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t~FDELING C. 

Hoofstuk VI. 

Behalwe vir 'n paar skole in Kaapland, vorm die 

skoolplase 'n deel van die middelbare onderwys in Suid

Afrika. Hoewel by al die skoolplase laerafdelings aange

tref word, word veral die middel bare &fde lings by hie.rdie 

skole beklemtoon en gaan ons vir die nadere omskrywing 

van die teoretiese probleme, ons slegs by die middelbare 

afdelings bepaal. 

M~ddelbare onderwys vorm maar net een fase in die 

hele proses wat reeds by laer onderwys begin en by die 
;1 

universiteit of ander ~:1.!'igtings vir hoer onderwys eindig. 

Hierdie onderwys kan ons dan ook in drie opecnvolgende · 

stadia verdeel, naamlik die laer (of primgre) die.middel

bare-Cof sekonderc) en die ho~r- (of tertiere) onder\vys. 1 ) 

Elk van hicrdie stadia pas aan by 'n bepaalde ontwikkel

ing stadium van die kind, e:i. Pliddelbare onde.rwys kan ons 

dan beskou as die oorgangsonderwys van dio prim~re volks

ondorwys, na die tertiere of meer wetcnskaplike onderwys. 

Daarom dra dit dan ook 'n tweelodige kara.kter, maar oak, 

omdat dit sowol besondcr as algemeen kan wees. Die kind 

kan na afloop van die :primeAre onderwys kie·s tussen 'n 

voor ::;gesc:tte a.lgeme1!G ondorwys of 9 !l aanvanklike be

sondore (of beroe:ps~:undige) onderwys. 2 ) 

Aangesien die skoolplase van Transvaal tot onlangs, 

die kindu~:s slegs tot Stanaerd VIII kon voorberci,was 

hulle dus nog nie midde 1 bni.1 e skole in die volste sin van 
----- --~---- ... ---.. ~ .... - , ___ . ------------
l. Coetzee ~ Beginsels on t'etodes van die Middelbare 

Onderwys, 7. 
2, Ibid., 8. 

Monroo g Princi1)le s of So condo.ry Education, 71. 
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dio woord nie. Seo din in Kaapland vms cgtor 'n volwaar-

dige m.iddelbare skoo~, wat sy leerlinge vir die vollc tyd

perk tot die matrikulasie-eksamen kon hou. 

Ons tref dan ook in hierdio geval, soos vir alle 

middelbare skole, 'n opwaartse en 'n sywaartse ontwikkel

ing aan~ opwaarts na die universiteit, dit wil so,akade

miese vorming en sywaarts na die beroepe. Beroepsonder-

wys is egtor hoofsaaJ:elik in die hande van die Unie-
11 

Ondcrwysdu~oartement i"l.Gt sy inrigtj_ngs soos hoerhandel-
a 

skolo, tegniese hoerskole, ambagskole, huishoudskole, ens. 

Dio skoolplase in Transvaal het egter voral ingepas 

indie beleid waarbyonderw-ys tot na voltooing van 

Standerd VIII of die bereiking van sestien jaar, verplig

tond gomaak is. 1 ) Asgovolg hiervan moos a1lo lecrlinge 

in normale gevalle eon of ander middelbare skoolkursus 

volg. ~ Aangesien die meerderheid nie gemik het op die 

matrikulasio-eksamen nie, moes vir hullo 'n korter kursus 

aangebied word. Die oplossing was dan skoolplase vir 
;! 

die platteland, en juniorhoGrskole vir dio stede waa» die 

k:ind vir minstens drie jaar (Standerd VI, VII en VIII) 

gediffercnsioerde middolbare onderwys sou kon ontvang. 

Daar die skoolplaso vir die platteland bestem was, sou 

dit landhou bcklemtoon)maar bcslis geen bcroepskool wees 

nie. 

Die JJuwe bclcj_d van dio Transvaalse Departement van 

Onder'TJYS '"''"'OS \·asgc:Jtol pc:- Omsendbricf No.58 van 1950 

maak voorsi0115ng vir slog~; drio tipes skole~) naamlik: 

Groep I - Laerelcole . 

Groep II - Laerskole met middelbare afdelings. 
ll 

Groep III - Hoe~skole. 

1. Administrateurskenningewing Mo.3 van 1933. 
2. Departementele Omscndbrief No.58 van 1950, 2. 
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Die skoolplaas en juniorho0rskool, dio tipe skool 

dus, wat net onderwys in Standerd VI, VII en VIII verskaf 

en nie verdcr kon gaan nie, sal nie langor 'n deel van 

die Transvaalse skoolstelsel uitmaak nie. 1 ) Hierdie 
11 

skole word nou ingedeel as hoorskole of laerskole met 

middelbare afdelings. Die middelbare onderwys sal dan 

akademies en prakties-van aard wees. e=. ln die geval van 

die skoolplase word landbou veral weer beklemtoon, want 

ses van die tien sou landbou-opleiding tot standerd x 
verskaf, terwyl die lrursusse van drie van die ses ook 

die akadcmiese rigtin~ insluit. Die kursusse van die 

orige Vier skoolplase sou onveranderd bly. 

2. Q_mvang en _DoeJ:stellingg 

(a) Qmvang~ 

Aan diG sk0olplaas word die onderwys to0vertrou wat 

net na laei·onder'NYS volg, di t \vil Se van die vyfde stan

derd tot Standerd VIII, (nou vir sos skoolplase tot 

matriek) en meer spesif'iek op die platteland, waar die 
it 

juniorhoerskool vir die grater dorpe en stede bedoel was. 

Die leorlins van die skoolplase is dus nie meer 'n kind 

nie, maar behoort tot di0 rypende jeug of adolessensie. 

Die kind het nou al die eerste beginsels van praat, lees, 

skryf, re::.cen en godsdiens verwerf en is nou eintlik in

staat vir verst8.!ldelike opvoeding. 2 ) Die kind bereik 

hierdie peil min of meer op sy twaaJ-Pde lewensjaar en is 

normaalweg dan in s1~anderd V. Hoewel die primere onder

wys as 'n afgo:onde :;enhejd beskou kan word, moot dit die 

grondslai- le vir sekond~re onderwys, en dus ook vir die 

onder1Jys op die skoolplaas ,, r,aerskole hoort egter nie op 

skoolplase tuis niee "O;m. ~ar dit wel voorkom, moet dit 

l. Departementele Omsendbrief No.58 van 1950, 4. 
2. Coetzee : Beginsels en Metodes van die rvliddelbare 

Onderwys, 9. 
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beskou word as gewone skole met die tradisionele leerpl.:n. 

en metodes van onde~-wys. 

Aangesien die skoolplaae ~era net •n kursus tot 

Stan.derd VIII aangebied het, moes dit gerig wees op die 

hele skoolve.rpligte bevolking en moes die leerplan van 

'n a.lgemene aard wees. Ons voel egtor da.t so 'n kursus 

onklaar is, en daarom. behoort dit aan te gaan met 11 •n 

voortgesette algemenc of 'n aanvanklike bel'oepskundige 

ond~rwys"~) Dit is dan belangrik dat die inhoud en die 

metado, ·van dj_e ond2:r.vvys op skoolplase 1 • sal aa.n:pas by die 
~I 

rypcnde joug - sy bd1oeftes Gn vermoGns. Dit moet egter 
?% 

mee:r: in bc::>onclor aar.•.-:yJ.s by die behoeftes en vermoens van 

die pla.ttelarj_c_!.;:-;o ado:1_0ssent. 

