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AFDELING B...1.. 

Hoofstuk v. 
Kritiek op die leerplan van die Skoolplase 

van Transvaal. 

1. In die tydperk waarin die skoolplase ontstaan 

het, het d:Le betekenis van die naam :¥1iddelbare ondervzys'1 

sy inslag in Transvaal gekry. In 1934 is 'n konferensie 

oor Landelike Onderwys deur die Minister van Onderwys 

geopen. Die Administrateurs van al vier ?rovinsies was 

teenwoordig. Van Transvaal het ook die Direkteur van 

Onderwys en Prof. ff,S. van Heerden en die here C,J. Blom 

en H. Voss die konferensiebygewoon. Daar is gepleit vir 

differensiasie in die skoolleerplan vir die adolessent. 

Die opvatting van opvoedkundiges in Suid-Afrika soos op 

die konferensie geopenbaar met betrekking tot die middel

bare onderV1zys is saamgevat in die verslag van die 

konferensie. 1 ) 

Om aan hierdie differensiasie-eise van opvoedkundi-
.. 

ges gehoor te gee is naas die hoerskool dan met die 
:i 

juniorhoerskool, en die sl-'::oolplaas as landG like vorm 

daarvan, in Transvaal begin. Dit is egter baie duidelik 

dat ~ Transvaal g0poog is om die le0rplannc van die 
•• juniorhoerskool en skoolplaas dieselfde te hou as wat 

1t 

die hoerskool tot Standerd VIII aangebied het, sodat 'n 
;i 

leerling van die skoolplaas of juni0~ho~rskool in staat 
;1 

gestel kon word om onige tyd na 'n hoerskool te gaan 

sonder om moeite te ervaar om daar aan te pas. 

Die vraag is nou wat die doel was met die same-

stclling van die leerplanne wat deur die skoolplnse 

gevolg moes word. Sou dit wees om die leerlinge voor 

te berei vir die lew~, of om aan die bchoeftes van elke 

1. Verslag van Konferensie oor Landelike Onderwys, 
1934, 5. 
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omgewing te voldoen of was dit vn voorbereiding vir die 
uni versi tei t? Bobbitt sa ,,Ourriculum making must find 

b'\t1<!1ng pl-1ncirlos' which ·will lead it with all the 

certainty thEtt is possible in right dire ct ions. ·'1 ) 

Dit lyk of die rigtinggcwende krag agter die skerms 

die Gemeenska1)like t.Jlatrikulasie-Haad was, en hulle mikpunt 

was hoofsaa~:lik die uni versi tei t. Daarom moes die skool-
N 

plase en juniorhoerskole op hulle bcurt weer daarna streef 
i1 

om by die hoerskole aan te pas. 

Dat d'it vn moeilike taak is vir samestellers van 

leorplanne om aan dio bohocftes van allo loerlinge te 

dinlr: is baie duidelik. Leerlinge "7erskil onderling en 

daarom moet in die loerplan 1 n vorskeidenheid van vakke 

aangebied word, Bobbitt sien die vernaamste oorsaak van 

die haas onoork&ttlike proble:m.e in verband rn.et die same

stelling van die leerplan vir die middelbare skool in die 

verwarrende omstandighede wat geskep word deur die ver

skil in aanleg van die menigte leerlinge en die sosiale 
11 

neigings en die snel wisselende sosiale en industriele 

aard van die gemeenskap. 2 ) 

Hierby kom ook nog die botsende filosofiese beskou-

ings van denkers oor die wese en aard van die middelbare 
3) .. 

onderwys. Die juniorhoerskool is in baie gevalle as 
" 'n deel van die hoerskool beskou en dis ook natuurlik 

;1 

dat sy leerplan met die van die ho2rskool sou ooreenstem. 

