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Hoofstuk IV. 

Kritiek op die leerulan van die Skoolplase van 

Kaapland. 

As ons aan die leerplan van die skoolplase van 

Kaapland dinlt, dan moet ons onthou dat ons hier te doen 

het met 'n paar skole wat op hulle eie die stelsel aange-
11 

pak en probeer deurvoer het, Van owerheidswee het hulle 

geen erkenning vir hulle inisiatief ontvang nie. In 

Transvaal is dit as 'n grootse onderneming deur die 

D t t 0 d d;e.,Pr . . l Ad . . t . e:par emen van n erwys en.I\ ovinsia e minis rasie 

aangepak en deurgevoer; in Kaa:pland moes die paar skool

plase cp hulle eie kragte steun en hulle eie heil uitwerk. 

Daar is gevolglik vir die skoolplase van Kaapland geen 

spesiale voorsiening gemaak, o;f vryhede vergun wat die 

leerplan, of leerplansamestelling betref nie. Hulle was 

aangewys op die bestaande leerplanne voorgeskryf vir alle 

Kaaplandse skole, en daaruit moes hulle maar die beste 

maak. 

Dit is nie nodig dat ons die leerplan, soos gebruik 

in Kaaplandse skole, hier nader bespreek nie. Ons neem 

vir ons doel die leorplan, soos gebruik op skoolplase, 

wat min of moer verteenwoordigend is vir alle skole. 

1. Die Sk~ool Dl?-S2 met J_.aer§.fdc_~ings ~ 

Aangesien twee van die Kaaplandse skoolp1ase slegs 

laerskole tot Standerd VI was, en die ander skoolplaas 
:? 

ook 'n laerafdeling by di<,7 hoerafdeling gehad het, is 

dit nodig dat ons kortliks die leerplanne van die 

laerskool sal behandel. Die onderwys in die laerskool 

kan ons beskou as die voortsetting van die onderwys wat 

die kind tot sy sesde jaar by die huis ontvang het. 

Dit sluit onderwys tot hoogstens die veertiende jaar in. 
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Hier het ons opsetlike onderW'JS wat moet voorsien in die 

behoeftes van die nog onrype kind. 1 ) Hierdie onderwys is 

elementer en fundamenteel. Die ke:nnis en vaardigheid wat 

die lcind hier verwerf, vorm die minimum toerusting waar-

mee hy die praktiese lewe kan aandurf, maar terselfdertyd 

ook die basis vir sy middelbare skoolopleiding. 

In die tydperk van primere ondervrJs is die kind besig. 

om. eler.J.Gntere kennis ui t die mond van sy leermeester te 

verwerf en om die nodige vaardighede van lees, skryf en 

reken ann te leer. 

Die leerplan van die laerskole van Kaapland is opge

ste 1 om aan die eise van die 1Jeeste sl;:ole, hoofsaaklik 

dorpskole te voldoen en die plaasskole moes maar met die 

leerplan tevrede wees. Dit was opgErntel met 'n dorps-
. 

agtergrond vir die dorpskind, meostal deur persone wat 

va.n die behoeftes van die plattelandse kind min gcweet 

het. Die skool was ingerig vir intellektuele verrigtinge 

alleen. Die tale en rekenkunde was die belangrikste 

valdrn in die leerplan met 'n bietjie geskiedenis, aard-

rylcslrunde en natuurstudie . 

Die lecrgange van hierdie laerskoolvakke was ook so 

saamgestel dat die plattelandse kind daar weinig belang 

in gcstel het. 1~et indiwiduele verskille is daar sltaars 

rekening gehou en min voorsiening was gemaak om ook vir 

die kind, wat meer praktios aangele was, oen of ander 

vaardigheidsvak soos handwerl.:.::, in te voeg. Die kind wat 

nie kon somme maak nie, het net gewag om sestien jaar 

oud te word sodat hy die skool kon verlaat. Geen vin

dingrykheid of inisiatief kan in die leerplan van die 

laerskool bespeur word nie. Dat die plattelandse kind, ---___________ , ... _________ . __ -
1. Coetzee : Beginsels.cn Metodes.van die LaGr

Onderwys, 7. 
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met sy meer nugtere on pra:-:tiese aanleg baie meer gely 

het as die dorpskind, val nie te betwyfel nie. 