( b) Doolstellin°· ~ - .... -·- ---·-· __ a __ 

By er ... :.:.:.:;e wrrk wa"L; ::ms aanpak, is 'n vooropgestelde 

doel on.misoaar, want dit sal die midn.ele bepaal wat aan

c;;:~we.c1d kan 'vord ~ daarC'_(~ur sa J oo}:: die mociJ.ikhcde ender-

s1cei kan word on~ die do~;l te berc ik. Di t is dan ook 

noodsaalclik dat '-~:Le opvcedor ?n do0l sal h6.l'want opvoed

ing is 1 n t0J..eologi0se p1"'oses, dit wil s&, die middele word 

grst0nf~cls dcur die dool bepaal. vn Opvoeder sonder 'n 

duidolike docl is soos 'n skipper sondor 'n kompas. Sy 

opvoedir.r:':':ki:i: c7ryf c.~)elJ ~os op die onselrnre oseaan van die 

10we. on C''l t<:i_-::,~irl'<! .. ik t->1-.:ipbreuk ly. 'n Duidelike, 

vooropg,9;:: i;c]J' · doe- g;e",; I'.t..E;ting aan sy aktiwiteite maazt 

di t ver?..; ,~ c:l'' ~ rio1r--i._. 3id orat::::ent die doel van die lewe 

Dae.:_' wor -, dan :·_::0t 'n doel opgevoed as da.ar orde ·en 

geor·~~-enlY" ;_d in die opvoede:2de werksa.arilieid aanV!esig is, 

as d:i+; ao..neensluitend of kontit'm,doelbewus en doelgerig 

is en voe ,·9..f bepaal kan word. 2 ) 

1. Coetzee ~ Beginsels en Metodes van die Middelbare 
Unde:r·wys, 9-10. 

2. Coet:. ,1e · i Inloiri:i.ng tot die AJ.-gemene t~oretie se 
Opvoedkunde, 267-268. · 
KeytPr ~ Opvoeding en Onderwys, 105, 
WeJto:iJ. ~ \'T·'r1.t r',J we '01"an by Enuc8tion, 38. 
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Die klaB.rheic ;mtrer1c die doel is egter nie genoeg nie. 

Die opvoeder moet ool;;; Tn eie, persoonlike oortuiging 

huldig en nie net menings daarop nahou nie. So kan ons 

nie objektief staan teenoor opvoedingsdoelstellings nie, 

maar sal verskillende opvoedingswaardes beklemtoon vol

gens ons eie lewens- en wereldbeskouing. 

Die onderwys.op skoolplase moet dus 9n bepaalde 
I? 

doel nastreef, in ooreenstemming met die aard en vermoens 

van die rypende jeug wat die skoolplaas besoek. Vir die 

ecrsto drie jaar sal dit dan 7 n algemene ontwikkeling 

van die leorling beoog" Ons kan dan in diG doel van di~ 

opvoeding hier, volgens Cootzee, onderskei tussen die 

nabysynde, die verwyderde en die uiteindelike doelstel

lings.1) Die nabysynde oogmerk van die ondcrwys is min 

of meor onmidde1ik bereikbaar. Hieronder kan ons die 

volgonde noemg die ver:3tandclilrn, die sosiale, die staat-

kundige, die psigologi0se, die fisiologiese on die 

biologiese vorming en ontwikkleing van die kind. 2 ) 

As verwyderde doelstelling dien 'n :1aanvanklik 

geformuleerde en vmtenskaplik gefundoerde lewons- en 

worGldbeskouing. 11 Hoewel dit nie die plok is vir die 

onderrig van die filosofie nie, moet dit sy vormende en 

.ontwikkelonde doel bydra tot die filosofiese vorming van 

die kihd.3) In nou0 vorband hiormee staan die sedelike 

opvoedine van die kind en sy estetioso vorming en ont

wikkeling. Nie alleen moet die kind goloi word tot 9n 

· douglol:.Urn lewe tot ecr van God nic, maar deur die 

onderrig in die letterkundc, goskit;donis, natuurweten-
;i 

skappe, wislrunde, ens. moot die oe van die kind geopen 
------- ----. --·~ -~--··-- ... ···-· -~-----~·-· --------
1. Coetzce ~ I:nleid1ng Aigemene Teoretiese Opvoedk.,268. 
2. Coetzee ~ Boginsels en Motodes van die ~,~iddelbaro 

Ondervzys, 10. 
3. Ibid., 11-12. 
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word vir die mooie in die lewe. 

As uiteindelike doelstelling van alle opvoeding 

word gestel die verheerliking van die Naam van God, wat 

bereik kan word deur nie alleen onderrig in die Christe-

like religie te gee nie, nie a.lleen 'n Christelike lewens

wandel nie, maar ook deur die Christelike gees en rigting 

van die hele onderwys. 

Koos1 )sien die doeleindes en funksies van die 

middelbare skool in ~ (i) algemene en liberale opleiding, 

(ii) na.koming van lewensbehoeftes, (iii) burgerlik

sosiale behoeftes, (iv) vorming van rnoraliteit en karak

ter, (v) godsdienstige onderr~g, (vi) huishoudelike ver

antwoordelikheid, (vii) beoefening van leierskap, 

(viii) ontspanning en estetiese belangstelling, (ix) be

roepskundige belangstelling, (x) fisiese doeltreffendheid, 

(xi) d2mokratiese seko .d€re ·opvoeding met erkenning van 

indiwiduele verskille, (xii) navorsing en voorligting, 

(xiii) keuring en voorbereiding vir die ho~r onderwys, 

(xiv) erkenning van adolessensie, (xv) intellektuele 

ontwikkeling, (xvi) geestelike dissipline, (xvii) oefen

ing van die sintuie, (xviii) diens aan die samelewing. 

Volgens die Transvaalse Onderwysdepartement~) was 
u 

die doel met die leerplan vir skoolplase en juniorhoer-

skole, om leerlinge wat in hierdic skole hulle kursus 

van verpligte onderwys volg, daardie onderwys en opvoed

ing te verskaf, wat die beste voorsjcning maak in hulle 

liggaamlike ·en geestelike hehoeft es :..n om hulle op 

sodanige wyse voor te berei, dat hulle huJJeredelik goed 

aan d~_e maatskaplike lewe sal kan aanpas. Dit moet 'n 

skak:el vorm tussen di8 laerskool en daardie soort 
--·-·-----~ - --~-· -------
l, Koos ~ The American Secondary School, 153. 
2. Dcparc0mcntele Omsendbricf No.6 van 1944, 2. 
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boroepe waarvoor gewoonlik die 3tanderd VIII-onderwyspeil 

as voldoende beskou word. Die kinder.3 moet nie hulpeloos 

voor die poort van die lewe stac.n ni.e, maar voldoende 
., 

kennis, aanpassingsvermoe en selfvertroue besit om self-

standig die eerste stappies op die lewenspad te doen. 

Die doelstellins word dan verdeel ing (i) 'n sedelike, 

sodat die karakter vo.n die jong mense so sevorm moet wees 

dat hulle ~n basis Yan nor::Jale verantwoordelikheid sal 

besi t, (ii) vn sosi,1le, sodat die leerling as toekomstige 

burger 'n gemeenska1)sin sal ontv1ikkel wat tot nut sal 

strek van die staat en dio maatskappy, (iii) 'n kulturele, 

sodat die leerling volle belangstellin~ sal h~ in die 

dinge wat gees en liggaam gesond sal hou; en (iv) 'n 

ekonomiese, sodat die leerlinge in staat en gewillig sal 

wees om ondergeskikte werksaamhede bevredigend te verrig, 

hulle bewus sal wees ooreenkomstig hulle aanleg van 'n 

bepaalde beroepsrigting_, sodat hu::i : .i geen ekonomiesc 

sworwers sal word nie en dat hulle ambisie moot h~ om 

hu1le verder in hull,:; beroepsrigting to bekwaam. 

