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HOOFSTUK 6 

DIE ONTWIKKELING VAN 'N ONDERWYSPROGRAM VIR 

AKADEMIES BEGAAFDE LEERDERS IN DIE INTERMEDIÊRE 

SKOOLFASE 

6.1 Inleiding 

In die vorige hoofstukke is daar gefokus op die interne en eksterne determinante 

wat onderwysvoorsiening aan akademies begaafde leerders beïnvloed en in 

hoofstuk 5 is die kernkenmerke van ‘n mini-onderwysstelsel om in die unieke 

onderwysbehoeftes van akademies begaafde leerders beplan. Aangesien die 

onderwyskundige struktuur die hart van die onderwysstelsel genoem word en 

omdat die kurrikulum (vgl par 3.3.3.1) ‘n kernelement van hierdie komponent is 

(Steyn et al., 2002:par 3.4.1), is dit nodig om die moontlikheid te ondersoek om ‘n 

haalbare, volhoubare en bekostigbare onderwysprogram vir akademies begaafde 

leerders binne die voorgestelde mini-onderwysstelsel te ontwikkel. 

In hierdie hoofstuk sal die voorgestelde onderwysprogram vanaf skoolgraad 4 tot 

skoolgraad 12 bedoel vir gebruik deur die akademies begaafde leerders beskryf 

word. Die onderwysprogram bestaan uit twee modules op elke skoolgraadvlak 4 

tot 10 van die gewone skool, naamlik ‘Kreatiewe Kommunikasie’ en ‘Ken jou 

Wêreld’. Die aard en struktuur van die een module, naamlik ‘Kreatiewe 

Kommunikasie’, vir die intermediêre skoolfase sal ook verduidelik word. Verder sal 

aangetoon word uit watter aspekte die module genaamd Kreatiewe 

Kommunikasie op skoolgraad 4, wat uiteindelik as loodsmodule (vgl par 1.4.6.2) 

by die deelnemende skool geïmplementeer is, bestaan. Die beplanning van die 

tema “’n Wêreld vol prentjies” as leereenheid in die genoemde loodsmodule sal 

ook uiteengesit word. Verder word die ontwikkeling, implementering en resultate 

van hierdie tema van die loodsmodule verduidelik. Daar sal ook verduidelik word 

hoe die strategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer, met die gebruik van die 

verskillende elemente, naamlik die onderwyserspan, die leermateriaal, die 

studiegids, die digitale boekskyf (DBS) en die klasgeleenthede (vgl par 3.9), 

gebruik is om die tema van die loodsmodule af te lewer. 
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6.2 Die beplanning van die onderwysprogram vir akademies 

begaafde leerders 

Die idee van ‘n onderwysprogram vir akademies begaafde leerders is om ‘n 

kurrikulumriglyn vir die ondersteuning van akademies begaafde leerders te bied 

(vgl Bylaag 2). Die onderwysprogram verwys na die gestruktureerde 

onderrigleergeleenthede wat op die verskillende skoolgraadvlakke vanaf graad 1 

tot graad 12 aan die akademies begaafde leerders gebied kan word. Volgens die 

aanbevelings van die beplanningsgroep moet die Grondslagfase, of graad 1-3, 

eers uitgelaat word vanweë die baie unieke aard van daardie onderwys. Die 

verdere aanbeveling was dat die program per skoolgraad die geleentheid aan die 

akademies begaafde leerders bied tot verryking en/of verbreding en/of verdieping 

van hulle leer. Volgens die aanbeveling moet daar by elk van die skoolgrade dus 

een of meer modules (die naam is gekies vir die samehangende pakket van 

onderrigleergeleenthede per graad) ontwikkel word wat aansluit by die werk wat in 

die grade gedoen word, maar wat nie werk in daardie skoolgraad of die 

opvolgende skoolgrade herhaal of vooruitwerk nie (vgl Bylaag 2). 

Die eerste versoek aan die lede van die beplanningsgroep was om te oorweeg 

watter tipiese vakinhoude op watter skoolgrade in die modules ingesluit moet 

word. Die voorstel was dat ten minste inhoude uit die volgende vakke ingesluit 

moet word, naamlik die Tale, Wiskunde, Natuurwetenskap, Lewenswetenskappe, 

Sterrekunde, Geskiedenis, Omgewingstudies, Tegnologiestudies, Besigheid-

studies en Filosofie. Hierdie inhoude kan in ‘n al komplekser aard op die 

verskillende skoolgraadvlakke ingesluit word (vgl Bylaag 3). Daarna is op die 

volgende modules en module-name besluit (vgl Bylaag 3): 
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Tabel 6.1 Modules vir Laerskoolvlak en Sekondêre skoolvlak 

LAERSKOOLVLAK SEKONDÊRE SKOOLVLAK VOO SKOOLVLAK 

Kreatiewe kommunikasie 
(Sluit die Tale in) 

Kreatiewe kommunikasie (Sluit die 
Tale in) 

Kreatiewe kommunikasie 

Ken jou wêreld (sluit in NW, 
SW, WISK, Tegnologie, 
Aardwetenskappe) 

Ken jou wêreld (sluit in NW, SW, 
Tegnologie, Aardwetenskappe) 

Kreatiewe Wiskunde 

 Besigheidstudies (sluit in Wis-
kunde, Ekonomie en Bedryfs-
ekonomie) 

Toegepaste Gesondheids-
wetenskappe 

  Toegepaste Besigheidstudies 
en Rekeningkunde 

 

Die Kreatiewe Kommunikasie-modules bied verryking in die taalvakke aan, terwyl 

die ‘Ken jou Wêreld’-modules onderwerpe in die Natuurwetenskappe, Sosiale 

Wetenskappe, Wiskunde, Tegnologie en Aardwetenskappe verryk. Die 

Besigheidstudies-module wat op sekondêre skoolvlak bygevoeg word, gebruik 

onderwerpe uit Wiskunde, Ekonomie en Bedryfsekonomie vir verdere verryking. 

