
138 

H 0 0 F S T U K VI 

DIE ONDERWYSERSPERSONEEL 

1. In1eiding 

n Deeg1ik georganiseerde onderwysste1se1 met vo1-. 
1edig toegeruste sko1e is be1angrik, maar nog be1ang
riker is die onderwyser wat in daardie stelsel staan 
en wat die goed toegeruste skole in belang van die 
onderwys en opvoeding van die kinders van die volk 
gebruik. 

As daar iets met die onderwyser se persoon1ik
heid, sy opleiding, sy geeste1ike en fisieke toe
rusting verkeerd is, dan 1y die he1e opvoeding en on
derwys daaronder. Sonder die gewi11ige, ywerige en 
toegewyde onderwyser kan die verwagte hoogtes in die 
onderwysprogram nie bereik word nie. 

Aangesien die onderwyser die spil is waarom die 
he1e onderwysstruktuur draai, is dit ook ewe belangrik 
dat daar behoorlike voorsiening ten opsigte van sy 
beroepsekerheid gemaak moet word. n Baie be1angrike 
dee1 van die onderwyswetgewing bepaal die aanstelling 
en diensvoorwaardes, die indeling en die emolumente van 
onderwysers. Beha1we die artikels wat in die Onder
wysproklamasie self vervat is, is daar ook regu1asies 
wat reis- en onderhoudstoelaes vir onderwysers voorskryf. 

Om n volledige uiteensetting van al die aanstel-
1ings- en diensvoorwaardes vir onderwysers in hierdie 
hoofstuk te gee sou te omvattend wees en derhalwe word 
net die be1angrikste ontwikkelinge en tendense behandel. 

2. Personeelvoorsiening 

a. Werwing van onderwysers 

Suidwes-Afrika is vir die vul van sy onder
wysersposte grotendee1s van werwing in die Unie van 
Suid-Afrika afhank1ik. Vir die instandhouding van 
Duitsmediumafdelings word enkele onderwysers van tyd 
tot tyd in Duits1and gewerf 1 ) 
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1. A.R.-notule, 16.4.1936. Werwing in Duits1and sou 
a11een oorweeg word indien geskikte onderwysers 
nie in die gebied of in die Unie gevind kon word 
nie. 



139 

Gedurende die eerste jare van sy bestaan moes die 

Departement van onderwysers wat op eie inisiatief uit 

die Unie van Suid-Afrika gekom het, gebruik maak. 

Baie van hulle het gekom omdat hulle hulle geroepe ge

voel het om te kom; andere het gekom omdat hulle 

moontlikhede vir ~ nuwe heenkome in n nuwe land gesien 

het. Baie van hierdie onderwysers het na jare van ge-

troue diens weer na die Unie terugverhuis, ander het 

gebly om hier af te tree en ~ paar trek nog die laaste 

skof 1 ). 

Salarisverhogings vir onderwysers in 1920 het die 

werwing aansienlik vergemaklik. Alhoewel daar nie 

n tekort aan onderwysers was nie, is dit opmerklik dat 

in 1922 sewe van die 78 en in 1923 elf van die 97 2 ) 

onderwysers in regeringskole onopgeleide mense was. 

Sedert 1924 het die aantal onopgeleide onderwysers aan

sienlik verminder, en die Administrateur kon aan die 

einde van daardie jaar rapporteer dat die werk in die 

skole aansienlik verbeter het. Hierdie verbetering 

kan aan die feit dat die Departement daarin geslaag 

het om onderwysers met beter kwalifikasies in diens 

te neem, toegeskrywe word 3) 
In 1929 was daar nie meer onopgeleide onderwysers 

in diens van die Dcpartement nie 4 ). Hierdie gun

stige klimaat vir die werwing van onderwysers het ge

durende die periode van ekonomiese insinking bly voort

bestaan, omdat daar selfs in die onderwysberoep n mate 

van werkloosheid was. Die Administrasie was self ge-

noodsaak om ten gevolge van finansiele probleme 33 van 

sy onderwysers af te dank 5). 
Die indiensneming van onderwysers moes by die be

skikbare geld aangepas word, en gevolglik het die ver

meerdering in personeel nie met die toename in die 
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l. Daar is nog drie onderwysers wat vanaf l925 of 
vroeer ononderbroke in die diens is, op die 
diensstaat van die Departement. 

2. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1923, 33. 

3. Id. 1924, 49. 

4. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1929, 49. 

5. The Windhoek Advertiser, 30.4.l932. 
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geta1 1eer1inge tred gehou nie 1 ). Aan die een kant 
het di t •n personeel tekort geskep, maar aan die ander 
kant kon ·n mate van keuring toegepas word, aangesien 
die aanbod die aanvraag oorskry het 2 ). 

Intussen het die twee hoerskole in Suidwes-Afrika 
ook reeds matrikulante gelewer wat hul1e as onderwysers 
wou laat oplei. Hu11e het gewoon1ik na n universi
teit of kol1ege in die Unie gegaan en dan weer na 
Suidwes-Afrika vir diens teruggekeer. In 1935 is daar 
aan ses studente lenings vir verdere opleiding as on
derwysers aan universiteite of opleidingskolleges aan
gebied 3). Dit was die eerste doelbewuste poging van 

die Administrasie om uit eie geledere onderwysers vir 
diens in Suidwes-Afrika te laat oplei. Hierdie beleid 
het goeie vrugte vir die onderwysdiens in Suidwes
Afrika afgewerp 4). 

Die werwing van voornemende onderwysers en onder
wyseresse uit die gebied en ook van buite sou nie tred 
hou met die uitbreiding wat p1aasgevind het nie. In 
1940 het die Direkteur verklaar: 11 In the past the 
Department could select teachers for appointment from 
a great number of candidates; now it has to be satis
fied, more particularly in the case of woman teachers, 
with the few who are willing to accept positions in 
this Territory" 5). 

Nieteenstaande die uitbreiding van leningsfasili
teite deur middel van rentevrye 1enings, die toekenning 
van nie-terugbetaalbare beurse 6 ) om die bedrag van 

die rente-/ ••• 141 

1. Jaarrapport, 1934, 5. Die getal leerlinge het 
met 309 toegeneem terwyl slegs 5 addisionele on
derwysers aangestel is. 

2. Id. Sekere eenmansko1e met 8 k1asse (alle klasse 
tot by st. VI) het van 45 tot 54 leerlinge gehad. 

3. Id., 1935, 1- 8. 
4. Id., 1939, 11. 
5. Id., l9Lir0, 10. 
6. Id. , 1951, 5. •n :Beurs van £60 per jaar en n 

rentevrye lening van £80 per jaar vir n onderwysers
kursus van twee jaar, ook beskikbaar vir gematri
ku1eerdes uit die Unie. 
U.K.-notule, 21.9.1954. :Bes1uit 926 op Memo
randum Al79/121, gedateer 21.9.1954. Beurse van 
£60 en lenings tot £120 uitgebrei na drie- en 
vierjaarkursusse. 
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die rentevrye lenings te verminder, asook die toeken
ning van ses groot beurse vir graadstudie in die soge
naamde skaars vakke l), ~ het die posisie soos in 1940 
deur die Direkteur gaskets, min of meer onveranderd ge
bly. In een belangrike opsig het dit verskil, nl. dat 
die getal getroude vroue in die diens aangegroei en 
hulle onmisbaar vir die instandhouding van die onder
wyserspersoneel geword het 2 ). Die baie belangrike 
beginsel van keuring het, behalwe in enkele uitsonder
like en onvermydelike gevalle, iets van die verlede 
geword. 

Alhoewel n ho~ persentasie van die matrikulante 
uit Suidwes-Afrika hulle reeds vir onderwysersoplei
ding aanbied, sal daar daadwerklike pogings aangewend 
moet word om meer en beter rekrute te trek 3). Die 
Departement is nog te afhanklik van wat hy uit die Unie 
of elders kan kry. Die strewe moet steeds wees om vir 
sover moontlik onafhanklik te wees. Een van die 
eerste stappe tot verdere selfstandigwording moet die 
oprigting van n eie inrigting vir die opleiding van 
primere skoolonderwysers wees 4 ) 

b. Personeelskale 

Die totale getal onderwysers vir elke skool 
asook die verhouding van die getal mans tot vrouens 
in die personeel word deur die Direkteur bepaal 5 ). 