Wat die skoolplase betref, het ons egter met 'n instel-
.. 

ling heeltemal apart van die hoorskool te doen, en hier 

verwag ons dan datuitvoering gegee sal word aan die 

komitee van 1928 se aanbeveling dat die bcstaande 

--·------ --------- -----· -
l. Bobbitt g How to make a Curriculum, 7. 
2. Ibid., 60 
3. du Toit i Histories -kritiese studie va.n die 

Transvaals& leGrplan vir ~tiddelbareskole, 257. 
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kurrikulum sodanig gereorganiseer word. dat 'n doeltref-

fende kursus .· en ben wat sig sal aanpas by die behoeftes 

van die volk, daargestel sal word tcit en met Standerd 

VIII.l) Dit is den teleurstellend dat ons moet vind dat 

hiervan niks te reg kom op die skoolplase nie ·- JJie 
werk wat daar gedoen is tot 1938 lcon. maar not sowel deur 

1t 

die b::::staaYJ.de hoerskole godoen virord. 

Van die vryheid wat aan hoofde gegun is om self 

leerplanne op te stel wat sal pas by die onstandighede 

van die skoolplaas en die eise van die omgewing word ook 

nie gebruik gemaak nie. · Jlaar word V>asgehou aan die 

bostaandc departementele leerplanne om sodoende die pad 

11matriek-toe 11 oop to hou. 

2. Die menings van Opvoedl{Undiges oor die 
~r.plan V8:11 sko_g_l:plase i~J.1F..?-ns-™1J_ 

(a) Inspekteur FcJo Otten rapporteor in 1937 van die 

skoolplaas te Sannieshof dat die leerlinge vn kursus volg 

wat lei tot die Juniorsertifikaateksamen en die klasure 

kom ooreen met die van gewono skole. 2 ) Hy meon dat die 

"Pyd aangebreek het om 1 n mening te waag omtrent die toe-

komstige sukses V3Jl die skoolplaus. Vir hom is dit reeds 

baie duidelik dat die s·~rnol nie togelyk die twee here -

die Juniorsertifikaatoksamen en die skoolplaasvereistes 

knn dien nie. Die opleiding vir e0rsgenoemde is op 

sigself 'n vol tydso bcdryvlie;heid sowel vir leer ling as 

onderwyser, Al le ""Ylergie wat daa:rvan viTeggeneem word om 

aan iets anders te bestee, doen afbreuk aan daardie op-

leiding en daarom is hy bRng dat die eise vir die cksamen 

so hoog sal word dat dit oor die skoolplaasideo sal 

triomfeer. Die skool behoort dio skakel met die Junior-

1. Verslag van Onderwyskom.missie 1938, 8. 
2. ToO,D, Verslag 1937, 53. 
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sertifikaateksarJen deur te hak, Die ouo rs moet daarop 

aandring en ch::; Dcpartement moot di t waac in 'n nuwe 

rigting. Daarom pleit hy vir 9n kurrikulum wat d:l.rekte 

o:ntwikkeling van dj_o sintuie on ko-ordonasiG van oos en 

hn.nc~ ton grondslag hot en akad0miesc boekekennis slogs 

as 'n aanvullendo faktor invoor. Hicrdie tipe kurriku

lum is nodig vir daardic groot massa van leerlinge vvat 

nic die talcnto ontvan.g het ·om die abstraksi0s van die 
:1 

hoorskool en univcrsitoitskursus te volg nie. Dio vrees 

dat so 'n kurrilrulum die kind van bctrekkings in die 

handel, d.io industrieeen die oponbaro dicnste sal uit

skakel, behoort weggeruim te word. 'n Skoolplaaskursus 

behoort op sy eie meriete te kan staan en vertroue by 

die publiek en werkgewers te kan ill_poesem. Dis tog 

'n alledaagse ondervim\ing dat sukses in die lewe en 

waarde vir die staat 8fhang van diens, karakter en 

persoonlikheid, afgesi2~ daarvan of die persoon in besit 

is van 9n Juniorsertifikaat of nie. Tot nou toe is die 

groot suksos van di2 skoolplaas te vinde in die liggaam-

liko en persoonlikheidsontwikkeling en prakti.::~se bed.re·-

wenheid van die leerlinge. 