Volgens die aanbeveling sal die Toegepaste Gesondheidswetenskappe inhoude 

uit die tipiese veld van Lewenswetenskappe en Voeding insluit. Op die VOO-vlak 

sal die relevante kontekste, byvoorbeeld die filosofiese, historiese en politieke 

tendense waar en wanneer nodig ingesluit word. 

Die voorgestelde onderwysprogram vir akademies begaafde leerders vanaf 

skoolgraad 4 tot skoolgraad 12 kan soos in figuur 6.1 voorgestel word. 
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Figuur 6.1 Program vir akademies begaafde leerders, skoolgraad 4 – 12 

 

 

Die beplanningsgroep het besluit dat verskillende soorte kurrikulumskomitees 

saamgestel moet word om die kurrikulering van die modules te hanteer. Eerstens 

is kurrikulumkomitees saamgestel wat die samehangende, opeenvolgende 

modules, naamlik ‘Kreatiewe Kommunikasie’ en ‘Ken Jou Wêreld’ vanaf graad 4-

10 moes beplan en daarna is kurrikulumkomitees saamgestel wat die individuele 

modules op elke skoolgraadvlak moes beplan. In die geval van die loodsmodule 

‘Kreatiewe Kommunikasie’ op skoolgraad 4-vlak, was die verantwoordelikheid van 

die kurrikulumkomitee om eerstens doelstellings vir die module te ontwikkel en 

tweedens om die inhoud/temas/onderwerpe vir die module te beplan. Die 

genoemde kurrikulumkomitee het uit die volgende lede bestaan (vgl Bylaag 7): 

 2 onderwysers uit die primêre skoolgeledere 

 2 onderwysers uit die sekondêre skoolgeledere 
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 2 verteenwoordigers uit die tersiêre onderwysomgewing 

Daar is deur die beplanningsgroep besluit dat die breë raamwerk van die 

Kreatiewe Kommunikasie-modules vir die intermediêre skoolfase eers beplan 

moes word. 

6.3 Kurrikulering van die modules Kreatiewe Kommunikasie 

met toepassing in die loodsmodule op skoolgraad 4-vlak 

6.3.1 Inleiding 

Na aanleiding van die kurrikuleringsmodel wat in hoofstuk 3 ontwikkel is (vgl figuur 

3.5), is die oorkoepelende kurrikulumraamwerk van die ‘Kreatiewe 

Kommunikasie’-module bedoel vir die intermediêre skoolfase of skoolgrade 4-6 vir 

die doel van hierdie navorsing ontwikkel. Die kernaspekte van die ontwikke-

lingsverloop, wat uit verskillende stappe bestaan, is toegepas. In elk van die 

stappe is die kurrikulumraamwerk vir die intermediêre skoolfase ontwikkel en vir 

skoolgraad 4 toegepas. Vir die beplanning het twee ervare onderwysers, wat 

onderrigverantwoordelikheid van tale in die intermediêre skoolfase het, en die 

navorser die rol van die kurrikulumkomitee vervul. 

6.3.2 Stap 1:  Situasie-analise ten opsigte van die modules ‘Kreatiewe 

Kommunikasie’ op die intermediêre skoolfase 

Ten opsigte van hierdie stap is daar bepaal watter eise en behoeftes 

respektiewelik deur die leerder en gemeenskap aan die kurrikulum gestel is en 

watter tersaaklike inligting beskikbaar is (vgl par 3.3.3.1). Dit kan soos volg 

saamgevat word: 

 Akademies begaafde leerders word geïdentifiseer op grond van hulle hoë 

intellektuele vermoë, hulle besondere vlak van kreatiwiteit en hulle 

taaktoegewydheid. 

 Soos in die geval van begaafde sportlui, moet daar in die unieke onderwys-

behoeftes van akademies begaafde leerders deur middel van 

gedifferensieerde onderwysgeleenthede voorsien word en moet hulle die 
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geleentheid kry om saam met hulle portuurgroep op akademiese vlak te 

funksioneer (vgl par 2.2). 

 Daar is ŉ groot behoefte by akademies begaafde leerders, hulle ouers, 

onderwysers en skoolhoofde aan haalbare en volhoubare onderwys-

programme spesifiek bedoel vir die unieke onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders (vgl par 2.5). 

 In Suid-Afrika word baie min unieke ondersteuning aan akademies 

begaafde leerders op skool- en universiteitsvlak verleen (vgl par 3.6). 

 Op internasionale vlak word op verskillende wyses en deur middel van 

spesifieke onderwysmodelle in die unieke onderwysbehoeftes van 

akademies begaafde leerders voorsien (vgl par 3.5). 

 Die gebruik van die onderrigstrategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer 

volgens die formaat van nie-kontakonderwys om in die unieke onderwys-

behoeftes van akademies begaafde leerders te voorsien, is deeglik getoets 

en suksesvol bewys (vgl par 3.9). 

6.3.3 Stap 2:  Doelstellings van die onderhawige modules 

Breë doelstellings oor wat met die ‘Kreatiewe Kommunikasie’-modules beoog 

word, is geformuleer (vgl par 3.3.3.1). Die doelstellings sluit in die eerste plek by 

die algemene doelstellings van die Nasionale Kurrikulumverklaring van Graad R-

12 (Department of Basic Education, 2013:4) aan, wat soos volg lui: 

 Die leerders, ongeag hulle sosio-ekonomiese agtergrond, ras, geslag, 

fisiese of intellektuele vermoë, moet hulleself toerus met die kennis, 

vaardighede en waardes wat nodig is vir selfvervulling en betekenisvolle 

deelname in die samelewing as burgers van ‘n vrye land. 

 Toegang tot hoër onderwys moet verskaf word. 

 Die oorgang van leerders vanaf onderwysinstellings na die werkplek moet 

gefasiliteer word. 

 ‘n Voldoende profiel van ‘n leerder se vermoëns moet aan die werkgewers 

verskaf word. 

