
VAK-voorbeeldvrae vir die verhaal: “Die houtkommetjie 

Die vrae hierna is slegs ‘n paar voorbeelde. Dalk het jy ander vrae – en daar is dalk self nog ander wat jy kan vra.  

Tipe vraag  Antwoord Verduideliking 

Kant en Klaar-vrae 

Hoe dikwels het die ouers werk toe gegaan?  Elke dag (Die ma en pa het albei elke dag werk toe 

gegaan…) 

Die antwoord is in een sin en die vraag 

gebruik dikwels woorde presies soos wat dit 

in die teks voorkom  Tydens watter maaltyd het die ouma haar sopkommetjie 

van die tafel afgestamp?  

Aandete (Daardie aand by aandete … haar sopkommetjie 

van die tafel afgestamp …) 

Wanneer het die ouers die ouma se kamer leeggemaak? Die dag na die begrafnis (Na die begrafnis het die meisie se 

ouers die kamer leeggemaak …) 

Hoeveel karakters is in die storie? Vier (ouers, dogter en ouma) (eerste reёl van die teks) 

Dink en Soek-vrae  

Hoekom was die ouers ontsteld oor die gebreekte 

kommetjie? 

Dit was duur en deel van ‘n stel  Soek deur die teks en vind die inligting op 

die antwoord op verskillende plekke.  

Hoekom het die meisie die houtkommetjie gehou? Wat 

was die rede? 

Sy wou dit vir haar ouers gee wanneer hulle eendag oud 

word.  

Wat dink jy was die oorsaak dat die ouma die kommetjie 

van die tafel afgestamp het? 

Sy was siek en waarskynlik swak – dalk moes sy in die bed 

gewees het en nie langs die tafel nie.  

Wat dink jy is die hoofboodskap van die storie? Respek vir diegene ouer as jy/wedersydse repek/liefdevolle 

familie is meer werd as materiёle besittings, ens.  

Op my Eie-vrae  

Hoe sou jy respekvolle gedrag teenoor ander beskryf? Enige toepaslike antwoord is voldoende (onderwyser se 

diskresie) 

Antwoord verg eie agtergrondkennis en die 

teks hoef NIE gelees te word om die 

inligting op te spoor nie. Op my Eie-vrae 

kom dikwels minder voor as die ander soorte 

vrae.  

Dink aan ‘n situasie waar jy gesien het iemand word 

sonder respek behandel. Hoe het dit jou laat voel?  

Enige toepaslike antwoord is voldoende (onderwyser se 

diskresie) 

  

Skrywer en Ek-vrae  

Hoekom het die ouers die ouma se kommetjie met ‘n 

houtkommetjie vervang?  

Hout kan nie breek nie (nie gemaak van iets wat kan breek, 

soos glas, kristal of porselein nie) 

Die teks moet gelees word om die antwoord 

te verskaf, maar antwoorde is nie in die teks 

nie. Eie kennis en ervaring is nodig om die 

antwoord te verskaf.  
Na jou mening, het die ouers vriendelik opgetree teenoor 

die ouma?  

Nee. Hulle het haar sonder simpatie en respek hanteer deur 

vir haar ‘n houtkommetjie te gee.  

Watter ander tipe kommetjies kan jy opnoem wat ook 

maklik kan breek?  

Glas, porselein, kristal, keramiek  

Watter vorm het ‘n kommetjie? ‘n Kommetjie is altyd rond (in vergelyking met ‘n 

opdienbord, ‘n bord, ens. wat vierkantig of reghoekig kan 

wees.  

 