(b) Ons wil graag hier aanslui t by \"mt inspekteurs 

J,J. Strasheim, J.C. Pauw en W.M, de Villiers in hulle 
• • , ;1 1 ') 

rapport van 1937 ges~ het oor JUn1<"'rnoerskole. · Dit is 

ook net so waar wat die skoolplase betref, Hulle vind 

dat die tipe skolu nie daargestel is om Vakopleiding te 

verskaf nie. Di0 steeds toenemenda verdeling van arbeid 

in die modernc.. bssk«:> 1;v:ing hc::t as gevolg dat die :::..:::we van 

die gewone burger gcvaarlik eng word, en dat lly 1 n. u:itPrs 

gespesialiseGrde funksie in die samelewing moet vervul• 
is 

siiatJiit~tog seker verkeerd is om met hierdie proses 

·------·--·--
1. ToO.D, Verslag 1937, 87. 
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van verenging alreeds voor die kind so vyftiende of ses

tiende jaar 'n aanvang te maak. Hulle meen die junior-
.. a 

ho0rskool moot liewe:c· mik op 'n bree algemene kulturele 

oplciding - liewer daarby beroepsleiding instede van 

beroepsopleiding, met navorsing in verband met die kind 

se aanleg of potensialiteit. Dit word betreur dat die 

vakko wat aangebied word nog dieselfde is as die van die 
II 

hoerskole, maar die bedoeling is om aan die vakke 'n 

praktiese rigting te gee deur hulle sover as moontlik 

met die werklike lewensbelange van die leerlinge te ver

bind. Dit is ook die bedoeling om belangstelling te wek 

vir en vaardigheid te verskaf in verskillende kunste en 

vaardighode wat~ in die later lewe van die leerlinge, 

as sierraad en die afwisseling van hulle ledige ure mag 

dien,, 

ls ons hierby voeg die ontwikkeling van 'n deeglike 

karakter en 'n ge sonde l_iggaam, dan het ons moontlik al 

die doeleindes aangestip. Die inspekteurs merk verder 
;i 

die moeilikhede van die hoofde op wat vn tweerlei doel 
a 

moet nastreef, naamlik, om die bogenoemde bree kulturele 

opleiding te verskaf en om terselfdertyd, 'n bevredigende 

persentasie leerlinge by dis juniorsertifikaateksamen te 

laat slaag. 

(c) Dit is nodig dat ons in verband met die lee-r:---1.-, 

tot 1938 ook die waarskuwing van Sil' John Adam~r,1 herhaal 

nadat hy die skoolplase in 1937 besoek het 7 on verslag 

by die De:partement van Ondr-irwys uitg0bring het. 1 ) Die 

skoolplase moet nie ~robee~ om aan 1 n tweeleiige doel 

te beantwoord en SOOS die E )reel:woo:cd se .,op twee stoole 

tegelyk te sit niea. Dio bewering dat die skoolplaas 

ag moet slaan op die toestr<)ming na die stad en moot 

------------·-·-- ------- ·------
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probeer om aan die behoeftes van beide die plaas- en 

dorpsleerling te voldoen, ke~r Dr. Adamson af. Hy is van 

mening dat daar geen plek en geen verskoning vir 9 n verge-

- lyk is nio. Die skoolplaas bohoort 'n opleidingsinrigting 

vir dio plaaslewe on die boordcry beroop te woes en niks 

anders nie. 

Hy beveel aan dat die leerplan meer veelsydig as die 

gewone middelbare lrursus moet wees. , Insig, geduld, en 

ondernemingsgees sal nodig v1ees om die leerplanne op te 

stel want nuwe sake sal moet aangeroer word. Daar be

hoort geen stereotipe kursusse, geen tradisionele silla

busse te wees nie. Elke skoolplaas sal sy eie leerplanne 

moet ontwikkel, Die leerplanne moet so kultureel moont

lik wees - vn veelsydige liewer as 1 n enge kultuur. 