Die doelstellings van die Kreatiewe Kommunikasie-modules in die intermediêre 

skoolfase is: 
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 Om as aanvullende onderwysmodules akademies begaafde leerders se 

bevoegdhede (kennis, vaardighede en gesindhede) in tale te verbreed, 

verdiep en te verryk; en 

 om as aanvullende onderwysmodules verband te hou met die huidige 

kurrikulum van die taalvakke in die verskillende grade. 

Die spesifieke doelstellings van die Kreatiewe Kommunikasie-module op 

skoolgraadvlak 4 is daarom die volgende, naamlik:  

 Om as aanvullende onderwysmodules akademies begaafde leerders op 

skoolgraadvlak 4 se bevoegdhede (kennis, vaardighede en gesindhede) in 

tale te verbreed, verdiep en te verryk; en 

 om as aanvullende onderwysmodule verband te hou met die huidige 

kurrikulum van die taalvakke op die skoolgraadvlak 4. 

6.3.4 Stap 3:  Leerervaringe bedoel vir die modules Kreatiewe 

Kommunikasie in die intermediêre skoolfase 

Leerervaringe is bepaal volgens die kenmerke en onderwysbehoeftes van die 

akademies begaafde leerders (vgl par 2.5 en par 3.3.3.1). Figuur 6.1 illustreer die 

leerervaringe in die Kreatiewe Kommunikasie-modules bedoel vir die intermediêre 

skoolfase: 
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Figuur 6.2 Leerervaringe in die Kreatiewe Kommunikasie-modules van die 

intermediêre skoolfase 

 

KREATIEWE 
KOMMUNIKASIE 
INTERMEDIÊRE 

SKOOLFASE 

    

 WÊRELD VOL 
PRENTJIES 

DIT SLUIT DIE 
KUNSTE, 
FOTOGRAFIE, ENS. 
IN. 

EK SPREI MY 
VLERKE 

DAAR WORD OP 
NASIONALE EN 
INTERNASIONALE 
NUUS GEFOKUS.  

  

SÊ JOU SÊ SLUIT DIE KIND SE 
EIE WERK IN BV. 
SKRYF VAN 
GEDIGTE, 
NUUTSKEPPINGE, 
LIMERIEK, 
LIEDJIES, ENS. 

WAAROM? 
DAAROM... 

DAAR WORD 
GEFOKUS OP DIE 
SKRYF VAN 
VERSKILLENDE 
TEKSTE, DIE SKRYF 
VAN BERIGTE, 
NAVORSING, ENS. 

AKSIE.NET FOKUS OP SPORT  
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Die figuur toon aan dat die Kreatiewe Kommunikasie-module op vlak van die 

intermediêre skoolfase verdeel kan word in vyf temas naamlik: 

 Tema 1:  ‘n Wêreld vol prentjies. 

 Tema 2:  Ek sprei my vlerke. 

 Tema 3:  Sê jou sê. 

 Tema 4:  Waarom? Daarom... 

 Tema 5:  Aksie.net 

Hierdie vyf temas bly in elke skoolgraad van die intermediêre skoolfase dieselfde 

en slegs die inhoud of sub-temas onder elke tema sal per graad verander. 

6.3.5 Stap 4:  Seleksie en ordening van kurrikuluminhoude en 

leermateriaal 

Kurrikuluminhoude is afgelei uit die leefwêreld van die leerders en in ‘n bepaalde 

volgorde georden (vgl par 3.3.3.1). 

Hierna volg ŉ aantal idees van inhoude wat onder elke tema van module 

‘Kreatiewe Kommunikasie’ op skoolgraadvlak 4 behandel kan word. Die 

kurrikulumkomitee het aanbeveel dat die leerders se assesseringsopdragte in die 

vorm van ŉ koerant aangebied kan word, wat dan by die skool uitgegee kan word. 

By skole wat nie oor ‘n koerant beskik nie, kan die akademies begaafde leerders 

hulle eie portefeulje saamstel met die assesseringsopdragte. 

Tema 1:  ŉ Wêreld vol prentjies 

Op grond van die kenmerke van die akademies begaafde leerders, byvoorbeeld 

nuuskierigheid, ‘n strewe om nuwe inligting te ontdek en hulle vermoë om kreatief 

te kommunikeer, kan die volgende tipiese onderwerpe aan die orde gestel word: 

 Beeldende Kunste: ŉ Resensie kan geskryf word vir die koerant. Dit kan 

byvoorbeeld oor ŉ boek of teaterproduksie handel. 

 Strokiesprentkarakters: ‘n Strokieprentkarakter (Soos Ben en Babsie van 

ouds) kan gevestig word as deel van die koerant. Hier word dan veral van 

direkte woorde deur die karakters gebruik gemaak om ‘n storie te vertel. 
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 Vorme van kommunikasie: Vorme van kommunikasie, byvoorbeeld 

kommunikasie deur middel van fotografie. Skryf byvoorbeeld ŉ kompetisie 

uit in die koerant met die tema ‘Wat sê die prent’ en wat handel oor die 

beste fotografie van ‘n natuurtoneel of uitsonderlike fotografie oor ‘n 

plaaslike gebeurtenis. 

 Teaterproduksie: Ontwerp byvoorbeeld ŉ program vir ‘n teaterproduksie. 

Dit kan vir ouer leerders uitgebrei word tot ŉ draaiboek of monoloog van 

gebeure. 

 Advertensies: Ontwerp ‘n advertensie vir iets “nuut” – iets wat nog nie 

bestaan, bv: brille vir troeteldiere  

 Graffiti-muur: Ontwerp ‘n graffiti-muur wat slegs bestaan uit nuwe idiome 

of slagspreuke. 

Tema 2:  Ek sprei my vlerke 

Op grond van die kenmerke van die akademies begaafde leerders, byvoorbeeld 

nuuskierigheid, ‘n strewe om nuwe inligting te ontdek en hulle vermoë om kreatief 

te kommunikeer, kan die volgende tipiese onderwerpe byvoorbeeld aan die orde 

gestel word: 

 Leerders kan byvoorbeeld verslag doen oor nuutste wintermodes uit Parys. 

