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Hoofstuk ·II. 

Historioso oorsig on ontwikkoling vcm die 
leerplan van Kaaplandse Skoolplase. 

In Kaapland kry ons te doen met twee aparte groepe 

skoolplase. Elke groep toon 'n eie ontwikkelingsgang. 

Ons het die drie skoolplase wat as gewone laerskole 
; ? 

bestaan het en dan Seodin, wat as laerskool en hoerskool, 

d.w,s. ;van die sub-standerds tot matriek, die skoolplaas

idoe uitgebou het. Die ontwikkeling van die leerplan by 

die twee groepe was dan ook heeltemal verskillend. 

1. Die .Laerskole ~-

Die stigting van die skoolplase van Kaaplrudhet 9 soos 

ons reeds gesien het 9 heeltemal borus by die persoonlike 

inisiatief van die onderskeie hoofde. 1 ) Elkeen wou sy 

skoolplaas uitbou om sig te leen aan die behoeftes van sy 

omgewing, en hoowel in sommige opsigto te idealisties het 

die skoolplasc 'n belarigrike rol gespeol en 'n grootso 

aandool aan die ontwikkeling van daardie omgowing gchad. 

Dit is dan ook byna vanselfsprokond dat ons iots van 

hierdie pioniorswork.in dio loerplan sal vind. Almal 

hot dan ook sander uitsondering van die begin af, afgc

wyk van die voorgeskrowc leorplan on hot dadolik moor 

aandag aan die praktiose sy van die ondorwys gegee. 

Hullo wou ha dat die kind moos doolnoem aan die work-

liko lowo soos hy dit buito die skool ondorvind. 

Op Dikc:9ping2 ) is die buito-aktiwiteito uitgobroi 

on is die holo program van die skool so georganisoor dat 

die loorlingo daagliks bosig sou woos mot die problome 

van die worklikc lowe, dour hullo eie tuino aan to 18. 

1. Malherbo ~ Educational Adaptations in a changing 
Society, 340. 

2. Ibid.~ 336. 
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Aan die moisios is huishoudkundo on naaldwork gogoo on 

kon hullo dio toorio in dio pro.ktyk toopas dour daadwork

lik dool to noom aan dio huishouding van dio skool. 

Natuurakonnis is sodoondo vorvang dour Landbou vir die 

souns on huishoudkunde vir die moisios. 

Dio Onderwysoutoriteito hot ogtor nio gonotEgoneem 

mot hiordio vorand0ringe in dio lcorplan nio. nOur dis-

appointment was groat, however, when at tho annual in-

spoction tho Inspector of Schools was not at all interes

ted in our outdoor activities. He inspected only what he 

oxpoctod, viz. tho work of tho proscribed syllabus -

(something apart from ordinary living) - and nothing 

more •1 )'
1 

Aangosien die Inspoktour van Onderwys en daarom ook 

die Dopartemcnt van Ondorwys vorwag~hot dat strong volgons 

dio voorgcskrowe locrplan gohandol moos word, hot die 

prinsipaal van Dikepping tydclik bedank on gaan boor. 

Dit was ook dio ondcrvinding van dio prinsipale van 

Winton on Gazip• 'evolglik kry ons dan dat voortaan die 

voorgoskr?wc loorplan strong on slaafs govolg is, not 

soos by dio andor lacrskole in Kaapland - die skoolplase 

volg dus nou ook dicselfdo lcerplan as byvoorboeld die 

dorpskolo. Die volgcnde vakko is vir die loorplan van 

dio laorskolo voorgoskryf t.w. Bybolgoskiodenis, Afri-

kaans, Engels, Rekonkunde, goskiedcnis, aardrykskunde, 

natuurskonnis, gesondhoidsloer, sang, naaldwork vir 

moisios on tckonwerk vir s0uns. 