Hoewel hy waarsku teen te veel handearbeid, sodat dit 

dalk as 9 n arbeidskolonie bestempel kon word, moet daar 

tog ale edelheid van handearbeid by die kinders ingeprent 

word en die snobisme verbonde aan die idee van ;,kaffer

werkn doodgedruk word, 

Van die skoolplaas, soos deur·opvoedkundiges gesien, 

is daar dus in die eerste jaar baie min deur die leer:plan 

weerspieel en kan ons die onderliggende onrus by ons 

onder~~soutoriteite in die verband baie goed be~ryp. Dit 

kan wees dat die skoolplase in hierdie begir.. je-re juis tie 

terugslag gekry het, wat gemarik het dat hulle nie die 

opvoedkundige instelling van die platteland geword het, 

wat van hnlle verwas is nic , 1lie gebrek aan visie wat die 

leerplan betref het hioraan seker nic 'n g0ringe aandeel 

gehad nie, 

(d) Die Ondervv:yskommissie van 1937 ag dit dan ook 

nodig om getuienis wat afgele is waarin die leerplan 
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van hoerskole gekritiseer is, aan te haal. 1 ) Daarin word 
lV 

beweer dat die leerDlan van hoerskole oorlaai is. Die 

kommissie waarsku dat dit baie maklik ook op die skool

plase kan gebeur waar die gewone leerplan gevolg word tot 

Standerd VIII en ook nog praktiese werk. Daar is egter 

'n behoefte om nuwe vakke tot die leerplan toe te voeg 

en om aan sekere vakke van die leer:plan meer tyd te bestee. 

Daar word dan ondermeer verklaar dat die leerplan 

nie daarin slaag om aan. te sluit by dio behocftes var. 

die kind, nadat hy die skool ve:;r laat nie. Di t ka...'1 egter 

nie be-Cwis word nie dat elko vak wat waardig is om in die 

leerplan ingesluit te word, op so in manier gedosecr kan 

word dat dit sy waarde vir die lewe sal uitbring As 'n 

kind huis-toe kom met die verklaring dat ;;meester-sea dan 

is hy besig om daardeu~· in brug tussen die skoal en die 

lewe te bou, 

Di t moc~t egter onthou word dat sodra die vraag by 

die kind ontstaan, 11wat gaan ek word?· 1 maak dit 'n aktiewe 

behoefte in sy lewe uit en sal die skoal moet begin om 

hiordie vraag te bGantwoord, as dit die belangstel ling 

van die kind wil bly behou. Die oplossing moet gevind 

word in die aanbieding van beroepsva...~ke en uitgebreide 

differensiasie van die middelbare skoolkursus. 2 ) Dit 

moet net so uitgestrel\: wees as die verske:i.c'tenhei d :rnik-

punte wat deur die studente in die v·ooruitsig gestel 

word. Dc"ar behoort R..lternc.tiewe middelbare kursusse 

ingestel te word - 'n korter, meer praktiesc ku2-:-sus 

van drio jaar en 'n langer rnoer akademicse kur,sus van 

vyf jaar. By hierdie drie ;u..rige pral{:tie se kursus moe s 

die skoolplase geskaar word. 
---·· ··- --·--- . ----- ---~----------

1. Verslag Onderwyskom.missie 1937, 152. 
2. Ibid., 83. 
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Hieruit kan ons aflei dat daar; met die ondersoek 

van die Onderwyskomrnissie vier jaar na die stigting van 

die skoolplasefnog gGon skoolplaa~eerplan bcskikbaar 

was nie • e&.i. f'lou reeds becin diG proses waarin die skool-
;1 

plase deur die juniorhoerskool hee 1 t~rnial verdring word en 
n 

geleidelik verander in juniorhoorskole in 'n landelike 

vorm. Die leuse van die skoolplaas sou blykbaar nou 

word avoorberei vir die lewe ·= • e.i. therdie te vroe~ strewe 

na spesialisasie sou 'n gevaar vir ons opvoeding, maar 
;1 

nog 'n groter gevaar vir die vroee adolessent,inhou wat 

meer as van verbygaande betekenis sou wees. 