Mot d.:!_o nuwe onderwysbeleid in Transvaal v10rd die 

doo~ steJ ling van middelbare ondervv.JS soos volg gestel en 
1 ' dan o ok nade r omskrywe • · J 

(i) 9-ods_dj .. .£.11.E .. t:tr:.~-~J.::_ 111?.£ele ontwikls:el~.-

Dit sluit in kcEnis van die Bybel en die daarop 

beru.stendo gv loofwaarhedo. Ke11..nis is egter nie genoeg 

nie want godsdiens is 1 n saak van die hart, daarom moet 

die godsdiensonderw.; scr 'n atmosfeer V&""l. gewydheid ske:p, 

met 'n onwankelbarc oortuiging en oo~eenkomstige lewens

yvyse en dit nie as ~n le~ tradisionAle vorm of as 'n 

soort bykomstigo versiering handhaaf nie. Morelo op-
._.. ... --.. - -··-··--......... _. --·--- --' _._ ... _____ _ 

l, De:parteraentele Omsendbrief No .5e ~;an 1950, 5-7. 
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voeding word saamgevoeg met die religieuse, omdat, volgens 

die Christelike opvatting, dit geheel en al daarop berus, 

Die norme vir die sedelike lewe is deur God bepaal en die 

mens is daaraan onvoorwaardelilegehoorsaamheid verskuldig. 

Kennis van die norme word deur die stadige proses van 

opvoeding en ervarL1g verv1erf. Karakter-ontplooiing sal 

gepaard gaan met gm"1etensvorming. 

(ii) Sosiale. ont\vikkeling .-

In ooreenstemming met die verslag van die De Villiers

Kommissie1) moet die onderW'IJS buite sowel as binne die 

skool 7 in elke indiwidu, die kennis, belangstellings, 

ideale, gewoontes en vermoens ontwikkel waardeur hy sy 

plek sal Vind en da2rdie plek sal gebruik, om~ homself en 

die maatskappy te vorm tot steeds edeler doeleindes, Die 

leerling moet sy plek vind as lid van 'n gesin, as 'n 

burger van 'n samelev1ing en van die staat en as 'n wGreld-

burger - as maatskaplike wese on as 'n werker. Om die 

sosiale ontwikkeling van di2 adolessent bevredigend te 

laat plaasvind, moct go sorg v1ord Vi:!:' sy drang na porsoon-

like prestasie. Daar moet gesorg word vir geslabsonder-

rig omdat die puborteitsperiode ge:9aard gaan met sterk 

emosionele gevoelens. 

(iii) ~~ell~ktuelc ontwikkeling .-

Hier word die noodsaaklikheid van differensiasie 

in die leerplan beklemtoon. Daar moot 'n akademiese en 

'n praktiese rigting wees, sodat leorlin@ooreenkomstig 

hulle intelligensie en aanleg die middelbare skool kan 

dcurloop. 
------_, __ . ___ _ 

1. Vergelyk Verslag van diu Kommissie insake Tegniese 
en Beroepsonderwys, 23. 
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(iv) ~stetiese opvoedi~-
;1 

Die ontwikkeling van die vermoe tot skoonheidsge-

nieting en skoonheidskepping mo2t nie oor die hoof gesien 

word nie, daarom vorm kunsonderrig en kuns-waardcring 'n 

onmisbare element om die adolessent harmonieus te laat 

ontwik.kel. 

( v) Ligg<?-amlike ontwi~Q_{e lil.!.fu_ 

Die middelbare skool moet beskou word as 'n gesond

heidsentrum waar die onverdeelbare liggaamlike, verstan

delike en geestelike gesondheid ns cen bedryvvigheid 

bevorder kan word. 1 ) 

(vi) A~g__emeno voor~eidin£_vir ~n levvensbestaan. 

'n Grondige algeme:ne opleiding is noodsaaklik, voor-

dat besonderc onderwys aangebied kan word soos byvoorbeeld 

tik- en snelskrif vir meisieso 

3. Die_1eorJ2lan. en di~ Onderwys_ OQ Skoolplase. 

By dio skoolplase, soos by enigc ander opvoedh.-undige 

inrigting , sal die inhoud van die onderwys in die ecrste 

plek deur die dool van die onderwys en in die tweede deur 

die voorwerp daarvan bopaal word, 2 ) Met 'n omvattende 

doelstelling sal die opvoedkundige voorsiening maak vir 

die religieuso, filosofiese, estetiese, etiese, intellek

tuele, staatkundige, sosiale, psigologiese, fisiologiese 

en biologiese opvocding. Ons hot hior cgter te docn met 

die rypende jeug en in oorecnstemm.ing mot sy kenmerko moet 

die leerplan aansluit by en uitgaan van dio liggaamlike 

on gecstoliko behoeftes en vermocns van die vroeeadoles-

sent. nDic inhoud moet sy uitgebreide on intense bolang-

stellingsrigting bcvredig, sy b0langstelling in 

liggaamlike en geestclike ontspanning, in wotenskap en 
-------·--- -·---·---···-----------

1. Vergelyk Do Villiors-verslag, 55. 
2. Coetzee g Beginsels en r.f.etodes van die Middelbaro 

Ondorwys, 16. 
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lewensbeskouing, in arbeid, gemeenskap en staat, in die 

sekslewe en in die religie. 111 ) 

Die leerplan sluit alle aktiwiteite en ondervindinge 

in wat deur die skoal aangebied kan word ter bevordering 

van die verskillende doelstellings. 2 ) Hierby moet nog 

die skoolorganisasie en -administrasie gevoeg word, dit 

wil s~ ons sal hierdie beginsels moet aanvul deur die 

praktiese lewenservaring en die omgewingsinvloede by die 

skoal. 

Die ligging van die skoolplaas sal dan 'n besondere 

invloed moet ho op die inhoud van die leerplan en elke 

invloed wat op die leerling sal inwerk. Dit sal nie 

alleen die leerstof tot 'n mate bepaal nie maar ook die 

metodes, en houdings teenoor die leerstof en die onderwy

ser. Daar meet egter hier ook steeds rekening gehou word 

met die funksies en behoeftes van die bepaalde gemeenskap 

en by die keuse van die inhoud moet hioraan voldoen word.3) 

Daar bestaan dus vir die skoolplaas vn baie wye gebied 

waaruit hy sy leerstof kan put. As hierdie ryk en omvat

tende inhoud moet aangebied word, sal die rypende jeug 

dit nie in die boskikbare tyd tot sy geestelike eiendom 

kan maak nie en daarom moet daar noodwendig gekies, ge

orden en ingedeel word, sodat 'n uitvoerbare leerplan 

opgostel kan word. 

In die leerplan van skoolplase sal ons dan as 'n 

minimum-inhoud stel~ godsdjensonderrig, die moedertaal, 

een vreemde taal, geskiedenis, l~ndbou-wetenskap, aard

rykskunde en liggaamlike opvoeding met spasiale beklem-
-----··-- .. --·-·. ---····-···•··-·-·- --···- ---·--·-··-··--····--··------
1. 

2. 

3. 

Coetzee g Beginsels en Metodes van die Middelbare 
Onderwys, l?. 
Du Toit ; in Histories-kritiese studie van die 
Transvaalse leerplanne vir Middelbare skole, 31. 
Draper : Principles and Techniques of Curriculum 
Making, 61. 
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toning van landbou-wetenskap. 