Nadat die prinsipalG besof hot dat hullo van die 

tradisionclc lcorplan nie mag afwyk nio, hot hullo allc 

1. Malherbe ~ Educational Adaptations in a changing 
Society 336. 
Vermeulen : Die Skoolplaso van Kuruman, 109. 
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middols tor hand gonoom om dio ondorwyshoofdo tot andor 

insigte te bring maar kon nie daarin slaag nie. Daar was 

dus net een uitweg en dit was om die verskillende vakke 

van die leerplan so in te klee dat dit .die belangstelling 

van die kind sal wek en terselfdertyd sou inpas by die 

ei2e "',-an die omgewing. Wat gedurende die skoolure in 
1<,.,.,...,,Sa 

nQt1:urrat11 i~c celeer is,. kon na skool die middag by die 

pro0f:;::ier.c::cle in die praktyk uitgetoets word en sodoende 

het dit vir die kind 9 n ander betekenis gekry. Die 

lt:iy·:t_:._:}'S lut uck r;eleer om met die probleme wat_hulle 

~j _:c·<Lo0n ~!. n cl:~.e tuin0 na die skool te kom en daar vir 'n 

')}·,lessing ts soek, hetsy by die onderwyser, of in die 

bitlicteek waar die leerling self gegewens kon naslaan. 

l'lfnr. H.J.a, Vermeulen1 : die stigter van die Winton

skoolplaas het dan ook gevind dat dit moontlik is op die 

skoolplaas om die aktiwiteite in die kind se omgewing as 

uitgangspunt in die onderwys te gebruik. 

Wat die eorste Landstaal betrof kon die taalverskyn-

sols, spreekoofoningo, opstello onsovoorts, vorbind word 

mot di.o praktie se ondorvindingo van die kind. ']iii t het aan 

dio taalondorrig op die skoolplase gocsteliko inhoud en 

Die e_'.:lE .. ;:;1 ikso akti wi to i to op dio skoolplase het ook 

'n p:cagti.gc samohangonde gehoel gevorm waarop mondelinge 

taa:L·re:rk~ voral in die twoede taal, baseor kon word. 

1Jrs-~,:.:llo is byvoorbeeld uitgework oor konkroto dingo ui t 

,lio riaacl iltso roetino van die skoolplaas soos byvoor

bcolc'. di:; vorsorging van pluimvee, beosboordery, ens. 

Die problomo in dio rokonkundoklas hot nou plok 

gemaal;: vir praktiose problomo uit dio orvaring van dio 

···---·----------------
1. Vormoulon ~ Die Skoolplaso van Kuruman, 116. 



kind. Hy wou byvoorbocld die prysc van sy produktc of 

dio opporvlakto van sy pcrscol bopaal on in die klaskamor 

is dit die aanknopingspunt om andcr problomc ook aan to 

pak. Wins on vcrlios, porsontasio, fakturo; c.d.m. was 

dan ook praktioso problomo Vir die skoolplaaskind. 

Dit was ogtor v..:ral dio leergang vir natuurkenr.J..3 

wat ryklik op die skoolplaas aangovul is. Ons kan hior 

'n praktioso voorboold nocm. 1 ) Die toots vir die bottor

votgohalto van molk was vir eon scun hcoltomal onvorstaan

baar totdat hy wou uitvind wat dio bottorvctgohalte van 

die molk van sy eio koci is,~oo hot hy die toots in 'n 

andcr goos bonador en hot self die toots uitgovoor en dit 

vorstaan. 

Dit is dan ook hcrhaalde koro bcwys dat die loor

lingo hullo kcnnis moogonccm hot na hullo ouors. Posi

tiowo procwo wat by die skoolplaso uitgovoor is, is binnc 

afsienbaro tyd op die plaso rondom toc,sopas. 

Die drie skoolplase hot hullo ook daarin onderskoi 

dat hullo uitsluitlik van die landbou-klubstelscl gobruik 

ge.maak hot. 2 ) Sodoondc hot die kindcrs h kans gekry vir 

gosondo kompctisic wat die belangstoiling goprikkol hot 

on tcrsolfdortyd ook sy opvoodkundige waardo gohad het. 

Die skoolplaas was vir hulle 'n gomconskap in dio kloin 

waar bohalwo die plaasbodrywighede ook 'n haarkappor en 

s.koonoroakor gevUia kon word. 