Die Departement het dit by monde van die inspekteurs 

ook baie duidelik ge stel, dat van die bestaande leerplanne 

nie afgewyk :::noes word nie. Dit is dan ook te begrype dat 

die kind die skool en die lewe daarbuite as twee aparte 

begrippe gesien het? wat niks met mekaar te doen gehad 

het nie. vvat hy in die skool geleer het, kon hy nie in 

verband bring met die praktiese probleme daarbuite nie; 

nog minder het hy ooit daaraan gedink om met sy problen:e 

skool-toe te kom. Daar is tot hiertoe nog nie besef dat 

die kind se inherente belangstelling in sy oruniddellike 

omgewing diensbaar gemaak kon word aan sy eie ontwikkel

ing nie. 

~n Mens sou verwag dat 'n sl:ool wat so drasties 

verskil van ander skole wat organisasie, aktiwiteite, 

ensovoorts betref, ook heeltemal sou afwyk van die tradi-

sionele leerplan en ook 'n nuwe rigting hier sou inslaan. 

Die inisiatief in die verband is egter tc gou al in 

die kiem gesmoor. 

Landbou-natuurtkennis1 ) is eers in 1935 ing·3Voeg in 

die leerplan en nou kon die skoolplase in hierdie een 

vak hulle behoorlik uitleef. Hiermee kon die praktiese 

landbou en proefpersele met die toorie in die klaskamer 

in verband gebring word. 

Hoewel die laerskool vir algemene onderwys moet 

sorg on uiteraard dus voorbereidend moet wees en nie 

bosondere onderwys moet beklemtoon nie, is dit tog wens

lik dat die leerplan sal aanpas by plo.aslikc toestande. 

Hierdie aanpasbaarheid mis ons by diG leerplanne van 

1. Vermeulen : Die Skoolplase van Kuruman, 116. 
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die laGrskole van diG skoolplasc in Kaapland. 

In 19381 )is diG leerplan egter enigsins verbreed, 

deurdat vakke soos handwerk (rottangwerk), tekeno on 

burgcrkunde tocgevocg is, om sodoende die kind so drang 

om selfaktiof moe t~~ docn, te bevredig. Die aangewese 

rigting vir jie skoolplase sou nou weos om die vcrskil-

lcndc vakko van die lcorplan m2t prakticso voorbeold op 

dio plaas aan te vul sodat die skool on die lewe daar-

buito vir die kind oen kan vvord, Dit lyk ogter ni(: of 

die l0orplan hom daarvoor ideaal ontlecn nio. D~.t sou 

moeilik woos om 'n lcorplan vir die lacrsl\:.)01 sao.;·n ts 

stcl \'Jat aan die vorcistos van dio skool)laas-aktj Nitrite 

sal volcloen, aangesien ons 'n L ,~::-plan v~.rkios wat 

algemoen-vormend moot weos, Dit 1-:nn dus slegs l.11ot die 

plaasaktiwitc:ite korreloer maar nic 9 n intogralo doel 

daarvan vorm nie - nie 9 n praJ.ctiese funlrnie op sigself 

vervul nie. 11There isf in theory at least, no possibil

ity of differentiation j_n achievement for the students 

in these fundamental ecaentials. There are only those 

who can attain basic standard3 and those who cannot. 

The elementary school is a training ground for a11. 112 ) 

Dit is dan ook opvoedkundig gesond as die leerpla:J. .. 
van die laerskool so sal vree s dat dit e lemente:ce onde.c-

wys sal verskaf wat 9 n maksimum kennis en vaarcigheid 

aan die kind sal verskaf deur prakties gebruik te maak 

van die voller en gesonder plaaslevve om ho:r:. heen. 

Sodoende sal nie tot die ancfor uite~c .::. ;e 001\_.elle;l 'iVOrd, 

waar die praktie se vakke oo _'bekle: .. '.:;-: ...., .... ~1 31.!. min 

erkenning vir die inhoudsva '::e ver.~ry v10rd nie. Die 

--·· -~ -· -·-- ----··----··---·· .. -·-·-· 
1. Vermeulen : Die Skoolplase van Kuruman, llL~. 
2. Draper g Principles and techniques of Curriculum 

F'3.kl' ""fl' 7)3 
-• .'.l,• .L..i.. :::>' .. • 
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doel met die skoolplaas moet, wat dio leerplan betref, 

slogs wees om die kind to help om die gewone laer.slcool

vakko te bemc o ster. Die praktie se vakke mo et eerd.)r die 

ui tsondering as die reel wees in die lecr11lan van die 

laerskool, en die ui tsondering s.c:.l hoofsaaklik bctrol\:king 

h~ op spesiale klasse in die laerafdeling van die skool

plase. 