 Dink “uit die boks’’ en vind ŉ naam vir jou koerant, maar dit moet iets totaal 

oorspronklik wees, moontlik saamgestel uit ŉ akroniem. 

 Stel ‘n koerantbylaag saam oor uitsonderlike (skaars) beroepe met die oog 

op beroepskeuses. 

 Jy is die eienaar van ‘n besigheid. Stel nou ŉ vraelys op wat jy vir aspirant 

aansoekers vir die pos sal wil vra (Ontwerp ŉ aansoekvorm). 

 Skryf ‘n “reisgids of rondritsgids” vir ouers met interessante plekke om te 

besoek en wat ook vir die kinders interessant sal wees. 

 Veronderstel jy woon die jaarlikse simposium by vir jong uitvinders op die 

gebied van tegnologie en wetenskap. Doen verslag. 

 Sprei weekliks jou vlerke vir 24 uur en staan “in die skoene van” 

byvoorbeeld: 
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- ‘n boemelaar se baadjiesak; of 

- die grimeersakkie van Angelina Jolie. 

 Skryf ŉ “oorlewingsgids” vir mense wat byvoorbeeld verdwaal en in 

Hillbrow beland. 

Tema 3:  Sê jou sê 

Op grond van die kenmerke van die akademies begaafde leerders, byvoorbeeld 

hulle nuuskierigheid, ‘n strewe om nuwe inligting te ontdek en hulle vermoë om 

kreatief te kommunikeer, kan die volgende tipiese onderwerpe aan die orde gestel 

word: 

 Dink jou eie nuutskeppinge van woorde uit. Hier is ‘n paar idees: 

o E-pos:  Vonkpos 

o Springmielies:  Kitskoring 

o Sakrekenaar = Sompompie 

o Aftree = Kierieverlof 

o Grimering = Jeugdeeg 

In die skoolkoerant kan dit ŉ “Kyk-bietjie-hier”-kolom word of dit kan selfs 

as ŉ kompetisie geloods word. 

 Vind ŉ indrukwekkende persoonlikheid (soek op Internet). Doen eers 

navorsing. Daarna kan ‘n kamma-profielonderhoud met die persoon gevoer 

word en ‘n koerantberig kan daaroor geskryf word. 

 Ondersoekende joernalistiek. In hierdie opsig kan ten opsigte van 

denkbeeldige of werklik gevalle ‘die storie agter die storie’ ontbloot word. 

 Vergelyk bekendes met hulle honde, byvoorbeeld ten opsigte van 

voorkoms of hulle persoonlikhede byvoorbeeld die “Bull-dog” of norstipe, 

die “Jack-Russel” of baie besige-tipe en die “Basset” of lae energie-tipe. 

Tema 4:  Waarom? Daarom... 

Op grond van die kenmerke van die akademies begaafde leerders, byvoorbeeld 

hulle nuuskierigheid, ‘n strewe om nuwe inligting te ontdek en hulle vermoë om 

kreatief te kommunikeer, kan die volgende tipiese onderwerpe aan die orde gestel 

word: 
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 Skryf ‘n berig insake natuurrampe wat gereeld regoor die wêreld plaasvind. 

 Skryf ŉ navorsingsberig insake inligtingstelsels wat in die koerant 

gepubliseer kan word. In hierdie geval kan navorsing gedoen word oor die 

redes waarom daar juis nie op die Afrikakontinent groot aardbewings 

voorkom nie. Die oorsake en voorkoms van tsoenami’s, orkane en 

tornado’s kan ook nagevors word. 

 Doen navorsing en skryf ‘n koerantberig oor watter motor die veiligste op 

die pad is. Staaf met feite. 

 Stel jou ŉ nuwe planeet voor waar lewe moontlik is. Skryf ‘n artikel oor 

watter nuwe uitvindings goed gebruik sal kan word en watter tegnologiese 

apparaat nutteloos sal wees. 

Tema 5:  Aksie.net 

Op grond van die kenmerke van die akademies begaafde leerders, byvoorbeeld 

nuuskierigheid, ‘n strewe om nuwe inligting te ontdek en hulle vermoë om kreatief 

te kommunikeer, kan die volgende tipiese onderwerpe aan die orde gestel word: 

 Grafieke kan getrek en vertoon word van die vordering in prestasie van 

enige gekose sportheld of sportspan. 

 Die leerder kan navorsing doen oor hoe daar vir ŉ marathon byvoorbeeld 

die Comrades geoefen behoort te word. Die oefenprogram kan beskryf 

word en in die koerant gepubliseer word. 

 ŉ Verspringer spring 6 spronge. Kyk watter sprong uit die ses die verste 

was. Doen dit oor ŉ tydperk. Trek ŉ grafiek om te probeer verstaan of daar 

ŉ spesifieke sprong (1-6) is wat deurentyd die sterkste uitstaan. 

Opsommend kan die struktuur van elk van die Kreatiewe Kommunikasie-modules 

vir die verskillende grade van die intermediêre skoolfase soos in figuur 6.3 

voorgestel word: 
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Figuur 6.3 Opsomming van die struktuur van die module Kreatiewe 

Kommunikasie op elk van die graadvlakke van die intermediêre 

skoolfase 
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Die kurrikulumkomitee het besluit om slegs die tema “’n Wêreld vol prentjies” as 

deel van die Kreatiewe Kommunikasie module te beplan en te ontwikkel as die 

loodsmodule. 
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6.3.6 Stap 5:  Leergeleenthede in die modules Kreatiewe Kommunikasie 

Volgens die voorstel van die kurrikulumkomitee sal die onderrig deur middel van 

die onderrigstrategie vir self-bestuurde, inter-aktiewe leer afgelewer word. Hierdie 

onderrigstrategie bestaan uit verskillende elemente (vgl parr. 3.3.3.1 & 3.9). Ten 

opsigte van die tema in die loodsmodule is daar van die volgende elemente uit die 

genoemde onderrigstrategie gebruik gemaak, naamlik die onderrigspan, die 

studiegids, die DBS, die klasgeleenthede en die assessering.  