Aangesien die personeelbehoeftes vir primere 
skole en skole vir sekondere onderwys verskil het, kon 
die basis vir personeeltoekenning nie dieselfde wees 
nie. Die twee soorte skole word afsonderlik behandel. 

(1) Primere skole 

Die stig-/ . . . . 142 

1. U.K.-notu1e, 21.9.1954. Ses beurse van £200 per 
jaar vir vier jaar aan studente om as Wetenskap
en Wiskundeonderwysers opge1ei te word. Later 
is ook uitgebrei na onderwysers vir Engels en 
Latyn. Die bedrag is ook verhoog na £200-£~50-
£250-£300 vir die lste, 2de, 3de en 4de jaar on
derskeide1ik. 

2. Jaarrapport, 1954, 4. Getroude vroue in diens -
27%. 

3. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 143. 
4. Sien HOOFSTUK IV. 
5. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artikel 32. 

Onderwys Prok1amasie, 1926, artikel 38. 
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Die etigtingsvereiste vir n prim@re skoal is 

n gemiddelde skoolbesoek van 15 leerlinge, m.a.w., die 

eerste onderwyser(-es) word vir 15 leerlinge toegeken. 

Tot in 1932 is personeel soos volg toegeken: een vir 

15, twee vir 30, drie vir 60 en daarna een onderwyser 

vir elke 30 leerlinge. Hierdie skaal moes weens die 

depressie gewysig word en wel soos volg: een vir 15, 

twee vir 35, drie vir 70 en daarna een onderwyser vir 

elke 35 leerlinge l). 

Na die ergste ekonomiese druk verby was, is die 

personeelvoorsieningskaal heraangepas, t.w. een vir 15, 

twee vir 30, drie vir 65, vier vir 105, vyf vir 140 

en daarna n ekstra onderwyser vir elke 35 leerlinge 2 ). 

Nadat, aan die hand van beskikbare gegewens, alle 

faktore in ag geneem is, het die gemiddelde onderwyser-
3). leerlingverhouding soos volg daar uitgesien . 

1931 1 22.7 1937 1 25.4 

1932 1 26.4 1941 1 25.4 

1933 1 26.2 1942 1 24.6 

1936 1 25.7 1957 1 27.0 

Die styging in hierdie verhouding na 1942 kan aan 

die feit datal die plaasskole gesluit het en dat daar 

minder kleiner skole in verhouding tot die grater skole 

met meer as vier onderwysers was, toegeskryf word. 

In 1954 en weer in 1956 het die S.W.A.O.U. versoek 

dat die personeelvoorsiening aan skole hersien en ver

beter word 4 ). Weens die tekort aan onderwysers kon 

die Departement ongelukkig nie aan die versoek voldoen 
nie 5 ) 

Die Onderwyskommissie het ook die personeelvoor

siening/ •••• 143 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1932, 43. 

2. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 130. 

3. Gegewens verkry uit verskillende jaarrapporte. 

4. S.W.A.O.U.-notule: Beskrywingspunte van die kon
gres vir die jare 1954 en 1956. 

5. Id.: Briewe El/13/1 van die Direkteur aan die 
Sekretaris van .die S.W.A.O.U. in antwoord op die 
beskrywingspunte vir die jare 1954 en 1956. 
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siening onbevredigend gevind en het aanbeyeel dat, veral 

ten einde makliker •n vierde onderwyser in die perso

neel van ~ skool te kry, die skaal soos volg gewysig 

word: een vir 15, twee vir 30, drie vir 60, vier vir 

85, vyf vir 125, ses vir 160 en daarna n ekstra onder

wyser vir elke volle 35 1e inge 1 ). 

Die Uitvoerende Komitee het die aanbeveling van 

die Kommissie goedgekeur. Die verbeterde personeel-

voorsiening sou die opsigtersposisie in koshuise ver

bonde aan kleiner skole, gunstiger maak. Verder kon 

alle sko1e wat hierdeur bevoordeel sou word, die be

ginnersklasse kleiner maak 2 ). Aldie bykomende 

poste wat ten gevolge van die hersiene skaal geskep 

moes word, kon gevul word. 