By een skoolplaas wat net laer-ondcrw;ys aa..ribied, 

t, w, Winton~) is die volgende praktiesG va..kke van tyd tot 

tyd aangebied :naamlik houtwerk, naaldwerk, tuinwerk, en 

landbou. Hierby is ook nog kunsval:ke gevoeg soos wolwerk, 

kunsnaaldwerk en pluzette, 

Ons voel dadelik dat die praktiese vak:ke hier heel-

temal oo:cdoen >.'rord en di t ka.n nie anders as om ten koste 

van die algemene·inhoudsvakke te geskied nie, Dit moot 

sterk beklemtoon word dat ons in die laerskool sulko 

vaklrn alleen kan aandurf om te korreleer met die gewone 

laerskoolvakko om sodoende die hele mens op to voed - nie 

net vaardig met sy hande, maar lceg van binne nie, daar 

moet ook kennis wees, wat al le en ver':!:ry kan word as 

hierdie onderwys van vn algemene aard is. Dit is onbil-

lik t..:enoor die kind, selfs die dom kind, om hom maar met 

handwerkies besig te hou, totdat hy die ouderdom bereik 

het om die slrnol te verlaat. Ons kan nie bowys dat die 

dorn kinders, met die algemPne opvoedj_ng uit die laer-

skoolleerplan~ nie ~1.:oorde;3l tr2k nie Dit is gowoonlik 

norrri.anlweg, tot by die kin6 se twaalfde of dortiende 

jaar wat hy in die laerskool deurbring en ons is v2.n 

mening dat die laerskoolleerplan 111et hoogstens een 

praktiese vak soos naaldwerk vir rneisies en houtwerk of 

·~-·-----------------

1. Vermeulen i1 Die skoolplase in Kururnan, 114. 
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kunsvlyt of tuinbou vir seuns die besto kan voldoen aan 

die behoeftes van die nog onrype jcug. 

Die fei t dat dio lacrskole vn.n die Kaaplands<.; 

skoolplasc vcrplig was om vas te hou aan die tradisionolo 

loorplann~ is dus, wat die kinders botrof, 7n soon. 

Daardie kindc:rs was vorsok0r van 'n vaste fondamont waarop 

di0 latore struktuur van opvoodin.:.:; en ondorwys, of dit van 

'n akademicsc of boroepskundigc aard sou wees kom nie 

daarop aan nie, opgorig kon word .. 

Dit is egter belangrik dat die locrgange in byvoor-

bceld natuurkonnis- landbou so uitgewerk sal word, 

dat dit by die omgowing sal pas, Hierin, moen ons, h8t 

die invovging daarvan in die leerplnn va..11 1935 'n beson-

dere betekenis, Die plaaskind kon nou die skool- en 

plaasaktiwiteit2 met rJekaar versocn, ~ Jlit het n.s govolg 

gehad dat ?n landelikc ge..::s in clir.; landeliko skole tot sy 

reg gokom hot. 1 ) 
;i 

2. ;Q_i~_J1oerskoolleerplan g_ 

Hier het ons meer in besondor te doen met die leer-

plan v&n Seodin, aangesien dit die enigste skoolplaas is 

wat middelbare onderwys verskaf, Hoewel dit as skool-

plaas gestig en ontwikkel het 9 en vandag nog 9n skool-
1 

plaas is, verskil die leerplan weinig van die van gewone 
:1 

hoerskole, Aan Seodin is nie die vryheid verleen om sy 

eie leerplan, volgens die behoeftes van die omgewing, 

te kies nie. Uit 2f. vakkP voorgesk·"'\rf v~r die junior

sertifikaat-eksamen en 31 vakke vir die seniorsertifi-

kaateksamen, moes die leerplan vir Seodin saam:gestel 

word. Ons sou verwag dat 9 n leerplan vir Seodin, eerder 

sou ontwikkel vo lgen s die behocfte s van die omgei.7ing 

1. Verslag Konferonsie oor Landelilrn Ondervvys, 1934, 5. 
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waarin di t gelee is, as dat dit van bo-af deur die o:nder-

~rsoutoriteite afgedwing sou word" Van die begi~ af was 

dit baie duidelik dat hierdie stremmende faktore ool': die 

groei van die skoolplaasgedagte op Se.odin sou bel:;m.mer. 