Die portefeulje of bydrae tot die skoolkoerant wat die leerders saamgestel het en 

op sekere sperdatums ingedien het, het as formatiewe assessering van die 

onderrigleergebeure gedien. Benewens die assessering van die finale portefeulje, 

sal ‘n eksamen aan die einde van elke module geskryf word as deel van die 

summatiewe assessering. ‘n Oopboekeksamen, soos wat omstandighede vereis, 

kan ook in sommige gevalle gebruik word (Department of Basic Education, 2013). 

6.3.7 Stap 6:  Implementering en evaluering van die loodsmodule 

Kreatiewe Kommunikasie skoolgraad 4-vlak 

Die loodsmodule is by graad 4 akademies begaafde leerders geïmplementeer en 

getoets. Die evaluering van die kurrikulum is die laaste stap van die 

kurrikuleringsverloop en lei weer tot die situasie-analise en doelstellings van die 

kurrikuleringsverloop (vgl par 3.4.3.2). Binne die raamwerk daarvan dat hierdie 

studie ‘n kwalitatiewe navorsingsprojek is, is die implementering en evaluering van 

die loodsmodule nie as ‘n eksperiment gedoen nie (vgl par 1.4.6.2). Daarom is die 

betrokke deelnemers slegs versoek om hulle belewenis van die sukses van die 

loodsmodule deur middel van individuele en fokusgroeponderhoude te verwoord 

(vgl par 6.6.2). Die kurrikulumkomitee het ook aanbeveel dat slegs een tema van 

die loodsmodule, naamlik die tema ‘’n Wêreld vol prentjies’ ontwikkel en 

geïmplementeer word. Die aanbeveling was gebaseer op die feit dat hierdie 

module ‘n totaal nuwe ontwikkeling is en dat die haalbaarheid, volhoubaarheid, 

bekostigbaarheid en kwaliteit van een van die temas as ‘n riglyn vir die 

ontwikkeling van die ander temas en dus van die loodsmodule sal kon dien. 
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6.4 Ontwikkeling, implementering en evaluering van die 

loodsmodule se tema ‘‘n Wêreld vol prentjies’ 

6.4.1 Uiteensetting van die ontwikkeling en aard van die tema 

As deel van die loodsmodule Kreatiewe Kommunikasie Graad 4 is daar deur die 

kurrikulumkomitee besluit om die tema “’n Wêreld vol prentjies” as deel van die 

Kreatiewe Kommunikasie-module volledig te beplan en te ontwikkel, aangesien dit 

baie verrykingsmoontlikhede insluit en as ‘n goeie voorbeeld vir die ander temas 

kan dien. Hierdie tema in die loodsmodule is by die deelnemende skool 

geïmplementeer. Verskillende van die elemente van die onderrigstrategie vir self-

bestuurde interaktiewe leer is gebruik om die tema af te lewer. Die tema kan soos 

volg uiteengesit word: 

 Onderrigspan 

Die onderrigspan het bestaan uit die klasonderwyser van die leerders waar die 

tema geïmplementeer is en ‘n ervare onderwyser in die intermediêre skoolfase 

wat verantwoordelik was vir die opnames vir die DBS. 

 Die studiegids, inhoud en leermateriaal 

Indien ‘n studiegids vir die hele loodsmodule ‘Kreatiewe Kommunikasie’ vir 

skoolgraad 4 saamgestel sou word, sou elke tema van die loodsmodule ‘n 

leereenheid in die studiegids verteenwoordig. Die leermateriaal van die 

verskillende sub-temas van die onderskeie temas word dan in die leereenhede 

vervat (vgl par 3.3.4). Die studiemateriaal wat gebruik is, is materiaal wat deel 

uitmaak van die taalvakke in skoolgraad 4, bykomende materiaal wat in die 

studiegids ingesluit is en materiaal wat op die internet en biblioteek gevind moes 

word. 

Die inhoud wat in die tema bemeester moes word, kan soos in tabel 6.2 

uiteengesit word. 
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Tabel 6.2: Uiteensetting van ‘n Wêreld vol prentjies 

 

ONDERWERP 
INHOUDE WAT BEMEESTER 

MOET WORD 
OPDRAG 

BEELDENDE KUNSTE  Die raamwerk en inhoud 
van ‘n resensie. 

 ‘n Voorbeeld van ‘n resensie 
kan gegee word. 

 Skryf ‘n resensie oor enige 
van jou gunsteling boeke. 

 Die skrifgrootte van die boek 
wat jy kies moet dieselfde 
wees as die voorgeskrewe 
boek wat in die klas gebruik 
word. 

 Geen strokiesprente en 
prentboeke mag gebruik 
word nie. 

STROKIESPRENTE  Direkte en Indirekte rede 

 Storiestruktuur: inhoud, 
karakters, intrige 

 Leestekengebruik (geen 
aanhalingstekens word 
gebruik nie) 

 Soorte spraakborrels 
(spraakborrels, dink-borrels) 

 Ontwerp ‘n strokiesprent 
waar die karakters direkte 
woorde gebruik en ‘n storie 
vertel word. 

VORME VAN 
KOMMUNIKASIE: 
FOTOGRAFIE 

 Byvoeglike naamwoorde 

 Intensiewe vorme 

 Ander woordsoorte kan 
hersien word. 

 Beskrywende skryfstukke 

Neem ‘n foto van ‘n natuurtoneel/ 
soek ‘n foto van ‘n natuurtoneel 
op die internet en beskryf in 200 
woorde waarom die spesifieke 
toneel gekies is./ beskryf die 
toneel 

ONTWERP ‘N PROGRAM  Die raamwerk en inhoud 
van ‘n program. 

Ontwerp ‘n program vir ‘n teater-
produksie wat tans opgevoer 
word. 

ADVERTENSIES  Die raamwerk en inhoud 
van ‘n advertensie. 