4. Die leer_.El§..!L.en di~ Q:rider~ser: 

(a) Die onderwyser is die persaon wat belas is met 

die aanbieding van die gekose leerstof aan die voorwerp 

van die onderwys. Dit is daarom noodsaaklik dat hy op 

haogte sal wees met die geestesinhoud van die adolessent; 

want daardeur sal sy aptrede teenoor die rypende jeug, sy 

metodes, dissipline en tug bepaal word. In enige stelsel 

of skema van onderw-ys en opvoeding is dit da.n ook van

selfsprekend clat die onderwyser die onbetwisbare sentra.le 

plek sal inneem as plaasverva.nger van die auer. 1 ) Da.ar is 

nog niemand in die plek van die anderwyser gevind nie, 

want by die onderw;ys is dit gees wat op gees, persoonlik

hei~it persoanlikheid inwerk, In die middelbare skaol is 

die onderwyser by uitstek die belangrikste bron van 

inspirasie en leiding van die leerling want dan verkeer 

laasgenoemde in 'n baie vormende tydperk van sy lewe, 

wanneer hy sGker meer as ooit behoefte het a.an die leiding 

van .'n inspirerende onderwyser. 2 ) Die inVlQed van 'n 

goeie onderwyser gaan .darhalwe ook ver bokant die onder

rig van leerstof uit en vorm die karakter en indiwiduali

tci t. Met die uitsondering van die huis en sy omgewing, 

is daar geen invloed wat so kragdadig werk om .mense te 

maak of te mismaak nic as die skoal en die onderwyser 

nie.3) 

(b) Die onderW'JSer van die skaolplaas moet dan 

behoorlik toegerus wees vir sy groat taak en daarom 

behoort hy 'n algemene en gespesialiseerde akademieso 
~-----· -· --------·------
l. Coetzee ~ Beginsels en Metodes van die Middelbare 

Onderwys, 34. 
2. Ibid.' 34. 
3. Onderwyskommissie van 1937, 41. 
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opleiding deur te maak, Hiordie oplaiding moet breed 

wees, sodat hy die eenheid en verskeidonheid van die 

lewe, die rykdom van die kultuur en die geskiedenis 

enigsins ken on kan verstaan, sodat hy aan die algemene 

lewe van die skoal behoorlik kan doolneem en leiding gee~) 
Naas die akademiese moot hy ook 'n profossionelo opleiding 

deurmaak
1
waarin hy behoorlik gevorm kan word vir die 

ondorwysprofessie. Hier moot hy so govorm word dat hy 

nie net in die skool nie, maar ook in buiteskoolso bo

drywighede,leiding kan gee, Mot so 'n toerusting sal die 

onderyzys0r op die skoolplaas, di..:: wootgiorige·, rypende 

jeug kan bevredig, veral as hy hom verdcr beywor om ook 

in die meer praktieso aangeloenthodo en vorskeidonhoid 

bedrywighede bclang to stol on daaroor sy kennis uit te 

brei, 

(c) Die skoolplaasondorwyser mo0t 'n groot vorant

woordelikheid dra,want hy is nie not 'n paar uur per dag 

met sy leerlinge bcsig nie, maar hooldag aang0sien hy ook 

nog die huisvader in die koshuis on die instrukteur by 

praktiese landbou of tuinbou is. Sy invlood sal hy dus 

ver buite die skool uit kan dra, daarom is die ,eerstc 

vereisto wat ons aan hom stol dat hy 11 •n man met 'n 

vaste, goed gesistomatiseordo en wctenskaplik gefundeerde 

lewens- en w~reldbeskouing112 )sal woos. Wat die ond0rwys0r 

is sal hy ook van sy loorling maak of probeer maal\'.. 

Daarom is dit noodsaaklik dat die skoolplaasonderwyser 

die Christelik-Calvinistieso lewens- en vtereldbeskouing 

toegedaan sal wees, want in die geval van die ondorwyser, 

word die praktyk fUndamentoel deur sy toorie bepanl, 

Dit is ook belangrik dat dio onderwyser 'n sterk 

pcrsoonlikheid sal h~. Eienaardighede in die p0rsoon-- ... - .......... ~,--·- -· ._.,.._..._. ______ -~------------:........_ 
1. Coetzee g Beginsels en Metodes van die Middelbare 

2. 2~~a~~5! 35 • 
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likheid van die onderwyser word gou raakgesien en dit 

verminder sy invloed op die leerlinge. Ondorwys en 

dissipline, ja, die helG proses van opvoeding hang ten 

nouste saam met die persoonlikheid van die opvoeder. 

Uitbarstings of verwyte het minder tr0fkrag as in goeie 

voorbeeld of -bedaarde leiding van die kalme sterk per

soonlikheid. 'n Domineronde houding en dreigemente is 

meestal vir die leerling van die middelbaro skool 'n 

uitdaging teen sy pcrsoon en gevolglik lei dit eerder tot 

vyandigheid as tot die oplossing van 'n moeilike situasie, 

Beslistheia_ in sy optrede, erns teenoor sy werk en 'n 

gereeldheid wat geen uitsonderings duld nic, is sterk 

wapens in die hande van die onderwyser. 1 ) Daarom moet 

die opvoeder homself kan handhaaf sonder 'n sweem van 

grootdoenerigheid, dan verdien hy die agting van sy leer

linge. 

( d) By 'n inrigting soos die slcoolplaas, waar onder

wysers byna altyd in mekaar se goselskap verke0r, is dit 

noodsaaklik dat die onderw;ymr bekwaam en gewillig sal 

wees om saam te werk. Toonoor almal moet hy.lojaal wees 

en waar g<":hoorsaamheid nodig is, moet hy dit goi..-villig gee, 

vcral teenoor dio hoof. Vir dio leerlingo moet hy altyd 

in allos 'n voorbeeld weos, in gohoorsaamheid, arbeid

saamheid, eerlikheid, getrouheid, sagmoodighoid, self-

beheer en vriendelikheid. 2 ) Hy moet met hullo saamlewe, 

maar nooit een van hulle word nie, Sy optrede teenoor 

sy leerlinge moet waardig, c~owigtig, selfvertrouend, 

kalm, minsaam en belangstellend wees. Die rypende jeug 
....... __ --------

1. du Toit ~ 'n Historie-kritiese studio van die 
Transvaalse leerplanne van die Middclbare skoal, 36. 

2. Coetzee ~ Beginsels en Metodes van die Middelbare 
Onderwys, 36. 
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is veral geneig tot heldeverering, maar dit kan ook oor

hel tot die grootste minagting. Die kind is 'n fyn 

waarnemer en kan wrywende ondcrlinge verhoudings tussen 

ondorwysers baie goed aanvoel, daarom behoort dit vermy 

te word. 

Dio onderw;y-scr moet met allo ouors omgaan. Omdat 

hy 'n ontwikl(elde gclcerdc pcrsoon is verwag dio gemeen

skap van hom leiding op vorskillonde terreine hetsy 

verenigingslewe, kerklike.levm of sport. Die skoolplaas 

vorm in die meeste gevallo die middelpunt van sosiale 

omgang van die omgewing, omdat hullo beskik oor die nodige 

fasilitoite en daaro~ moet die skoolplaasonderwyser waak 

teen enige vorm van a-sosialc god.rag of optrede. 

(e) Aan die skoolhoof stel die skoolplaas geweldige 
a 

hoe eise omdat hy drie aparte inrigtings t.w. skool, kos-

huis en plaas meet beheer en organiseer. Die hoof moet 

dus behalwc die reedsgcnoomde eise wat ons aan die onder

wyser gestel het, ook bedecl wees met die talente van 
n 

bekwame leierskap en organisasievermoe, Daarbenewens sal 

hy ook oor 'n uitgebreide praktiese en teoretiese kennis 

van, en lief de vir landbou meet beskik om van die plaas 

'n su.kses te maak. 

Die onderwys op dio skoolplaas sal vakonderwys wees 

en omdat dit 'n middelbare skool is, sal dit half-weten

skaplik vroos, Die skoolhoof behoort dus ook 'n vakweten

skaplike te wees - hoe mcer wetenskappe hy beheer hoe 'n 

bekwa.mer hoof kan hy woes,, Omdat min mense aan al hiordie 

vereistos sal kan beantwoord, moot die hoof bygostaan word 

dcur 'n ondorhoof. 1 ) As die hoof in die fakulteit van 

l. Coetzoc ~ BcgL~sels on Metodes van die Middolbare 
Ondorwys. 37. 
Findlay : The foundations of Education, 158. 
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taal en lettore gogradeer het, moet die onderhoof in die 

van die natuur-wetenskappe sy graad behaal het, sodat 

hullo dan onder mekaar die hele skool:pla2s, in al sy 

aspekte goed sal' ka.~ beheer. 'n Landbougraad sal in die 

geval, vir die hoof of ondorhoof van baie waarde wees. 