Op die volgende gebrel;:e in verband mot die laerplan 

van Seodin wil ons graag vrys: 

(a) Gebrek aan Godsdiensonderyzy_~ 

In ooreenstemming met ons CalvinistiesChristelike 

w~reldbeskouing ken ons 'n ereplek toe aan godsdiens

onderwys in die leerplan. In die leerplan vir Seodin 

word egter geen voorsieni12g gemaak vir godsdiensonderwys 

nie. Daar is v1el gesam.entlike opening \-:at skaars tien 

minute duur on waa~uit die Bybel gelees, gesing en 'n 

gebed gedoen word,. Godsdiensonderwys bohoort een van 

die vernaamste va.kke te wees op die laer- en middelbarc 

skool. Di t moet alle e.nder vakke op die lcsrooster voo:".'-

afgaan en dcur 'n onder1:,ryser self gegee word gedurende 

skoolure. 

Volgens die lecrplan wat nou van Stan.derd VI tot 

Standcrd VIII in alle middelbare skole in Kaauland gevolg 

sal word, ·word slegs 80 minute per week aan godsdiens

onderwys afgestaan, 1 ) Dit kom dus maar byna op dieselfde 

noer as ':Jat die toe stand tc·t nou was. Die skool is eon 

van die belangrikste vormende fak·~v.!.:e in dio lewc van 

ons volk, daarom :moet godsdiensoncierr,,;ys 'n sentraJ e "! 1 G:. 
in die leorplan inneem. 2 ) Dit kan ook as die onvervr8o:·".·

bare reg van die Christelike onderwsser beslrnu nor:i orr:. 

aan die christenl-cinn. godsdien.sondervrys te gee. 'Iierd ;F::: 

moet dio kind geleer word om God te kent lief te h~ en tc 

dien. 3) Die hele opvoeding moet daarorn met die religieu,se _____ . ..._., _________ _ 
1. 

2. 
3. 

Onderwysgaset van die Provinsie Kaap die Goeie Roop 
Deel L. No.11, 743. 
Greyling g Cb.risteliko cm Nasionale Onderwys, 106. 
Coetzee ~ Inleiding tot die Algemene Teorotiesc 
Opvoedkunde, 325, 
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ondorrig doursuur woos. 

Hoov1e 1 godsdiensondervTJS nie as 'n eksamonvak bo skou 

en behandel moet word nie, is dit tog noodsaaklik rlat 

minstons 30 minute per dag op die lcsroostor aan gods-

diensonderwys afgestaan sal word, en dat dit as ?n 

belangrike vak in die leerplan van di2' iD.iddelbare skool 

opgeneem sal word. 

(b) Differensiasiei 

Ons wil graag in die leerplan 'n sroot aantal ve.kke 

h~ omdat 'n beperlting van die leorstof die kind se ont

wiklrn ling sal strem. I.eerlinge verskil onderling C.i.1 

daarom moet ons 'n vcrskeidenheid van vakke aanbicd. 'n 

Verskeidenheid van ~;altke is ook nodiS' omdat die lewo 

verskeie is en elke vak benader die rykdom van die lewe 

van 'n bepaalde gesigspunt. 1 ) Die meeste leerlii:ge 

verskil ool~ van nature wat hulle belangstelling betref 

en daarom moet ons in die leerplan differensj_eer. Dit is 

noodsaaklik dat die besondere aanleg en vcrstandeliko 
It 

vermoe van ellrn leerling so vroeg moontlik ontdek en sy 

opvoeding sodanig ingerig vmrd, dat die tyd wat hy op 

skool deurbring, so vrugbaar moontlik gemaak kan word. 

Die midd~lbare skool begin met die opvoeding van 
11 

die vroee adolessent en daarom moot dit trag om op die 

broe grondslag wat in die prim"Gre skool gel~ is 1 voort te 

bou en m.eer uitgebreide basiese alger.aene opvoeding aan 

die kind te verskaf •2 ) Die leerplan moet in ons moderne 

lewe waarin daar soveel b2langst·?llingsrie:tings ~~.s) aan-

pas by en uitgaan van die liggaamlike en geestelike 

behoeftes en verm.oens van uie vroe~ adolessent.3) 

1. Coetzee ~ Inlie<ling tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, 317. 

2. Onderwysgaset van die Provinsie Kaap die Gocie Hoop 
Deel L No.11, 738. 

3. Coetzee en Bingle g Beginsels en Metodes van die 
Middelbare Onderwys, 17. 
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Daarby moot egter gevoeg word dat teorie en praktyk 

moot meetel by dio vasstelling van 'n lecrplan vir dio 

middelbarcfskool, As die vakkeuse te breed is, sal dit 

onmoontlik kan voldoen aan die cise van diG skool-

organisasie, Jli;:; gevolg sal ,-.·ees dat dit lamp en onuit-

voerbaar is. 