(3) 1)i~-l~~r£~~~yaIL+9~~ fill_J_9_~-~ 

Die leerplan, soos gepubliseer in 19441} het aan uie 

aanbevelings van die Onderwyskommissie van 1937 uitvoer

ing gegee. Daarin word beklemtoon dat die prinsipale~ die 

vryhede aan hulle vergun deur die Departement, nie gebruik 

het nie, maar meestal die tradisionele paadjie geloop het 
:1 

wat betreklik min afwyk van die gewone hoerskoolkursus, 

Die leerplan van 1944 word dan ook as 'n meer definitiewe 

leiding deur die Departement beskryf. 
;1 

Die doel met die skoolplase en juniorhoerskole is om 

leerlinge wat in hierdie skole hulle kursus van verpligte 

onderwys volg, d&ardie onderwys en opleiding te verskaf 

wat die beste voorsiening rnaak in hulle liggaamlike en 

geestelike behoeftes Dit rnoes dan ook tot so 'n mate die 

leerlinge voorberei dat hulle redelik goed aan die maat

skaplike lewe sal kan aanpas. Dit moet 'n skakel vorm 

vir die sestienjarige l<::;erlinge wat die skool verlaat, 

tussen die laerskool en daardie beroe:pe waarvoor die 

Standerd VIII onderwyspeil as voldoende beskou word. 
-----··-... - -···-··--·----·--·..._ ________ , .. _ --

l. Departementele Omsendbrief No.6 van 194-4, 2. 
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Die skooltipe word beskou as 9n tipe op sigself, en nie 

as 9n brug na die Ho8rskool nie. Dit moet sy oog hou op 

die oise wat die maatskapliko lewe aan beginners stel, 

· naamlik, die sedelike, sosiale, kulturele en ekonomiese 

en di t moet in die leerplar\"1f:larspie~l word. 

Die leerplan vir Standard VI is so saamgestel om die 

aanleg van die kinders te toe-Cs of to ontdek en sodoende 

hulle beroepsrigting te bepaal. Hierdie poging van .die 

Departement om die leerlinge in die rigting·te stuur 

waarin hulle pas, hetsy akademies, klorklik of tegnies 

is prysenswaardig want di t sou verhoed dat leorli21.ge :'_n 

'n rigting gedwing word waarvoor hulle· gecn aanleg het 

nie. Die leerplan is dan ·ook baio vzyd, sodat, behahve d-i_e 

tale ook voorsiening gemaak is vir pralrtiese vakke, 

wetenskappe ~ rekenlrunde en geskie denis.. Di t val egt0r te 

betwyfel of die leerling in Standerd VI alreods die ont-

wikkelingstadium bereik het· waarin hy aan 9n vak soos 

boekhou reg sou kon laat geskiod. Dit is dan waarskynlik 

ook die redo waarom sulke vakke soos boekhou en eerste

hul:D uitgelaat is in di€: hersiene leerplan van 1946, l) 

In die horsiene leorplan van 1946 word daar, ten 

spyte van die feit dat onomwonde verklaar is, dat die 
11 a 

juniorhoorskool en skoolnlaas nie 'n brug is na die hoer-

skool nio, tos wel voorsiening gemaak vir 'n leerplan 

vmt die akadomiese rigti:ng verteenwoordig en wat sal 
11 

aanpas by die hoerskool. Die gevolg hiervan was dat, 

wat cintlik bysaak moes wees by die slcoolplase het in 

werklikheid hoofsaak geword en almal hot gemik op die 

" akademiese rigting en aanpassing by die hoerskool, 

-------------·· --·-·----- ---·---·--·---· 
1. Departementele Omsendbrief No.l van 1946, 2. 
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4, Die leerplan en ons Calvinistiese lewens-
en w~E..,~lq.bes~o1:_:ing~ -·-···-··-··-------