5. Die :l:eorplan en di~. me to de~ 

Die kind wat op die m:i_ddel bare skool kom, we et reeds 

hcolwat en kan oak al heclwat self doen. Die metode van 

lcerstofaanbieding sal dan oak by die middelbare skool 

hoelwat verskil van die vorm van die lacrskool, In albei 

gevalle word die algemcne metodcs vo.n analise en sintese, 

induksie on deduksio gebruik, maar in die middelbare skool 

moet selfstandigc studio al 'n belangrike plek inneem en 

meet die kindcrs al tot 'n mate self boeke raadplcee; 

sodat.dit geleidelik die -plek van die ondorwysor se voor

drag sal kan inneem, homrvol die lewendo woord van die 

onderwyser onmisbaar bly. Die middelbare skool bohoort 

dio kind te leer om booke te gebruik, aangesien die mens 

vir die grootstc deel van sy lewe op boeko aangewys is 

vir sy konnis. Ons moderne metodos gnnn uit van die 

belangrike eis van selfwerksaamheid van die leerlinge .• 

41!rl.llit is die onderwyser wat in die middelbare skool 

hieraan 'n geweldige stoot vorentoo ka.n gee. Aantekeningo 

behoort tot 9n minimum bcperk ta ·word en moet slegs dien 

om die locrboek aan te vul, te vcrbeter of te interpreteer. 

Die twee bolangrikste prosedures op dic> middclbare skool 

by die prn.ktiosc onderwys, die sogenaamde lcsgee, moet 

wees selfstandige studie on ond0rlinge bespreking. 
ii 

Dio vroee adolessent le0r nie meer graag dinge van 

buite nio, j{y wil dio dinge verstaan en dcurdink, daar

om neem die denke 'n fundementelc plek in, in alle vakke 

van onderrig op die middolbare skool. Die kind kry 

studee:c_work wat hy tuis moet uitvocr nadat die onderwy-
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sor hom vooraf. gelei het hoe om te studeero Die ingestu

deerde inhoud word dan in die klas bespreek • Jli t vorm 

'n onderlinge bespreking waaraan onderwyser en leerling 

deelneem. Hier kom die lewende woord van die onderwyser, 

die selfstandige gebruik van leerboeke, die selfwerksaam

heid van die leerlinge, die geheue en die denke alma! tot 

hul volle reg. 1 ) 

By hierdie prosedures kan ons ook nog voeg waarde

rins ,soos byvoorbeeld in 'n vak soos kuns en proefneming 

wat die beste toegelig kan word uit die vakwetenskappe,· 

wat proefondervindelik van aard :i.:s- in 'n toegeruste 

laboratoriumjs.Hior kan die leerling nog nie self proef-

nenings doen nie, maar kan sion hoe noukeurig 'n proof-

noming uitgevoer word. 

(b) Om aan die mi1delbaro skool suksesvollo onderrig 

te gee, word verdor moontlik gel'laak deur lesbeplanning, 

· probleemstelling, h0rsiening, vraag en toetsing, dril 

en kontro le • 

Beplanning van die lcs vooraf is absoluut noodsaaklik. 

Doeltreffendheid in die onderwys is onmoontlik sondor •n 

vooropgostelde plan vir die uitvoering van elke les. Die 

onderwyser moet ten minste weet wat hy voornemens is om 

te doen, waarom hy dit wil doon on hoe hy meen om die 

bcste resultatc te behaal. 2) Elke onderwyser moot sy los 

self beplan on die beste vorm van beplanning is dooglike 

skri.fte 1 i ke voorbere j_ding. Die indiwiduele onderwyser 

leer baie gou watto~ elementc in sy afsonderlike losse 

vir hom p .. ~rsoonlik d.ie mecste baat. Aan die loorlinge 

moet ook vooraf' le icing gn::_·ee word vir hulle so lfstudie, 

---- - --·-· ---· ·--
1. Coctzee ~ Boginscls un Metodos van die Mida.elbare 

Ondcrv.rys, 22. 
2. du Toit ~ 'n Histories-kriticso stud:i.e van die 

Transvaalse lecrplam1c vir Midde lbare Skole, 38. 
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dit kan geskied deur middel van 'n opvoedkundige werkop

gawe, waarin, in genoegsame besonderhede, aangegee word 

wat en hoe leerlinge moet studeer. Die onderwyser kan die 

probleem stel en die leerling, aan die hand van die mid

dels wat die onderwyser beskikbaar gestel het, moet die 

probleem oplos. 

Die verwerwing van kennis ~ kom. egter ook ru.e vanse lf 

nie, maar baie intensiewe arbeid is hiervoor nodig. Om 

die verkrygde kennis behoorlik te beheerJis opvoedkundige 

hersiening nodig, want ons geestelike ontwikkeling is 

heeltemal daarvan afhanklik.l) Hierdie horsiening kan 

mondeling en skriftelik geskied, dog die beste vorm is 

wanneer dit gosamentlik deur die klas onderneem word. Na 

afloop van elke leereenheid, word daardie en die vooraf

gaande inhoud eers baie deeglik h~rsien. Dit is veral 

hi:;;r waar die behoefte aan goeie vrae voorkom. Daar is 

in hoofsaak twee soorto vrae; die geheue en die dinkvrae -

albei is noodsaaklik, maar dinkvrae is die bolangrikste, 

'n Goeie vraag is saaklik, duidelik en ondubbelsinnig 

sodat dio kind dit dadolik kan begryp. Deur middel van 

vrae moet die leerling nio net aangespoor word om te dink 

nie maar om ook deel te neem aan die aktiwiteite in die 

klas. 

Om die kennis van die lecrling blywend te maak is 

dit soms nodig vir drilwcrk,maar nie sonder die belang

ste lling van dio kind nie. Hier moet ook gowaak word 

teen ccntonigheid wat dio waarde daarvan heeltomal sal 

verminder. Soos by alle andcr tegnieke moet ook in die 

geval behoorlike beplanning die dril voorafgaan. Omdat 
------------- - ---- --- •... -_,_ ----
1. Coetzee : Beginsels en Metodes van dio Middolbare 

Onderwys, 25. 
Parker : Methods of teaching in High School, 449. 
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woorde abstrak is en die kinderverstand met konkrete 

dinge wil werk moet in die middelbare skool ook tyd afge

staan word vir goeie illustrasie. Die illustrasies sal 

dien om die aandag te trek, belangstelling te prikkel, 

moeilike dinge vatbaar te maak, die onderrig te verlewen

dig en die verbeelding te voed. 1 ) Die waarde hiervan 

behoort nie onderskat te word nie en sowel konkrete as 

woordelike illustrasies, dit wil se die eenvoudige gepas

te verhaal of storie moet gebruik word uit die ervaring 

van die leerlinge. Elke illustrasie moet 1 n'bepaalde 

doel· dien, naamlik, om die abstrakte op te helder; daarom 

moet die aanwending d.aarvan altyd baie goed oordink word. 