Op Seodin is probe2r om 'n groot aantal vakke in die 

leerplan op te noem. Jli t was cgter bo:perk dcur die feit 

dat dit slogs uit dio 26 vakkc voor.seskryf vir juniorser-. 

tifikaat en 31 vakke vir die seniorsertifikaat, gekies 

moes word. Ons moet ook onthou dat daar net 'n boporkte 

porsoneel verantwoordelik was om die vakke te dosecr, on 

dat di t dus ook 'n grater vakke-c~se sou be let. Die groot 

aantal vakke wat aangebi0d word ir: vml goed, maar tot 'n 

groot mate onui tvoerbaar en brint=::· .lit mee dat sommige 

vakke eenvoudig vveggelaat moet word, omdat net 'n paar 

kinders di t Ides of omdat geen ge sl-\:ikte personeel gevind 

kon word om die vakkc te doseer nie, So 'n wye vakk:euse 
a 

stel dan ook besondore hoe eise aan die porsoncol, want 

dit vcronderstel dat el~,3 ondcrwyser ninstens twee vakke 

sal moet onderrig. Dit val te betwyfel of die skool 

altyd gelukkig genoeg sal wees om die personeel te kry 

wat aan die vereistes sal voldoen. 

Die feit dat 7n praktiase vak vir seuns soos hout-

en metaalwerk in die leerplan ontbreek, terwyl <'lie meisi0s 

huis~1oudkunc-:.e en naci.ldwerk kan neam, word beskou as 'n 

groat lcemte. Daar behoort vir seuns 'n moontlikheid 

gebied te word om in hierdie rigt~_ng :nll;~, te l0kvaam. E''"' 

dit bohoort pragtig aan te p·J.s 'by ~an4-lri:J., iTit.t 'n moon"G-

like onderdeel soos plaasvmr:c:tuigku:ride. 

Aanst;sien hierdie skool so afgosonderd le, vind ons 

di t nodig d.u..t leerlinge vvat bookhou en hondelsrekenc 
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kies, 'n kans sal kry om vir die laaste twee jaar aan die 

middelbare skool ook tikskrif en snelskrif te neem, om 

sodoende in die handelsrigting beter toegerus te word. 

Op die oomblik moet sulke leerlinge 'n tweehonderd myl 

ver gaan na die naaste skool v:aar hulle hierdie vakke kan 

neem, en dit het as gevolg dat baio die skoal liewer ver-

laat as om verder te studeer. 

In verband met die vak landbou wat aangebied word, 

is dit eienaardig dat die leergang meer toegespits is op 
;i 

besproeiingsboerdery, terwyl die skool in 'n droe streek 
;1 

gelee is waar beesboerdery die b~langrikste is. Die 

leergang behoort dus veeteelt as 'n baie belangrike afde

ling te beklemtoon en proewe in daardie rigting moet ui t.

gevoer word, Hierdeur sal 'n liefde vir die eie bodem 

en diere aangekweek word en sal die kinders tot die regte . 

gesindheid in verband met die boerdery van die distrik 

gebring word. Die ondervinding van die praktiese landbou 

sal die kinders kan meeneem om in hulle later lewe te ge

bruik. Sodoende kan die clcool 'n belangrike middelpunt 

in die omgewing word, wat ook dio moontlikhede van vol

wasse onderwys later sal kan aanbied om belangstelling 

in die skool te wek, 

Daar vvord 'n onreg die leerlinge aangedoen deur 'n 

derde taal uit te laat uit die leerplan. Al die leer-

linge wat aanpassing by die universiteit wil vind_,is ver

:plig om wiskunde·te neem, terwyl hulle miskien 'n grater 

aanleg vir talc het en 'n 'beter kans om die midde111are-

skool-kursus met sukses te deurloop. Baie leerlinge moes 

dan ook al vind, nadat hulle die matrilrulasie-eksamen 

met onderskeiding ge1laag het, dat hulle vakkeuse 

sodanig was dat hulle nie toelating tot die universiteit 

kon verkry nie. 
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Baie knap leerlingc is al, as gevolg van organisasic 

mooilikhede die voorreg onts€ om natuur- en sk0ikunde to 
neom omdat die grootstc aantal die ma.J.tlikste weg kies en 

biologie neem en die minderheid dan maar moet buig. 