Deur die vcrskillcndo projokto in to skryf vir die 

Unialc-Landbouklubkompotisios,hot van die loorlinge 'n 

kans gekry om solf hullo produktc na uitstallings van 

landbou-unios te nocm,waardour hullo konnis baic uitge-

1. Malhcrbo : Educational Adaptations in a changing 
Society, 338. 

2. Vermeulen ~ Die Skoolplaso van Kuruman, 66-69. 
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brci is. 

Die hoof do moon dan ook dat, hoowcl hullo aan die 

tradisionclo lccrplan mocs hou, hot die wcrkliko lowc 

daarbuito ruim vcrgood~r1 dio g~brok wat hullo in die 

locrplan moon to bospcur on hot dit hullo konnis aangcvul, 

vorbreod en vordiep. Hullo goo dan ook die versokcring 

dat dit 'n lus was om te sien hoe ywerig die kinders in 

hulle werk was en met hoeveel toegewydheid hulle die 

verskillende take verrig het. 

2. ~Seodin: 1 ) 

Wat die ontwikkleing van die leerplan by Seodin, die 

enigste skoolplaas waar ons 'n duidelike ontwikkelings

gang kon naspeur, betref, kan ons dit in drie verskil

lende tydperke verdeel, Elke tydperk sluit ook 'n defini

tiewe ontwikkelingstyd in die groei van hierdie skool

plaas af. 

(a) Die tydperk van Seodin as Laerskool: 

Seodin was as laerskool gestig in 1920 met 'n kerk

koshuis volgens die koshuis-ordonnansie van 1917 van Sir 

Frederik de Wea 1. Arm kinders sou hie r bymekaar ge bring 

word om hulle skoolopleiding tot Standerd VI te ontvang. 

Die leerplan wat gevolg moes word was derhalwe dieselfde 

as in al die primere skole van Kaapland en die leergange 

het gladnie aangepas by die plattelandse kind nie, Soos 

die hoof dit self weergee 2 ) moes die kinders die geskie

denis van hulle land en volk leer volgens die handboek 

deur Whiteside.Jlie rekenkunde het gchandel 9or die 

onmoontlike breuke en vcrgelykings en samegestelde rente; 

sy aardrykskunde oor die bcrge, rivierc on baaie van 

ander lande; en sy Engelse leesboek hot gehandel oor 

l. Kwarteeufees-Gedenkboek, 2 - 10. 
2. Kwarteeufees-Gedenkboek van Soodin, 6. 
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salrn en plckko waarvan hullo gcon begrip sohad hct nio 

Daar was dus vir die kind goon aanknopingspunt by die 

lowo wat hy buitc dio skool gowoon~as nio. Die kind 

kon dorhalwo ook nooit dio kennis wat hy in die skool 

geloer hot on die praktiesc lewe in verband bring nie .. -· 

Jlit was vir hom twee apartstaande feite wat niks met 

mekaar te doen gehad het nie. As hy in die skool is 

gaan hy skool en as hy op die plaas besig is dan leef 

hy weer in. 1n heeltemal ander sfeer. 

Die leerplan was opgestel deur die onderwysers van 

dorpskole vir dorpskinders en is daar nie besef hoever 

di~laasskool van die lewe, waarvan die plaaskind kennis 

gedra het, gestaan het nie. 

Hierdie leemte het Mnr. S.J. Botha die hoof van die 

skool, dadelik aangevoel. 1 ) Hy moes hicrin 'n verandering 

bring want hy het alte duidelik gesien wat die behoeftes 

vir hierdie omgewing was. As gevolg van toestande wat 

gegrens het aan armoede, met baie boere op die punt om 

hulle gronde te verloor, mocs hierdie kinders in die 

skool geleer word om in werk 'n eer te sien. Hulle moes 

geleer word om te lewe. 

In hierdic omgcwing was dit noodsaaklik dat die 

seun wat belang gostel hot in boerdery, kennis sou kon 

opdoen van boerdery om hom opgewasso te maak teen die 

mooilike boerdoryto0stando en die ander voorberei sou 

kon word vir die pr0fossi0s. Die hoof hot die nood

saaklikhoid van praktiose vakko in die loerplan besef -

vakko soos landbou in plaas van natuurstudie, houtwerk 

vir seuns on naaldwerk on huishoudkunde vir die meisies. 