Daar behoort behoorlike kontrole2 )te wees oor die 

wcrk en aktiwiteite van die kind en daarom moet een of 

ander vorm van toetsing aangewend word. Elke ondervzysei:.' 

wil op 'n min of meer noukeurige, betroubare on geldige 

manier vasstel, hoe. die leerlinge.aan sy sorg toevertrou~ 

presteer Deur die toetsing word die leerlinge aange

spoor om nougeset te werk en verkry hulle ook 'n insig 

in hulle eie werk en vordering Toetsing kan informeel 
in 

geskied soos vrae/die klas of persoonlike ond0rhoud met 

die kind. Die formele middele is egter van meer belang 

en kan ons die skrifteliko eksamens en gostandardiseerde 

toetse onderskei. By skriftelike Gksamens word 'n klein 

aantal vrae beantwoord wat nie die helc veld kan dek nie 

en baie moeilik noukeurig: en betroubaar nagesic"'J. kan word. 

Daarom word die gestandardise0rde toets aanbeveel as. 'n 

meer betroubare meo"f_J.nstrument,3)waarmee die bekwaam-

---------···-· ---------
1. Coetzee ~ Beginsels en l\J!etod0s van die MiddeJ.bare 

Onderwys, 26. 
2. Ibid., 27. 

Sandiford ~ Educational Psychology, 301. 
3. Coetzee ~ Inleiding tot die Algemene Empiriese 

Opvoedkunde 309-312. 
Coetzee ~ Beginsels en Tu~todes van di0 Middelbare 
Onderwys, 13. 
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heid van di0 kind eerder as die inhoud van sy gees vasge

stel word. Sodoende word da~•n kmm.titatiowebenadering 

van die leerling se skoolprestasio daargestel waarvolgens 

hy met ander leerlinge, of met di0 algemene norm vergelyk 

kart word. 

6. Die leerplan en die leerling wat op 
§1_k.oo:J:.J?lase a~_g_~t:i:ef _ _vv.Q._~dg ___ ···----

Wanneer die kind op die skoolplaas kom, is hy in 

tegniese sin geen kind meer nie, want hy betree nou sy 

jeuueeftyd. Die tydperk is vir diG kind 'n oorgangs

leeftyd want hy is nou nog kind, nog grootmens. In die 

middelbaro skool moet ons dan 'n grondige studie maak 

van die sielkunde van die rypende jeug of adolessent. 

Hierdie tydperk is meor as net scksuele ryping want daar 

is, behalwe dit, 9 n totale gr:Jotwording in biologieso, 

fisiologiese, psigologiese, sosiologiesc, staatkundige, 

intellcktuelo, sodelik0, ostetiese, filosoficse en 

religieuso opsig. 1 ) 

Dit is moeilik om vir die adolessonte jare presies 

grense·aan te gee, omdat indiwiduG van mekaar verskil en 
ii 

sommige vroeer en andcrc weer later in hulle lewe die 

fasc van die lewe betree .. Ons kan dit egtcr stel as 

daardie fase wat by meisies van ongeveer d0rtien jaar en 

by seuns van ongeveer veertien jaar begin en vir ongeveer 

tion tot twaalf jaar lan:-:. voortduur, to:,t gat vohvassen

heid bereik is. Dio oorgangstydper1~ van tvraalf jaar kan 

onderverdecl word in. twee tydperke van min of meer ses 
il 

jaar elk. Die eerste ses jaar kan as die vroee en die 

tweede as die later adolessensie beskou word, In die 
;1 

middelbare skool sal ons voral te docn h~ met die vroee 

-- ---------··--·-·----- - -·--··-·--·--·-·- ------
1. Coetzee ~ Begir.sels en Metodes van die Middelbare 

Ondervzys, 14. 
Brooks : Tho Puychology of Adolescence, 435. 
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adolessent, naamlik? tussen dertien en agtien jaar. Dit 

is die tydperk van die rypende jeug. 

Dit is moeilik om presies te se wannoer hicrdio 

tydpork intree want die grootwording is totaal en kan nio 

net aan eon bepaaldo teken gesien word nie, Daar moet 

gelet word op. sowel die liggaamlike,as die geostelike 

vcranderinge, Die liggaam groei vinniger as gewoonlik 

en die indiwidu neem vinnig tQe in lengte, gcwig en 

inwendige struktuur.e::i. 8mdat dit uiterlik waarneembaar 

is, word die vcranderinge gou opgemcrk. Dit gaan gcpaard 

mot die tipiesc verandoring van die liggaam tot die man

like of vroulikc g,estalte en die eerste primer-seksuele 

tokens naamlik die eerstc saadlossing by die seun en 

eerste maandstonde by die dogter kom voor. 1 ) 

Belangrike geestolike veranderinge kan ook nou 

opgemerk word waar\ran die toeneming en uitbreiding van 

belangstelling, ontwikkeltng van di-:; gevoelslewe veral 

seksgevoelens, en to0name in die verstandslewe die 

bolangriksto is. 

(a) Ons Vind nou 'n veranderde belangstelling wat 

betref die ontspanningslewc wat openbaar word in 'n 

toenomendo do0lname aan allerloi vormc van liggaamlike 

on geostcliko ontspanning soos sport, spele, on ook in 

9n bcsondere bclangstolling in die wetenskap en tot 1 n 

sekore mate in diG filosofie~) Hulle belangstelling 

in die wotenskap groei R:.t 9 n drang nu. die verklaring 

van werold en lewe, Hulle wil d.io oorsprong, doel en 

samestelJ_ing van die skepping probeer verstaan, In die 

samelewing sion hy die r2oefening van een of under 

1. 

2. 

----------· ·-··----
Coetzee ~ Beginsols en MGtodos van die Middelbare 
Onderwys, 14-15. 
Brooks g The Psychology of Adolescence, 435. 
Coetzee t a.p., 14. 
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beroep en gevolglik gaan sy belangstelling ook meer en 

meer in die rigting van 9 n toekomstige beroep, 

Die godrag van die adolessent word tot 'n baie groot 

mate bepaal deur die sake waarin by belangstel,l) Daarom 

is dit dan ook so noodsaaklik dat 'n studie van sy belang

stcllingsrigtings gemaak moet word, sodat aan die hand 

daarvan, 'n uitleg vir sy gedra.g en 'n bopaling van die 

inhoud van die leerplan, gemank kan word. Die waarde van 

ve0lsydige belangstolling kan in dio lcwe van die kind 

byna ni0 oorskat word nio. Deur 'n wye belangstelling 

word die kind in aanraking gebring met baie aktiwiteite, 

vorskaf arui horn veelsydige ervaring en is hoeltemal onmis-

baar vir die ontwikkeling van 'n gesonde porsoonlikheid, 

Die adolessent wat belansstel in 'n saak;sal dit 

onderneem en dit voer hom tot die ondersoek van ding~ e:E.. 

Uit die ondersoek kan hy dan bepaalde gevolgtrekkings maak; 

veral as 'n simpatieke onderwyser hieraan 'n bietjie 

aandag gee. Die kind met 'n uitgebreide belangstelling 

is minder in gevaar om 'n eensydige persoonlikheid te 

ontwikkel. 2 ) Die adolessent sal egter nie belangstelling 

in 'n saak toon as hy nie daarmee in aanraking gebring 

word nie. Dit is veral hierind7/at die skoolplaas, met 

sy wyere omvang van belange wat deur die plaas aangebied 

word, tot sy reg kom. )ie skoolplaas skep die geleentheid 

vir veelsydige kontakte, intelielctueel sowe 1 as praktie s~) 
sodat elke leerlins sy persoonlike aanleg kan ontdek denr 

sy belangstelling in dinge oor vn wye gebied te laat gaan, 

Die belangstellingsrigting van indiwiduele lcerlinge 

verskil ook volgens ouderdom, Die belange word deur die 

1. 
2. 

3. 

---·-·----·--------
Brooks ~ The Psychology of Adolescence, 175. 
Coetzec ~ Inleiding tot die Algemene ~mpiriese 
Opvoedkunde, 207. 
T 0,D. Verslag 1936, 13. 
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ervaring va.n die kind gewysig en daarom moet in dia leer

plan rekening gehou word met die mate van rypheid waarin 

die adolessent hom reeds bevindt sodat die stof wat aan

gebied word nie te moeilik is en so die kind se belang

stelling afstomp nie. 