Aangesien ons e.s 9 n volk hoofsaak:lik die Calvinis-

tiese lewens- en wereldbeskouing toegedaan is, moet dit 
.i 

ook in die leerplan weerspieel word, en moet ons derhal-

we 'n belangrike plek aan Godsdiensonderwys toeken. Ons 

moet die kind in die skool lei tot kennis van God. en Sy 

diens en daarom moet Godsdiensonderwys so 1 n ereplek in 

die leerplan inneem. Hierdie vereiste is te meeI' nood

saaklik as ons in aan~ilerking neem dat die skoolplase 

hulle leerlinge hoofsaaklik in koshuise huisves.wat die 

ouer en ouerlike huis vir 'n aansienlike deel van die 

kind se lewe moet vc':r:'Vang. 

Die Onderwys~rnmrrissie van 1937 rapporteer dat hulle 

tot die slots om gei"'aa~:: het. dat daar 9 n aansienlike mate 

van verv1arring bestnan wat bctref godsdiensonderrig in 

ons skole, veral in ho~rskole. 1 ) - dit wil se,alle skole 

1. ·a·t; ondervr,y-s aanbied na Standerd VI, skoolplaso inge slui t, 

Die Kommissie wy besondere aandag aan hierdie saak en vrys 

daarop dat getuies feitlik sender uitsondering daarop 

aangedring het dat daar meer aandag aan hierdio vak 

geskenk sal word Die Komm.issie beskou godsdiensonder-

wys as die grondslag van alle ware onderwys, en is oor

tuig dat die bevolking van Transvaal verlang dat hierdie 

godsdienPonderrig in 'n Chriptelike gees en as 'n inte

grerende gedeolte van die skoolleorplan gegec moet word~) 
Die Kommj ssie bevcol dan O'.>k 1n daaglikse periode vir 

godsdiem:1.)nderwys ;;an .. 

Tens:pyte van l.J.:) c""r~l~_ie '·~-c1bec 1elings vind ons dat 

slogs 80 minute, tvr. twee voertig Illinute periodes per 

week, aan godsdienso;.1derwys bc:stoc word, dit wil se 
... _,_,.,.---~------

1. Verslag van Onderwyskommissie 1937, 152. 
2. Ibid. ' 156 . 



- 102 -

16 minute per dag wat heeltemal te min is om van enige 

waarde te wees. Aan hierdi.e belangrike vak behoort 

minstcns 30 minute por dag bestee te word. Ons wil ook 

nog byvoog dat godsdiensonderwys al die ander vakke in 

die leerplan moet deursuur, sodat die Christelike Calvi

nistiese stand.punt uitgeleef kan word, instede van 'n 

objel:tiewe, kleurlose aanbieding van die leerstof. 

5. ~ifferensiasie~ 

Die leerplan vir skoolplase moet so saamgestel wees 

dat ,1die nabysynde, verwyderde en ui tei:ndelike doelstel

lings1' in die opvoeding van die kind verwesenlik kan word~) · 
' 

Die leerplan moet dus die kind in staat stel om aan te 

pas by sy natuurlike omgewing deur hom liggaamlik, siel-

kundig en verstandeliJ;· te vorm 11Education is primarily 

for adult life, not for ch~ld life. Its fundamental 

responsibility is to prepare for the fifty years of 

adult hood, not for the twenty years of childhood and 

youth" •12 ) 

Hier moet egter gewaak word om nie te vroeg van die 

kind 'n vakkundige te probeer maak nie. Die leerplan 

van 1946 toon 'n neiging om die 11 sosiale bruikbaarheid;1 

van Dewey na te sing Dit wil die kind in die skool 

voorberei vir die lewe, en hier wor,_1 meer in besonder 

die ekonomiese lewe bedoel. Hierdie neigil-ig is verkeerd 
;1 

want die skool, veral die skoolplase en juniorhoerskole , 

het te doon mot die juni0r adolessent, d,w.s, tot die 

vyftiende levrensj aar. Di t is die kinders wat nog skool

pligtig is en die aanbie c';_~i.ng van beroepskundige vak.'k:e 

moet hier nie oordr;:rf worcJ_ n:i_o. Die doel moet licwer 

l. Coetzee ~ Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedh.-unde, 268. 