Ontwerp iets wat nog nie 
bestaan nie en adverteer dit. 
Voorbeeld: brille vir troeteldiere. 

Let op die volgende: 

 Groot letters moet gebruik 
word. 

 Dit moet kleurvol wees en 
aandag trek 

 Prent moet duidelik en groot 
wees 

 Dit moenie te “besig” wees 
nie 

 Letters moet regop en 
duidelik wees. 

 Mense moet dit vinnig kan 
lees. 

GRAFFITI-MUUR  Idiomatiese uitdrukkings 

 Beeldspraak 

 Nuutskeppinge  

Ontwerp ‘n graffiti-muur wat 
slegs bestaan uit jou eie idiome, 
nuutskeppinge en slagspreuke. 
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Die tema “’n Wêreld vol prentjies” in die loodsmodule is dus onderverdeel in ses 

sub-temas naamlik beeldende kunste, strokiesprente, fotografie, ontwerp van ‘n 

program, advertensies en ‘n graffiti-muur. 

Die studiegids bied eerstens die leeruitkomste van die loodsmodule, die 

onderrigleerstrategieë wat in die loodsmodule gebruik word en die vereistes vir die 

suksesvolle afhandeling van die loodsmodule. Die studiegids is vir hierdie studie 

slegs vir leereenheid 1, wat die leermateriaal van die loodstema “’n Wêreld vol 

prentjies” bevat, saamgestel. Aan die begin van die leereenheid is die 

doelstellings, kennis, vaardighede en gesindhede wat deur die akademies 

begaafde leerders verwerf en bemeester moet word, duidelik beskryf. Die 

verskeie assesseringstrategieë en -opdragte wat ingehandig moet word, is ook 

uiteengesit. In Voorbeeld 6.1 word ‘n kort uittreksel van die inhoud van die 

studiegids gegee. 

Voorbeeld 6.1 Uittreksel van die studiegids vir Leereenheid 1:  ’n Wêreld 

vol prentjies 

 

 

 

 

 

 ‘n Boekresensie het dieselfde formaat as die fliekresensie. 

 Kenmerke van ‘n boekresensie: 

o Titel van die boek (WAT?) 

o Skrywer/Outeur (WIE?) 

o Datum wanneer boek vrygestel word (WANNEER?) 

o Uitgewer van die boek (WAAR?) 

o Die storie 

o Gevolgtrekking (eie mening) 

 

BOEKRESENSIE 
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Onthou:  ‘n Goeie resensie is: 

 Eerlik. 

 Noem die goeie en slegte punte van die fliek of boek. 

 Vertel nooit die volle verhaal nie en gee nooit die einde weg nie. 

8.1.3 Assessering 

OPDRAG 

Skryf ‘n RESENSIE oor ENIGE van jou gunsteling boeke. 

 

Gebruik die volgende formaat: 

Titel van die boek 

Skrywer 

Uitgewer 

Datum 

Storie 

Gevolgtrekking (eie mening) 

 

Riglyne vir elektroniese aanbieding: 

Lettergrootte: 12 

Lettertipe: Arial 

Lengte: 100-120 woorde 

Slegs nommer 5 en 6 word in paragrawe geskryf 

 Inhandigingsdatum: Sal voorsien word 

 Die onderrigbydrae 

Die onderrigbydrae van die onderwyser is volgens die strategie vir self-bestuurde, 

interaktiewe leer op ‘n DBS (vgl par 3.9) geplaas. Die DBS is ‘n e-boek en 

bestaan uit verskillende teksblaaie wat deur die kurrikulumkomitee saamgestel is. 
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Een van die laerskoolonderwysers wat ’n lid van die onderrigspan was, het die 

video-insetsels van die DBS gemaak (DBS aangeheg). 

Die webgebaseerde onderrigbestuurstelsel en sms-stelsel as elemente van die 

strategie vir self-bestuurde, interaktiewe leer is nie in hierdie studie gebruik nie, 

aangesien slegs een tema van die loodsmodule volledig beplan en ontwikkel is en 

die loodstema slegs by drie akademies begaafde leerders in die deelnemende 

skool getoets is. Daar is in hierdie studie slegs bepaal of die loodsmodule 

suksesvol by akademies begaafde leerders in die skool geïmplementeer kan 

word. Wanneer die volledige Kreatiewe Kommunikasie-module vir afstandsonder-

wys beplan en ontwikkel word, sal die webgebaseerde onderrigbestuurstelsel en 

sms-stelsel ingesluit word. 

6.4.2 Implementering tydens klasgeleenthede 

Die tema “’n Wêreld vol prentjies” is as ‘n tema of leereenheid van die graad 4 

Kreatiewe Kommunikasie loodsmodule ontwikkel. Hierdie loodstema is deur drie 

akademies begaafde leerders in skoolgraad 4, die beginjaar van die intermediêre 

skoolfase, by die deelnemende skool (vgl par 1.3.5) gebruik en hulle het die 

effektiwiteit daarvan getoets. Die drie leerders ontvang hulle onderwys die hele 

skooldag in een klaskamer en kry al die skoolvakke by een onderwyser. Hulle 

wissel dus nie van klas nie. Die drie akademies begaafde leerders se onderwyser 

was ‘n lid van die kurrikulumkomitee vir Kreatiewe Kommunikasie vir die 

intermediêre skoolfase en deel van die beplanningsgroep. Die onderwyser het die 

konteks van die beplanning vir onderwys aan akademies begaafde leerders goed 

verstaan en kon daarom die implementering van die tema goed behartig en 

evalueer. 

Die drie akademies begaafde leerders is gekies op grond van hulle hoë 

akademiese prestasie in die betrokke vakgebied en die onderwyser se ervaring 

van die leerders se vlakke ten opsigte van kreatiwiteit en taaktoewyding (vgl parr. 

2.2 & 2.3). Hierdie leerders werk teen ‘n baie vinniger tempo as al die ander 

leerders in die klas en is soms ‘n paar periodes voor die ander leerders. 