1. l\Jicogodeel deur Mor. Botha aan skrywor hiervan. 
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Om di t in. die lacrsJ.i.. .:.ol to kon boworlcstollig sou die 

nousto samoworking vorcis hot tusscn die Provinsialo en 

Uniale Departemente van Onderwys omdat die laerskoolleer

plan gladnie vir die praktiese vakke voorsiening gemaak 

het nie. Daar was wel 'n bietjie naaldwerk vir die dogter.,s 

maar dit was baie elementer en die bietjie houtwerk wat 

die seuns kon kry,het hulle belangstelling nie gaande 

gemaak nie. 

Daar word dan aansoek gedoen om praktiese vaklce 

soos praktiese landbou en tuinbou in te voeg in die leer-
;1 

plan. Dit sou die waarncmingsvermoe, vindingrykheid en 

wcetgierigheid van die seun priklcel sodat hy kon uiting 

gee aan die ingeborc bodrywige aard wat elke kind eie is 

en wat in die opvoeding so nuttig gebruik kan word. 

Die s~a~owerking tussen die twee botrokko Dcparte

monte kon ogter nio vorkry word nio en gevolglik moes 

hicrdio planno la.at vaar word wat die loorplan botref. 

Dit het egter nio bolot dat in dio middag voldoonde tyd 

bostoe word aan praktiosc work in die tuino nio. So

doendo kon die leorplan ruim aangcvul word. 

Hierdie toedrag van sake hot voort_gcduur deur die 

hole ontwikkolingstydperk van. die laorafdoling by Seodin, 

~S'olfs vandag is dit in die lao~skool maar nog die 

gowone loerplanne v1at sovolg word. Daar is vir die 

skoolplaas op hicrdie gobied goon uitsondoring gcmaak nic 

on die prakticse werk buitoskool staan hoeltomal apart 

van die klaswork. 

(b) Die tydpork 1925 tot 1932g 

In Julio 1925 is die status van Soodin vorhoog tot 

'n sekondoro skool, maar dit hot in 1927 cors in vollc 
!f 

working gotroo. Aangesion die hoorskool slogs as 'n 
.. 

gowono hoorskool deur die Ondorwysdcpartoment orken isy 
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en daar goon crkonning Vt.,i .. '. ic skoolplaasgcdagtc was nie, 
I 

II 

was ook die hoerskool aangewys op die tradisionele leer-
:t 

plan. Gelukkig was die leerplan vir hoerskole taamlik 
! 

wyd, sodat uit die groat aantal vakke tog 'n redelike 

leerplan vir die skoolplaas saamgestel kon word. Die 

vakke wat met~~tigting van die ho~rafdeling aangebied is, 

was dan die volgende~l) 

Stander& VII en VIII~ 
-;1 

Afrikaans Hoer; Engels Laer; geskiedenis; 

Matesis of Duits; fisiologie en algemene 

wetenskap en landbou. 

Standerds IX en x~ 

Afrikaans Ho~r; Engels Laer, geskiedenis, 

Matesis of Duits soos reeds in Standerd VII 

deur die leerling gekies; Fisiologie of natuur-

en skeikunde; landbou. 

Dit is duidelik dat hier weinig verskil is van die 
17 

leerplan van die gewone hoerskole behalwe vir die vakkeuse 
H 

uit die leerplan voorgeskryf vir alle hoerskole. 

Eerstens was die keuse tussen matesis en Duits van 

baie waarde vir die plattelandse kinders. Die wat nie te 

sterk was in rekenkunde nie, kon Dui ts die keuse mas.kt om 
a 

sodoende nog van die hoerskoolloopbaan 'n sukses te maak. 

Dioselfd8 geld ook vir die keuse tussen fisiologie en 

natuur- on skeikunde in Standerds IX en X. Fisiologie 

was 'n baie mcor praktiese vak en na die St~derd VIII 

eksamen kon die leerlinge dan sien in watter rigting 

hullo aanleg het. Die wat nie te vcel van die moeilike 

skeikundige prososso kon begryp nie, ken nogtans van 

die fisiologie 'n sukses maak. 

1. Persoonlike Ondcrsoek • 

.. 
' 
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Die bolangriksto was egt0r in die tweodo plek die 

invooging van landbou in dio loorplan want dit hot die 

weg geopen tot praktiese landbou. Proefpersele is uitge

meet en proewe is gedoen met bemesting, saadkeuring, ge

skiktheid van gewasse ens. Daar is lewen~e hawe aangehou 

\vat, behalwe vir hulle geldelike voordeel vir die inrig

ting ,ook interossante feite aan die ongewing openbaar het. 

