
VAK-oefentekste 

Driloefening 1 

Daar was eendag ‘n stuk hout. Dit was nie ‘n duur stuk hout nie. Alles behalwe. Net ‘n 

gewone stuk vuurmaakhout – een van daardie dik, soliede stompe wat in die winter op die 

vuur gesit word om koue vertrekke lekker gesellig en warm te maak. 

Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar die feit is dat een van hierdie stukke hout in die 

werkswinkel van ‘n ou skrynwerker beland het. Sy regte naam was Meneer Antonio, maar 

almal het hom sommer Meneer Kersie genoem, want die punt van sy neus was so rond, rooi 

en blink dat dit kompleet soos ‘n ryp kersie gelyk het. 

Toe Meneer Kersie die stuk hout sien, was hy baie opgewonde en het sy hande teen mekaar 

gevryf terwyl hy mompel: 

“Dit is ‘n perfekte stuk hout. Ek sal dit gebruik om ‘n tafelpoot te maak.” 

Vinnig gryp hy sy handbyl om die bas af te trek en die hout te vorm. Maar net toe hy met sy 

arm omhoog staan om die eerste hou te kap, staan hy skielik heeltemal stil, want hy hoor ‘n 

sagte, klein stemmetjie smeek: “Wees asseblief versigtig! Moet my nie so hard slaan nie!” 

 

Vraag 1: 

“Hoekom het mense die skrynwerker Meneer Kersie genoem?” 

 

Dit is ‘n “Kant en Klaar”-vraag, want die woorde wat in die vraag en antwoord gebruik word, 

kom in dieselfde sin in die paragraaf voor. 

Vraag 2: 

“Beskryf die stuk hout wat in die skrynwerker se werkswinkel beland het.” 

 

Dit is ‘n “Dink en Soek”-vraag, want die inligting op die vraag kom op verskillende plekke in 

die teks voor. 

Vraag 3: 

“Hoe kan ‘n stuk hout ‘n koue vertrek warm maak?” 

 

Dit is ‘n “Skrywer en Ek”-vraag, want wenke in die teks moet gekombineer word met 

agtergrondkennis om die vraag te beantwoord. 

Vraag 4: 

“Dink jy om ‘n skrynwerker te wees, is ‘n belangrike beroep? Hoekom of hoekom nie?” 

 

Dit is ‘n “Op my Eie”-vraag, want die beskrywing van die skrynwerker kom nie in die teks 

voor nie. Jy moet jou eie mening vorm deur jou eie ervaring en kennis in te span om die 

vraag te beantwoord. 



Driloefening 2 

Tom woon al sy hele lewe lank in Mosselbaai. Tom en sy gesin gaan egter na Kaapstad 

verhuis – dit is 500 km van Mosselbaai af. Tom wil glad nie verhuis nie. Hy moet sy beste 

vriend, Robbie, die rugbyspan vir wie hy reeds twee jaar lank speel, en die groot boom agter 

in sy tuin waar hy graag sit en dink, agterlaat. En om dinge nog erger te maak, moet hy op sy 

verjaarsdag verhuis! Tom word dertien op dieselfde dag as die verhuising. Hy is dus 

uiteindelik ‘n tiener en wou die dag saam met sy vriende spandeer en nie kyk hoe sy huis 

opgepak en op ‘n trok gelaai word nie. Hy dink om te verhuis is ‘n aaklikge manier om ‘n 

verjaarsdag te vier. Wat van ‘n partytjie? Wat daarvan om die dag saam met sy vriende te 

spandeer? Wat van wat hy wil hê? Dit is juis die probleem. Niemand vra ooit vir Tom wat hy 

wil hê nie. 

 

Vraag Tipe vraag Uitleg 

Hoe lank woon Tom al in 

Mosselbaai? 

 

  

Wat is die naam van die stad 

waarheen Tom en sy gesin 

verhuis? 

 

  

Wat kan Tom dalk doen om 

die verhuising na ‘n nuwe 

dorp vir hom makliker te 

maak? 

  

Noem twee redes hoekom 

Tom nie wil verhuis nie. 

 

 

  

Wat maak dit opwindend om 

na ‘n nuwe huis en stad te 

verhuis? 

 

  

Hoekom voel Tom dat sy 

gesin hom ignoreer? 

 

 

  

 

*Aangepas en vertaal uit McMillian MGraw Hill 

 

 

Sodra leerders vertroud is met die vraagtipes, moet hulle begin om SELF vrae opstel uit die 

tekste wat hulle lees 