Die tema van die loodsmodule is gedurende Augustusmaand by die deelnemende 

skool geïmplementeer. Hierdie tydperk is gekies omdat die skool geen eksamens 
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en toetse gedurende hierdie maand afgeneem het nie en die akademies begaafde 

leerders dus volledig in die klassituasie aan die loodstema kon werk en waarge-

neem kon word. Die loodstema is so geïmplementeer dat dit die minste moeite en 

tyd van die onderwyser geverg het. Daar is ooreengekom dat die loodstema sover 

moontlik tydens die normale verloop van die onderwys in die klasse afgehandel 

moet word en nie na skooltyd nie. Die drie akademies begaafde leerders het agter 

in die klas gesit by hulle eie tafel, elk met hulle eie skootrekenaar wat deur die 

skool voorsien is. Hulle kon met die loodstema aangaan en die DBS op die 

skootrekenaar gebruik indien hulle klaar was met hulle normale klaswerk. Die res 

van die leerders is glad nie gesteur nie, want die akademies begaafde leerders 

het oorfone gebruik. Die loodstema is aan die einde van Augustusmaand voltooi. 

Na aanleiding van die narratief van die onderwyser wat die loodstema vir 

akademies begaafde leerders in haar klas geloods het, individuele onderhoude 

met die skoolhoof, onderwysers en ouers van die akademies begaafde leerders, 

asook ‘n fokusgroeponderhoud met die akademies begaafde leerders, kan die 

implementering van die toetsprogram soos volg geëvalueer word: 

6.4.3 Evaluering 

Na aanleiding van die notas van die onderwyser wat die loodstema vir akademies 

begaafde leerders in haar klas aangebied het, is die loodsprogram vir akademies 

begaafde leerders met groot sukses by die deelnemende skool geïmplementeer. 

Volgens die onderwyser se notas het die drie akademies begaafde leerders 

heeltemal onafhanklik aan die program gewerk wanneer hulle klaar was met hulle 

gewone klaswerk. Die drie leerders het nooit enige vrae oor die werking van die 

program gevra nie. Die skootrekenaars en onderrigmateriaal het nooit die 

skoolperseel verlaat nie en al die werk en opdragte is onder die onderwyser se 

toesig by die skool voltooi. Volgens die onderwyser was die drie akademies 

begaafde leerders “van die begin af en regdeur die tydperk wat die tema 

geïmplementeer is, ongelooflik positief”. Hulle het met groot ywer hulle klaswerk 

voltooi, sodat hulle in klastyd met die loodstema kon aangaan. Die loodstema was 

glad nie ontwrigtend nie en die ander leerders is ook nie gesteur nie. 
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Vir die onderwyser was die aanbieding van die tema “glad nie moeite nie” en het 

haar trouens baie gehelp om die drie akademies begaafde leerders wat so vinnig 

werk konstruktief besig te hou. Die onderwyser beskryf dit as “‘n fantastiese 

belewenis vir beide leerder en leerkrag” en voel dat die program met groot sukses 

binne skoolverband geïmplementeer kan word. Een van die akademies begaafde 

leerders het die program tydens ‘n fokusgroeponderhoud as “amazing” beskryf. 

Uit die individuele onderhoude wat met die hoof, twee onderwysers en die ouers 

van die akademies begaafde leerders by die deelnemende skool gevoer is, is dit 

duidelik dat almal ten gunste is van die spesiale ondersteuning aan akademies 

begaafde leerders. 

Die hoof meen dat akademies begaafde leerders die persone is wat eendag moet 

werk skep en dat hoe meer werk geskep word, hoe minder kriminele oortredings 

daar in die land sal wees. Onderwyser A beklemtoon dat dit ‘n krisis in die klas is 

om akademies begaafde leerders konstruktief besig te hou, omdat hulle soveel 

vinniger werk as die ander leerders in die klas. “‘n Onderwyser moet die heeltyd 

op haar tone bly en werk uitdink wat hulle sal besig hou en stimuleer, maar wat 

nie net ekstra werk is nie”. Onderwyser B verduidelik dat met inklusiewe onderwys 

wat deesdae ingevoer word en as gevolg van die spesiale klasse wat weggeval 

het, begaafde leerders nie toereikende aandag en differensiasie geleenthede kry 

nie en dat daar “meer op die gemiddelde kind gefokus word”. Die onderwyser is 

onder geweldige druk in die klas om “. . . die gemiddelde leerder op die regte pad 

te hou”. Die ouers van die akademies begaafde leerders voel dieselfde en beskryf 

die tempo van werk vir akademies begaafde leerders in die klas as “frustrerend”. 

Hulle voel ook dat die akademies begaafde leerders se potensiaal in die normale 

klaskamer “gesmoor” word. Onderwyser B voel ook dat daar nie meer ‘n 

“begaafde klas, gemiddelde klas en lae klas” is wat klasindeling betref nie en dat 

daar ook nie tans ‘n toereikende program in die klaskamer of handboeke is wat 

begaafde onderwys ondersteun nie. Hulle almal is dit eens dat ‘n onderwys-

program vir akademies begaafde leerders nodig is en positief deur skole 

geïmplementeer sal word. 

Die volgende sterkpunte van die loodstema vir akademies begaafde leerders wat 

by die deelnemende skool geïmplementeer is, is uitgelig deur die hoof, 
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onderwysers en die ouers van die akademies begaafde leerders tydens die 

individuele onderhoude en deur die akademies begaafde leerders tydens die 

fokusgroeponderhoud: 

 Die akademies begaafde leerders het die program baie geniet. 

 Die program bevorder kreatiewe denke en die akademies begaafde 

leerders het die geleentheid gekry om nuwe idees uit te dink. 

 Die akademies begaafde leerders het onafhanklik gewerk en het nie 

ondersteuning van die onderwyser nodig gehad nie. Die program was baie 

duidelik en hulle het altyd geweet wat om te doen. 

 Die akademies begaafde leerders het met groot entoesiasme van die 

program gepraat en minder klagtes gehad dat hulle verveeld is in die klas. 