Die praktiese landbou op Seodin het die Organiseer

der van die Landbouklubs se belangstelling in die inrig

tin_:: gaando gemaak. 1 ) Hy hot gevolglik van sy kant alle 

moo~tliko hulp en aanmoediging vcrleen. Proewo met melk-

boesto is gemaak voral die toodioning van boenmeel tot 

die daaglikso rantsoen en hioruit hot die omgowing voral 

vcel gebaat. Die leerlingo hot grassoorto, sade en 

gogcwons omtront die plantogrooi versam..;l on die Doparto-

mcnt van Landbou hot die werksaamhodo aangomoodig. 

Ongelukkig kon die praktiese landbou weens gobrok 

aan fondse nie tot sy reg kom nio,aangosion van die 

Ondorwysdcpartcment woinig hulp of aanmoodiging hiorvoor 

gokom hot. Van alle kanto hot stemme opgogaan oor die 

voortroflike work wat hior godoen is en dit het selfs 

ing,;slaan by die ander Provinsies, soos byvoorbeeld by 

Transvaal. 

Die landbou van Soodin hot egtor vir die leerlingo 

baic botc1con voral in hierdio bepaaldo omgowing waar onder 

sullrn mooilikc omstandighedo goboer moos word. Die 

konnis wat so opgedoon is, is uitgodra oor die hole 

distrik on di t hot die waarncmingsvormocr van die. loor

lingc laat toonoom. Hullo hot self bogin sock na ant-

wo ordo en oplossings vir dio vorskillende problemo van 

1. Malhorbo ~ Educational Adaptations in a changing 
Society, 323. ' 
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die distrik on Scodin hct die brandpunt geword van navor

sing op landbou-gobiod. 

Die leerlinge kon ook nou voel dat hier immers een 
.. 

eebied was waar die lewe daarbuite en die in die klas-

lcamer mekaar gevind het. Dit het aan hulle die vaste 

ag~~rhrond 1 die hegte fondament gegee waarop hulle later 

ko:·} bou:.,v.:i.tter professie hulle ookal sou betree. Vir 

d:i_8 luor2:.:.:!:lg8 wat in boerdery 'n heenkorne moes vind, het 

hicr"' ~e ~:ursus . die grondslag gevorm van hulle latere 

'"' ~ ~ s:Lc2_ ogie het die meisie s gevind, wat die seuns 

in lc.:::idbou e:;oh3.d het. Met hulle,kon hulle kennis van 
d 

tui;:;vcrp~.oging en eorstehul:p meeneem na verafgelee plaas-

In sy geho,el bo skou moGt ons erken dat die leer

plan ""/8.n Goodin so saamgestel was dat di t aan die Gise 

van d:~e orr.'.1~mving voldoen het, naamlik om die lecrlingc so 

vor mcontlik toe; to rus sodat hullo die omgewing kon vcr-

lc~at omda"t:; daar vir hulle geon heenkome was nie. Di t 

word ·.r.:;rdor bewys dour die fei t dat daar in die eerste 

24 jnar van die skoal se bestaan slegs 13 seuns uit 294 

na :.iflcr;gj_2:"'...g van die matrikulasie-eksamen gaan boor het. 1 ) 

Dio c:1i::i.c!.C::r ;:::cu :1s, behalwe 94 wat verder studeer hot aan 

univcrn:_to"5_to on ondorvzysorskolleges, handelskole en 

lu..nr-_1')ous~rnle 7 is almal in werkkringe elders geplaas. 

~)i:::·.,·~_fcJ-_ geld ook vir die meisies, waar slegs 17 van 

c1io 253 io_:·~matrikuloordes torug is na die plasc. 2 ) 

(c) Die lccrplan na 1933~ 

Aan dio begin van 1933 het die locrplan sy oerste 

vorandering ondorgaan en is meer vakke in die loerplan 

-·"'------------------------··--------
l. Kwartceufecs-Godenkbook van Seodin, 16. 
2. Ibid., 17. 
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govoog. Die locrplan wat nou aangcbicd is was socs volgt) 

Standards VII on VIII~ 
;1 

Afrikaans Hoer; Engels laor; goskiodonis; 

finiologio on algomono wotcnskap; matosis of 

Duits; landbou of huishoudkundc of bookhou 

on handolsrokone. 