2. Bobbitt ~ How to make a Curriculum, 8. 
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wees om die kind meer gevorderde algemene onderwys te gee. 

Ons stem saam dat daar 'n verkeidenheid van vakke 

moet wees, want die lewe is verskeie. Die meeste leer

linge verskil ook wat bela.ngstelling betref, maar hierdie 

verskeidenheid in dio leGrplan moet nie ?eroepsonderwys 
;1 

beteken nie. Ons juniorhoerskole en skoolplase mag geen 

opleidingsinrigtinge in een of ander werkkring word nie. 

Hulle moet inrigtings wees waar selfs ons dommer kinders 

geestelik ryper kan word en meer algemene vorming en 

ontwikkeling ontvang, ::Die ondervzys van die afgelope 

kwart eeu het meer en meer indiwidualistiese werkers en 

minder en minder volksmense gelewer - meer mense wat na 'n 

11 job;; gesoek het en minder mense wat vry kan dink en lewe~) 
Ons moet waarsku daarteen dat die leerplan so '.n 

verskeidenheid van vak:k:e sal aanbied dat in werklikheid 

niks gedoen kan word nie - nie een van die genoemde rig

tings kom tot sy reg nie. Dit sterk vcrder ons standpunt 

dat die skool nie 'n opleidingsinrigting vir 'n beroep 

is nie Na Standerd VIII pas dit baio beter in, nou is 

die ontWikkelingstadium van die kind sodanig dat meer 

besondere onderwys met sukses gegee kan word. 

Mnr. P.J. H~an2 ) beweer dat volgens •n ondersoek 

wat ingestel is, daa.r geen aanvraag ~vir leerlinge met 
;; . 

die juniorhoerskool-sertifikaa.t in tikskrif en snclskrif •:> 

nie. Werkgewers verkies die Tegniese Kollege Standerd 

VIII leerlinge omdat hulle meer gespesialiseerd is. 

Dit is te betwyfel of die leerling wat na Standard 

VIII die skool ve~laat met 1n gevorderdc algemene ondo:r

vvys met een of twee praktiese va.kke, daar swakker aan -- -----
1. Coetzee : Die Onderwysblad Deel LIV nommer 608 1 7. -
2, Hauman : Die Onderwysblad Deel LII nommer 580, 6. 
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toe sal wees as die leerling v1at 'n gespesialiseerde 

rigting tot Standerd VIII moes volg en slegs 'n beperkte 

opleiding in die een rigting kon ontvang. 

Daar die skoolplase soos hulle bestaan het;onderwys 

verskaf het aan die junior-adolessent, behoort ons ook 'n 

psigologiese eis aan die leerplan te stel~naamlils,of dit 

pas by die ouderdom en ontwikkelingstadium van dia leer-

linge Die vier rigtings, soos in die leerplan van 1946 

voorgehou, pas nie by die ouderdomsgroep waarmee dit te 

doen het nie, Dit sou m.eer van toepassing wees op 

loerlinge van 'n later ouderdom tw. vyftien tot sew.:;ntien 

jaar. 

Die skoolplaas as landelike vorm van die junior-
a 

hoerskool behoort ook meer tyd te bestee aan landbou as 

,'n vak. Hierby word nie bedoel dat leerlinge in landbou 

moet spesialiseer nie, maar dit moet die leerlinge op 'n 

meer weten~kaplike wyse laat deelneem aan al die bedry

wighede van die plaas. Sodoende sal die kinders van die 

skoolplase, deur intelligente studie van hulle omgGwing 

met 'n gees vervul word wat daartoe sal strek om meer 

belr-mgstelling in die landelike lewe by hulle tG wek en 

die liefde in die plaaslewe te verst·erk, sodat die hz::Ldf.go 

eksolus na die dorp·en sted.e, voorkom, of tot 'n groot 
:i 

mate teccewerk sal kan word. 




