die onderstaande onderhoud het oorspronklik in 2020 op LitNet verskyn. Dit word met die vergunning van die skrywer, onderhoudvoerder 
en LitNet geplaas.

LitNet-skakel: https://www.litnet.co.za/wolk-n-onderhoud-met-hannes-barnard/

Opdrag-idees: 

• Die onderwyser kan vra dat leerders die onderhoud voorlees as leesoefening of opdrag. 
• Verder kan die onderwyser die onderhoud as moontlike luisterbegripsoefening of opdrag gebruik. Hier word voorgestel  
 dat die onderwyser op drie tot vyf vrae fokus om die teks sodoende te verkort wat hierdie tipe oefening of opdrag meer  
	 effektief	maak.	Daar	word	voorgestel	dat	in	die	geval	van	’n	luisterbegripsoefening	of	opdrag	die	onderwyser	voorlees		
 eerder as om van leerders gebruik te maak. 
• Die onderhoud kan gebruik word as leesoefening, gevolg deur ’n begripstoets.
• Dit bied ook ’n wonderlike geleentheid vir mondelingondewerpe.

Addisionele oefening vir leerders: ’n Onderwyser kan die lesersindruk deur Anke Theron wat op LitNet verskyn het gebruik om 
die leerders uit te daag en dieper insae te gee: Hier is die skakel: https://www.litnet.co.za/lesersindruk-wolk-deur-hannes-bar-
nard/