(b) Op die gebied van die cevoelslewe kom daar 

ingrypende veranderinge in die lewe van die rypende jeug 

voor, Die adolessent is op hierdie stadium besonder 

begaan oor die liggaamlike veranderinge, maar leer tog 

langsamerhand aan hoe en waarom, die ruwer gevoelens en 

veral die liggaamlike uitdrukking daarvan, beheer moet en 

kan word. 1 ) Daar kom nog hee~wat skommelinge in sy ge

voelslewe voor omdat die jeugdige nog nie op hierdie 

gGbied volwasse is nie. Die kragtigste van die gevoelens 

is die seksgevoelens wat tot 9 n kleiner of groter mate 

die geestelike en fisiese lewe van die jongmens beinvloed • 

.Seuns en meisies verskil wat die seksgevoelens betref, 

maar almal openbaar 9 n geweldige belangstelling en alle 

moontlike bronne word nageslaan om informasiG te bekom. 

Hior hot die plaasseun en -dogter met die gesonde plaas-

omgewing 9 n voorsprong omdat hulle met lewende diere te 

doen kry waar seksuele verskille en paring as bloot 

natuurlik boskou word en gevolglik nie vir hulle 'n 

probloom inhou nie. Die skoolplaas loon hom ook baie geed 

vir ko-edukasie. Die gcdurigc samesyn van seuns en 

meisies, soos in die huisgesin, word 'n gemeenskaplike 

basis van wedersydse samewerkingp w~ardering en agting 

bestendig. 

In die natuurlike samelewing, soos deur die skool

plaas aangebiod, met sy vryc ruimtes, vlaktes, berge en. 

---------·----- -----
1. CoGtzee : Be~insels en Metodes van die Middelba.re 

Oaderwys, 15. 
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bosse wat tot die beskikking van die adolossent is, kan 

hy gevoelsuiting vind. Die kalm atmosfoer meet kalmerend 

inwerk op dio storm-en-drang gevoclens van die rypende joug. 

(c) Op dio gebied van di0 verstandelike levre kan ons 

'n baie duidelikc vordering in die denke van die kind 

ond0rskcd. .:ls gevol.:., van sy rypwording, orvaring en 

toename in wetenslcapliko k.::n..r1is, is die rypondo jeug 

almcor in staat tot noukourige, wetenskaplikc on 

gosistematiseerdc denke. Die adolossent hct 'n grotcr 

behccr oor logicse bogrippe on is nou ookal in staat om 

sy oie govolstrokkings te maak. 1 ) Dio onderwys kan dan 

nou ook mecr vmtenskaplik van inhoud en aard woes, en kan 

leerlingc toegelaat word om hulle eie logiese gevolgtrck

kings te maak van proowe op die plaas, in die laborato

rium of andersins. Dit is dan ook die plig van die 

skoolplaasonderwyser om die rypende joug tot donke aan 

te mocdig en te help om selfstandig problemo aan te pak 

en op -Ge los Met hi0rdie gedagte moot ook wcl deeglik 

rokcning gehou word by die samestolling van 'n goskiktc 

lecrplan vir die skoolplase. 

7. Aanpassing van die loerstof by die 
1oor~ipg_en dte spesialo omstandigh~deg 

Die inhoud van die loerplan is van die allor ,groot

stc belang on daarom moat sorg gedra word dat die l00r-

plan van die skoolplaso sal aanpas by dio loorling en die 

omgewing, Om 'n leerplan saam to stel is egter nie 'n 

maklike taak nie. Die samestoller moet 'n duideliko ei.1 

spesifiek afgobakonde en doelmatig gckonstrueorde 
a 

leerplan saar:1stol uit die meos g•.:;VTilde on essensiele 

matoriaal en dit botokon dat 'n uiters moeilike en 

1. Coetzee ~ Beginsols en Metod0s van die Middelbaro 
Onderwys, 16. 
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fundamentele probleem vir die middelbare onderwys opgelos 

moet word. 1 ) Hy sal harmonie moet skep tussen die eise 

van die steeds veranderde gemeenskap en die psigies

fisiese gesteldheid van die rypende jeug. Die kurrikulum 

sal steeds moet verander om aan te pas by 'n snel-ontwik

kolende wereld. Die samestellGr kan hom wel laat lei 

deur die doel, omvang en funksie van die bepaalde skool

tipe, maar selfs dit kan ook vir die verskillende skool

plase tot 'n mate verskil. Dit is vandag nie meer net 

die taak van die middelbare skool om te voorsien in die 

behoeftes van 'n veranderde gemoenskap nie, maar dit het 

alrecds 'n verantwoordelikheid aanvaar vir die daarstel-

ling van 'n basis van onderwys wat die sosiale, morele, 

fisiese, estetiese en religieuse vorming van die mens 

moet insluit" 2 ) Dit sal dus feitlik 'n onbegonno taak wees 

om 'n loerplan te probeer saamstel wat algemeen geldend 

is, of wat vir 'n lang tydperk sy waarde sal behou. 

Die inhoud van dio leerplan kan vordcel word in 

pral(tiese of nuttigheidsvakke aan die een kantcn kultu

rele of dissiplinere vakke aan die ander. BeidG bestaan 

egter in dio dicpste verband met die mcnslik3 behoeftes 

en daarom is hulle ook versoenbaar. Die leorplan moet 

daarom ryk van inhoud en omvang wees sodat dit in alle 

bchoeftes kan voorsien. Elke skoolvak word 'n deel van 

die leerling se fisiese on geesteliko lewe, dit is dcr

halwe nodig dat r0k0ning gehou sal v10rd mot indiwiduole 

verskille en vorskil in aanleg. Diti is daarom dan ook 

van fundamentele bolang om te weet dat die belangstel-
. -- ·- ------··-··--· ··-·----- -------------
l. du Toit ; 9 n Historie-kritiese studio van die 

Transvaalse loerplannc vir N!iddelbarc Ondorwys, 64. 
2. Coetzco g Inleiding tot die Algemene Praktiese Op

voedkunde, 102. 
Vergelyk. Departementcle Omsendbrief No.58 van 1950, 
. 5-9. 
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lingsrigtings, bekwaamhede en aanleg van seuns en dogters 

verskillend is on dat hullo sosiale en ekonomiose behoef-

tes so 'n verskeidenheid v0reistes mecbring, dat 'n 

kurrikulum aparte voorsiening vir die twee geslagte moet 

maak, Dio kurrikulum moet dan ook steeds voorsiening 

maak vir moontlike wysigings sodat dit kan aanpas by 'n 

steeds v0randerde gemeenskap. 1 ) 

Die onderwys op die skoolplase word nou hoof saaklik 

akademios van aard~) ooreonkomstig die doel van algemene 

middelbaro onderwys en die jongste belcid van die Trans

vaalse Ondervzysdopartement. Die slrnol maak goon voor

sicning vir beroopskundige onderwys nie, maar in meeste 

lecrplanne van hiordio soort skoal word daar tog voorsien-

ing gcmaak vir die ondorrig van een of twee bcroepskundige 

vakke saam met die algemcne akademicsc Vakke. 3) Hi,;rdic 

va.kke word egter mccr teoretias as prakties ondorrigi 

di t wil se ,meer akademio s as professioneol. Hierdie 

onderwys kan ons ~gter in twee deel naamlik standerds 

VI, VII, en VIII en Standerds IX en X. Die eorsto d.rio 

jua.r is dio onderwys nog van 'n algemcne aard en aan die 

end van die drie jaar kan die leerling met sy akademiese 

studie voortgaan of na 'n suiwer beroepskool gaan, in

dicn hy nie van plan is om die skool te verlao.t nie, 

Aangosien da~r belangrike ondorlinge verskille 

tussen kindcrs op die skoolplo.as is, word hulle nie 

verplig om al did vnk:ke te neem nic, maa:r kan binne 

:porke,- •n eie kouse mo.ak. Uit die lang lys vakke 

behoort egter 'n kern te wees waarby almal hullo behoort 
~,-.. -- ··-..--...-..·-------------