 Die program is kinder-vriendelik en visueel aangebied. 

 Die akademies begaafde leerders kan teen hulle eie tempo werk. Die 

fasiliteerder “verloor” nie hierdie akademies begaafde leerders in die klas 

as daar heeltyd herhaling met die gemiddelde leerders plaasvind nie, want 

hulle kan aangaan met die program. 

 Die grootste sterkpunt is die manier waarop die program aangebied word. 

Verskillende onderrigmedia word ingesluit. 

 Die akademies begaafde leerders word deur die program uitgedaag. Die 

akademies begaafde leerders voel dat hulle ander klasmaats nie die 

program sal geniet nie, omdat die program te veel kreatiewe werk en denke 

insluit en ander leerders te lank vat om hulle klaswerk te voltooi. Dus is die 

program op akademies begaafde leerders gerig. 

 Die akademies begaafde leerders bly nogsteeds in die normale klassituasie 

tussen die ander leerders, maar kan bykomende en verrykende werk doen. 

Normale sosiale aanpassing en ontwikkeling van die akademies begaafde 

leerders kan dus op normale wyse voortgaan. 

Daar is ook die volgende aanbevelings gemaak ten opsigte van die ontwikkeling 

van ‘n program vir akademies begaafde leerders nadat die loodstema by die 

deelnemende skool geïmplementeer is: 
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 Daar moet kortliks aan die begin van elke module vir die akademies 

begaafde leerders basiese rekenaarvaardighede verduidelik word, 

byvoorbeeld hoe om inligting op ‘n geheuestokkie te stoor, hoe om inligting 

op die Internet te soek, ensovoorts. Die probleem sal nie by al die 

ouderdomsgroepe en skoolgrade gevind word nie, maar die graad 4 

leerders het nog daarmee gesukkel. 

 Die program is nog in sy “babaskoene” en daar is ruimte vir meer inhoud. 

Die program kan meer opdragte en uitdagings insluit. Akademies begaafde 

leerders werk baie vinnig en “moenie onderskat word nie”. 

 Dit is nie altyd moontlik om rekenaars in die klas te hê nie. Daar moet ‘n 

gekontroleerde omgewing by die skool wees waar die akademies begaafde 

leerders aan die program kan werk. 

 Daar sal ‘n formele stelsel moet wees waarin hierdie akademies begaafde 

leerders erkenning kry vir hulle deelname en prestasie in die program. 

Uit die individuele onderhoude met die hoof, onderwysers en ouers van die 

akademies begaafde leerders en die fokusgroeponderhoud met die akademies 

begaafde leerders is dit duidelik dat die onderwysprogram vir akademies 

begaafde leerders ook na ander grade en vakke uitgebrei moet word. Daar is 

voorgestel dat die program ook uitgebrei word na Wiskunde, Natuurwetenskappe, 

Tegnologie, Sosiale Wetenskappe en Engels. Die hoof voel dat die program eers 

net ten opsigte van die twee leerareas geïmplementeer moet word. Hy voel dat 

die aantal ure wat dit neem om ‘n module te voltooi goed oorweeg sal moet word. 

Onderwyser B verstaan dat dit moeilik gaan wees om die program dadelik by al 

die grade te implementeer, maar voel dat dit ten minste by twee grade gelyktydig 

geïmplementeer moet word, byvoorbeeld aan die begin en einde van ‘n fase, dit 

wil sê graad 4 en graad 6. Onderwyser B meen dat “dit sal help om te bepaal of 

die implementering by die laagste graad (graad 4) in lyn is met die hoogste graad 

(graad 6) en of die inhoud te maklik of te moeilik is”. Dit sal ook die 

implementering by die grade tussen-in makliker maak. 

Die onderwyser wat die loodstema in haar klas geïmplementeer het, is baie 

positief oor die projek en gaan selfs nou voort met ekstra oudio-visuele Wiskunde-

programme in haar klas. 
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6.5 Samevatting 

Die hoofstuk handel oor die ontwikkeling van ‘n haalbare, volhoubare en 

bekostigbare onderwysprogram vir akademies begaafde leerders terwille van 

onderwysproduktiwiteit. Daar is eerstens deur die beplanningsgroep besluit om 

die Kreatiewe Kommunikasie module te ontwikkel en ‘n kurrikulumkomitee is vir 

hierdie module saamgestel. Die komitee het op vyf temas vir hierdie module 

besluit, naamlik ‘n Wêreld vol prentjies, Ek sprei my vlerke, Sê jou sê, Waarom? 

Daarom... en Aksie.net. Tweedens is daar deur die kurrikulumkomitee besluit om 

die tema ‘n “Wêreld vol prentjies” as deel van die Kreatiewe Kommunikasie 

loodsmodule volledig te beplan en te ontwikkel, aangesien dit baie 

verrykingsmoontlikhede insluit. 

Die tema “’n Wêreld vol prentjies” in die loodsmodule is onderverdeel in ses sub-

temas naamlik beeldende kunste, strokiesprente, fotografie, ontwerp van ‘n 

program, advertensies en ‘n graffiti-muur. Hierdie sub-temas vorm die insetsels op 

die DBS wat ontwikkel is en assesseringsopdragte is in elk van hierdie sub-temas 

gedoen. Die sub-temas en moeilikheidsgraad van die tema “’n Wêreld vol 

prentjies” verskil van skoolgraad tot skoolgraad. ‘n Studiegids vir hierdie tema in 

die loodsmodule is ook saamgestel. 

Uit die individuele onderhoude met die hoof, onderwysers en ouers van die 

akademies begaafde leerders van die deelnemende skool en die fokusgroep-

onderhoud met die drie akademies begaafde leerders in skoolgraad 4 wat die 

program voltooi het, is dit duidelik dat daar ‘n behoefte by skole, onderwysers, 

akademies begaafde leerders en ouers is vir ‘n onderwysprogram vir akademies 

begaafde leerders en dat so ‘n program suksesvol in skole geïmplementeer kan 

word. 

 

  