Standards IX on X: 
" Afrikaans hoer; Engels laor; gcskiodonis; 

fisiologio of natuuia- en skoikundo; mate.sis of 

Duits; landbou of huishoudkundo of bockhou en 

handclsrokono. 

Ons mork op dat dio moisios nou 'n kans kry vir huis

houdkundo torwyl die souns kon voortgaan met landbou in-

dien hulle dit vorkies. Dit is duidelik dat met die 

samestelling van hierdie lcorplan, daar 'n paging aange

wond is om vakko by to kry wat vir die leorling van mecr 

waardo sou woes in sy pogings om 'n botrokking to bokom; 

vandaar dat veral bockhou on handelsrokeno ingovocg is. 

Vir dio moisies was die huishoudl-rundo kursus ook baic 
~ 

word. 

In Fobruario 1934 is 'n konforonsio oor landelike 

ondorwys in Kaapland dour die Minister van Onderwys ge

opon. 2) Die Minister hot daarop gevvys dat die lecrplanne 

'n stadsgocs ontwikkel omdat dit opgostel is met die oog 

op die behoeftes en omgcwing van die stadskind. Hy meen 

'n onvoldocnde aanpassing van die oorspronklike stode

liko ondorwysstolsol by landelilrn bohocftes en omstan-

dighede te bespeur. Van dio kindors wat as boero 'n 

heenkome in landbou vind,hot 58% nio Standcrd VI nie. 

1. Persoonliko ondersook. 
2. Vcrslag konferensio oor landolikc Ondcrvvys, 85. 
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Daar word op die KonfoFensie besluit dat algemcne 

onderwys ;ran watter soort ook al, die kind vir dio volle 

lewe moet voorberei; maar die gebruik en mis0ruik vcm 

die uitdrukking kulturele onderwys het gelei tot diep

gewortelde wanvoorstellings. Kindcrs van landelike skole 

moet deur intolligente stucie van hulle omg;ewing met 'n 

gees vervul word wat daartoe sal strek om meer belang

stelling in die landelike lewe by hulle te wek en liefde 

vir die plaaslewe te v.ersterk, 

Hierdie konfcrensie het ook sy stem.pel gis:druk op die 

leerplan van Seodin. Hoewel dit mo~ilik was om dadelik 

te varander is die leerplan tog ~eleidelik verander. 

Duits is dadelik vervang deur aardry1{skundc en vir die 

meisies is ook nog naaldwerk ingcvocg. 

In 1939 het die vakkcuse van Seodin 'n groot gedaan

t~erwisseling ondergaan en h0t die leerplan as volg 

daar uitg.:;sien:..., 

Standoros VII en VIII~ 
·.1 

Afrikaans hoer; Engels laer; geskiE.:denis; mR:iiesis 

of naaldwerk of aardrykskund0; landbou of huishoud

kundc of boekhou en bedryfsleer; fisiologie en 

biologie vir meisies; algemene wetenskap en 

biologie vir seuns, 

Standerds IX en x~ 
Ii 

Afrikaans hoer; Engels laer; Geskiedenis; matesis 

of aardrykskunde of boekhou en bedryfsleer; 

fisiologie of biologie vir meisies; 

natuur- en skeikunde o~ biologi0 vir seuns. 

Hier was dit blykbaar nou die gedagte om soveel 

praktiese vakke as moontlik in die leerplan op te neem. 

Dit was in sommige opsigte egter noodlottig daar baie 

intelligente kinders hulle vakke so kon kies dat die 
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moontlikhcid vir univorsitcitsoplciding hecltcmal uitgo-

sluit is, aangesion matcsis of 'n derde taal 'n vcrcisto 

vir toelating tot die univ0rsitcit is. 

Die lecrplan hot veral aan mcisies ':Vat di t nic 

verder as Standerd X wou bri~~ nie,'n idoale kans gegee 

om te matrikuloer en vol6ons di0 hoof kry hullo in hier

dio leerplan alles wat hullo in die lewo nodig sal ~ 

in dio huishoudlrundo, naaldwcrk en fisiologio. Dit lyk 

of die leorplan vi~ meisies voral daarop &ewik was om 

hulle voor te berei vir die plattolandse lcwe as huis

vrou en moeder. 