1. Coetzoe : Inleiding tot die Algemene Praktiese 
O:pvoedkundc, 102. 
Draper : Principles and Techniques of Currtculum 
Making, 35-50, 

2. Departomentole Omsendbriof No.58 van 1950, 5. 
3. Cootzoo g t.a.p, 103-110. 



- 130 -

te bepaal. naamlik, die moedertaal, die tweede taal, 

godsdiensonderwys, geskiedenis, landbou of algemene weten

skap, matesis of 'n derde taal, sodat dit in minimum toe

rusting kan vormrir die wat die skool verlaat, terwyl die 

leerlinge wat verder studeer ook nie moeite sal he om 'n 

Vakkeuse te maak nie. Hierby kan dan ook praktiese vakke 

soos praktiese landbou, handwerk, huishoudkunde en boek

hou gevoeg word, sodat 7n gesonde ewewig tussen die teo

retiese en die praktiese op die skoolplaas bowaar kan bly. 

Dit sal torself'dertyd aan die kind, wat meer prakties 

aangol~ is, moontlikhede biGd om homself te laat geld, 

uThe sGcondary school is not for the purpose of teaching 

subject-matter as such, but for the purpose of educating. 

pupils to adjust themselves to their social and physical 

environment through a study of the various subject-matter 

fields o •
11 ) 

Die problcem van leerplansamestelling vir die skool

plaas word dus bemoeilik omdat dit sig moot bcsig hou met 

indiwiduele aanleg en belangstolling, maar ook die oiso 

van dio gemeonskap. Nadat die indiwiduele verskille, 
.. 

bckwaamhede, talcnte, vermoens en bclangstellings bloot-

gol~ is moet daarop voortgebou word met die oog op voor

bereiding vir 'n berocp. 

8. Samevatting van Beginsels vir 
lee=plansamestelling~ 

Dit is dan nodig dat die leerplan vir skoolplase so 

saamgestel word dat dit sal boantwoord aan die eise wat 

ons stel vir die beyaalde inrigting. Die kennis van die 

persoonlikheidseienskappe van die adoless~nt behoort ons 

hierin te help om die leorplan op 'n algemeen-geld~nde 

grondslag saam te stel. 

--------------------------·------
l. Draper : Principles and Techniques of Curriculum 

Making, 35. 
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(a) Die belangrikste eis is dat die leerstof vir 

skoolplase gekies sal word in ooreenstemming met die 

Christelike en meer bepaald die Calvinistiese lewens- en 

w~reldbeskouing. Die keuse van die leerstof word dan 

bepaal deur ons belydenis dat die vernaamste doel van die 

menslike lewe is om God te ken en Hora te dien. 1 ) Hier-
Ii 

volgens is daar dari vir die Cristelike opvoeding tweer-

lei soort stof, naamlik die religieuse en die sekul~re 

vakke van onderwys, Om God te ken en te dien moet ons 

ook Sy Skepping, d~' e lewende en die lewenlose, mense en 

dingo leer ken. H:i.ordie Christelike lewens- en w~reld-

beskouing betoken ook vir ons 'n nasionale lewens- en 

w~reldbeskouing soos dit gebore is uit die worstelstryd 

van Geus en Hugenoot en voortgeplant is op ons eie bodem~) 
Om aan hierdie eis te voldoen1 sal dus in die leerplan 

ereplekke aan godsdiensonderwys, die mocdertaal en vader

landse geskiedenis gegee moet word. 

(b) 'n Tweede belangrike eis is dat die leerstof 

gekics moet word in ooreenstemming met dio opvoedingsdoel. 

Soos onder doelstelling reeds aangetoon, behoort die stof 

so ,gekies te word dat dit die nabysynde, verwydcrde en 

uiteindelike doclstelling; sal verwesenlik. Dit is ondor 

andere dan vn leerstofkeuse wat die kind in staat sal 

stol om aan to pas aan sy natuurlik8 en menslike omgewings -

wat die kind liggaamlik, sielkundig on verstandelik sal 

vorm.3)Dit moet die kind bring tot k0nnis van die goeie 

en moet sy porsoonlikheid vmrm en ontwikkel en hom bring 

1. Coetzee g Inleiding tot die Algemene Teoretieso 
Opvoedkunde, 319. 

2. Kcytcr ~ Dringendo vraagtekens in ons Opvoeding en 
Onderwys, 50. 

3. Coetzee ~ InlGiding tot die Algemene Teoreti0so 
Opvoedkunde, 320. · 
Keyter ~ Drin.gende vraagtekens in ons Opvoeding en 
Onderwys, 36. 
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tot die Christelike Calvinistiese lewons- en wereldbeskou

ing, J.i t moet die mens van God volkome toerus vir alle 

goeie werk. 

(c) Dl.e kind en die eise wat hy aan die leerplan 

stel moet nie buite rekening gelaat word nie, daarom moet 

ons ook 'n psigologiese eis aan die leerplan stel. Die 

stof wat aangebied word, moet pas by die stadium van 

ontwikkeling van die kind en moet wissel volgens die 

onderlinge aanlegsverskille. Daar is sekere vakke wat pas 

by 'n besondere leeftyd, daarom kan vakke soos wisk.Unde 

eers ingevoer word as die kind al 'n sekere mate van 

verstandelike rypheid bereik het. Omdat daar aanlegs

verskille is, kan daar nie 'n uniforme leerplan Vir die 

skoolplase voorgeskryf word nie. Bohalwe aanlegsverskille 

is daar ook verskil in belangstellingsaanleg, emosionele 

ryphcid en wilskrag en in persoonlikhoidstreY~te. 1 ) Daar

om moet die leerplan so ver moontlik voorsiening maak vir 
i1 

die essensielo, indiwiduolc verskille. 'n SekGre deel 

van dio lcorplan soos byvoorbeeld godsdiensondcrwys, die 

moedertaal en die twecde taal en geskicdenis behoort 

verpligtend te wees vir almal, maar daar behoort verder 

aan die kind 'n keuse gelaat te word en moGt ons 'n mate 

van differensiasie op die skoolplase aanbeveel. 

(d) Die leerplan behoort ook aan 'n sosiologiose 

eis onderwerp te word;want die opvoeding geskicd ook vir 

die samelewing~ en elke gemeenskap mag vorskillonde eise 

stcl. In die skool bcrei ons die kind voor vir daardie 

srotore mensliko samelewing. 2) Dit is egtor nic not die 

1. Coetzee · gJ:ztloidin; Algemene 'l'eo,,.etieae Opvoo&c. , !Ile 
Drapor : Princip~es and techniques of Curriculum 
Ma.king, 61-63. 

2. Coetzee ~ Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvocdkunde, 322. 
Draper, Principles and Techniques of Curriculum 
Making, Ll-5-46 • 
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onmiddellike samelowing of gemeenskap wat eise stel nie, 

maar die he le volk. Die leor:plan mo0t dus die kind voor

borei vir die lewo en hoowel op dio skoolplaas nio alles 

gegee kan word vir hierdie voorbereiding nie, moet dit 

tenminste die stimulus verskaf wat die kind sy ganse lewe 

sal bybly, wat hom 'n waardige burger en kultuurdraer van 

sy land sal maa.k. 1 ) Die skool moet voorborei vir die 

vyftig jaar van.volwassenheid en nie vir die eerste 

twintig lewensjare nie. 2 ) 

1. Bobbitt : How to make a Curriculum, 100. 
2. Ibid., 8. 