Aangosien natuur- en skeikunde Yn vereiste is vir persona 

wat hulle wil bekwaam as aptekors, landbou tegnici ens. 

word sulke leorlinge se toekomsplanne heelte:P.J.al in die 

war gestuur. 'n Meisie kan byvoorbeold, saam met di0 

twee tale en geskiedenis, drie praktiese valLko soos 

fisiologie, huishoudkunde en naaldwerk vir die matrikula-

sie-eksamen aanbied. Haar keuse vir verdere studio word 

daardeur heeltemal beperk. 

(c) Vir leerlinge wat na aflegging van Standcrd VIII 

die skool verlao:t;, moet spesialc voorsicning gemaak word. 

Volgens s·i;atistieko wat bygehou is~)kon ons bepaal dat j_n 

die 20 jaar tot 1947, 480 leerlinge wat in die vorige 

jaar Standerd VIII was, nie teruggekeor hot nie. Dit 

betekon 'n gemiddeld van 24 per jaar of 40%. Aangesien 

Seodin 'n groot voedingsgebied het, en die meosto van 

hierdie leorlinge terugkeer na die plase, en 'n groot 

aantal aangewys is op beroepe waarvoor 'n Standerd VIIJ.

sertifikaat, 'n minimum vereiste is, moet daar in die 

leerplan vir hierdie leorlinge voorniening gemaak word. 

Vir die meisies vrnrd ree 'ls~ redGlike ·Voorsiening gemaal: 

in die praktic se vai:eke soos huish0w1 'runde, naaldwerk, on 

fisiologie, maar eersgenoc.:nde twee vakko befloort as 

halwe vakke aanrsebj_.~1 te word, en moet tikskrif en 

snelskrif bygevoeg word. Die leerplan vir die seuLs 

behoort verryk te word mGt praktiese vakke soos prak·· 

tiese landbou en handwerk. 
---------------· -- ·-·- ----------·--~ 
1. De Villiers ~ Statistieke bygehou - aangeheg as 

bylae. 
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Volgens die nuwe beleid van die Kaaplandse Departe

ment1) word die :Stano_erd VI klas nou by die middelbare 

afdeling gevoeg, en verpligte onderwys word opgeskuif na 

Standerd VIII. " In die geval sal dit veral noodsaaklj_k 

wees om voorsiening te maak vir die groep wat net tot 

Standerd VIII sal gaan 9 en dus algemene onderwys behoort 

te ontvang met 'n paar praktiese vakke daarin opgeneem. 

Die leerplan, 2 ). soos voorgestel • beantwo ord redelik goed 

aan die vereiste maar ons voel dat beroepsvoorligting as 

'n nie-eksamenvak bygevoeg behoort te word. 

Die eerste en twGede jaar van die kursus behoort deur 

onderwysers en leerlinge as 'n tydperk van ondersoek be-

skou te word ten einde die besondere aanlcg en werk.ver

mo~ van die leerlinge te ontdek.3) 

As hi~rdie toets vir aanleg so vcr moontlik in die 

eersto jaar gedoen wor c' kan leerlinge wat die aanleg het 

en wat wil deurgaan tot matria..~, toegelaat word om slegs 

akademiese vakke te kies. Sodoende behoort die vakkeuse 

vir die standerd VIII-groep geen moeilikheid te gee nie. 

So 9n leerplan sal dan die minimum kennis, vaardj_g-

he id en kulturele vorming aan die kind gee wat hy nodig 

het~ sodat hy tot 'n groot mate selfstandig en nuttig 

deur die lcwe sal kan gaan al kon hy nie die matrikU-

lasie-oksamen afl~ ~ie. 
----~----- ·---·-·----_, . ., ___ ··-"·--· -------

1. Onderwysgaset van die Provinsis Kaap die Gceie Hoop 
Deel L No.11, 738. 

2. Onderwysgaset, Dc.:01 L. No.11, 743. 
3. Ibid., 742. 