In 1949 is die leorplan nogocns vorandor toe lottcr

kunde as 'n aparte vak vir Standortls IX en X tot die 

leorplan toegevoeg is. Dia keuso hicr sou nou wees 

tussen lctterkunde, landbou, huishoudkunde, bookhou en 

handelsrekene. Daar word ook nou musiek as 'n nio

eksamenvak bygevoeg, Die ciena~rdige van hierdic vak is 

dat die leerlinge in die tye aangewys vir ander vakko tyd 

moos vind vir musiek. , 

Soos reeds gese, is dis leerplan van Seodin opgestel 

uit die aantal vakke van die leerplan vir die hela 

provinsie Kaap d~e Goeie Hoop,wat soos volg saamgestel is: 

Standerds VII - VIII - Juniq£_Sertifika~~ (26 v~~~ 

Aardrykskunde, Afrikaans, biologie, boekhou en han

delsrekene, Duits, Engels, Frans, gehooropleiding en 

teorie van musiek, geskiedenis, gesondheidsleer en 

fisiologie, Grieks, Hebreeus, houtwerk, instrumentale 

musiek, kookkuns, huishouding, was en stryk, landbou, 

Latyn, metaalwerk,. naaldwerk, natu.relle taal, natuur en 

skeikunde, Nederlands, rekenkunde, snelskrif-teorie en 

tikskrif, teken, wiskunde. 
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~9-erds IX en X - J3enio;- Sertifi.ka.a~_(il_v.akkeJ 

Aardlrunde , aardryli;:slru.nde, Afrikaans, biologie, boek

hou en handelsrekene, dierkunde, Duits, Engels, fisiolo-

gie en ::;esondheidsleer, Frans, gcsli;:iedenis, Grieks, 

handearbeid, Hebreeus, kom.m0rsiele aard.rykskunde en 

geskiedenis, kool{kuns, huishouding, v~as 0n str~rk, k:Uns, 

landboukunde, Latyn, letterkunde, musiek, naaldwerk, 

naturelle tale, natuurlrunde, natuurleer (natuur en skei

kunde) Nederlands, plantkunde, skeikunde, snel- en tik

skrif, vmAuiglrunde, wiskunde. 
a 

Volgens dj.e indeling vir hoerskole begin hulle by 

Standerd VII. Daar is ook geen t:.i·csondering gemaa"k. vir 

leerlinge wat na Standerd VIII die skool so,.l verlaat nie. 

Die j ongste ri3ting van d~_e Ond.crwysdepartement van 

Kaapland dui egter daarop dat hulle Standerd VI ook nou 
:1 

by die hoorsli;:ool \-:il plaas en v n afgerond·~ kursu.3 tot 

Standerd VIII gaan a~ bie d, :rre t die vo lgende vakke j_n die 

leerplan ~vat in Ci.rie e;roepe verdee 1 is nl. ~ 1 ) 

Groep I: 

Godsdiensonderwys, liggaamsoef3ning, ~usiek (as 

skoolvak), Afrikaans, Engels, algemene wetenskap en 

algemene wiskunde. 

Groep II~ 

Sosiale studies (aardrykskunde en geskiedenis), 

ku.ns, handwerk (hout~erk, landbou, boekbindery, kuns

vlyt, naaldwerk en huisnoudkunde). 

Groep III: 

Tweede vorm van handwerk, muRiek (instrumontaal, 

skriftelik en gahoor) tikskr~f of besigheidsmetodes en 

boekhou, Derde -t;aal. 

1. Onderwysgaset van die Provinsie Ka~p die Goeie 
Hoop Deel L. No.11, 743. 
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Hierdie leerplan sal Seodin dan ook tot Standerd 

VIII moet volg. Uit hierdie blyk dit nou dat die Kaap

landse Departement, Standerd VI van die laerskole af 
;1 

gaan verwydcr en by die hoerskole gaan voeg waar hulle 

dan tot Btanderd VIII veral algemene onderwys gaan ont

vang. Seodin dan, sal hiervolgens ook sy leerplan in die 

nabye{toekoms moet wysig om aan hicrdie beleid uitvoering 

te gee. 

'----------~-------- ------- .. ----------