Ten opsigte van die verhouding tussen die geta11e 

van die manlike en vroulike personeel by •n skoo1 was 

daar geen vaste beleid nie. Eehalwe in die geval van 

eenmanskole is dit algemeen aanvaar dat onderwyseresse 

verantwoordelik vir die juniorklasse tot minstens stan

derd I sou wees. Dit sou moeilik wees om n vaste be

leid neer te 1§, want daar is twee uiteenlopende ten

dense waar te neem. By die plattelandse skole, in

s1uitende die op kleiner dorpies, was die getal mans 

personeellede by pri~ere skole sterk oorwegend, terwyl 

in enkele groter dorpe die teenoorgestelde gebeur het. 

Die verskynse1 word daaraan toegeskryf dat daar min 

getroude vroue op die platteland was en dat die onge

troudes nie genee was om poste op die k1einer plekke 

te aanvaar nie. Nieteenstaande groot moeite kon die 

Departement nie daarin slaag om by alle sko1e genoeg 

onderwyseresse aan te stel om die volle kwota opsig

ters by koshuise beskikbaar te h§ nie. Omdat daar 

meer getroude onderwyseresse in die groter dorpe be

skikbaar was en hulle benut moes word om die personeel

tekort aan te vul, was die Departement genoodsaak om 
hu11e aan te stel en die mansonderwysers na die plat

te1and te stuur om poste waarvoor daar nie dames be
skikbaar was nie, te vu1. 

(2) Sekon-/ •• 144 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 130. 

2. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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(2) Sekond@re en hoerskole 

Die personeelvoorsiening vir sekond@re 
en hoerskole het nie op n vaste basis of volgens n vas
gestelde skaal geskied nie. Omdat daar baie jare lank 
slegs •n paar van hierdie skole was, kon die personeel
sterkte van elke besondere skool volgens die behoefte 
van die skool bepaal word. Die behoefte van elke skool 
is nie in die eerste plek na aanleiding van die inskry
wing bepaal nie, maar wel op grond van die kursusse 
wat deur die skool aangebied kon word. Die kursusse 
vir elke skool is deur die Departement ~oedgekeur en 
daarvolgens is die personeel voorsien l). 

Namate die aantal sekondere en hoerskole uitgebrei 
het, het die behoefte aan n rigtinggewende basis vir 
pereoneelv.oorsiening_ groter gew.ord. In 1959 het die-

.Direkteur aanbeveel .en die Uitvoerende Komitee dit 
goedgekeur dat die personeelvoorsiening volgens die 
behoefte van die skool sou wees, ~2ar met .dien verstande · 
dat in geen. geval die leerling-onderwyserverhouding 
laer as 20 tot. 1 en n.ormaalweg in groter skole 25 tot.-1 
·sal wees nie 2 ). 

Die toepassing van hierc:ie beleid het sekere- -pro
blema, wat· met die oog op heroorweging nadere ontleding 
vereis, opgelewer; Die uitgestrektheid van die land 
en die verspreiding van die paar inrigtings vir sekon
dere onderwys oor die hele gebied het meegebring dat 
elke skool daarna gestrewe het om soveel as moontlik 
in die behoeftes van sy omgewing en gemeenskap te voor
sien. Van tyd tot tyd het skoolkomitees en hoofonder
wysers gevolglik druk op die Departement uitgeoefen, 
met die oog op die uitbreiding van kursusse. Hierdie 
versoeke het soms die verhoging van die status van die 
eie inrigting ten doel gehad en het nie altyd die sake 
waarvoor die Staat finansieel verantwoordelik was, in 

aanmerking/ •• l45 

1. Meegedeel deur inspekteurz van skole wat eers as 
hoofonderwysers en later as inspekteurs reeds 
lank in die diens van die Departement is. 

2. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
I:andum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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aanmerking geneem nie 1) Ten gevo1ge van die be-

hoefte aan die een kant en die strewe tot uitbreiding 

aan die ander kant het die owerheid, vera1 ten opsigte 

van die k1einer sekondere sko1e, n mate van toegeeflik

heid geopenbaar 2 ). 

Die vasstel1ing van n minimumverhouding van 1 tot 

20 het· veroorsaak dat vera1 sekere van die kleiner skole 

personee1 moes afstaan en gevo1glik ook die kursusse 

moes inkort. Die gevo1g hiervan was vanse1fsprekend, 

en die eerste st~ppe om die personee1verhouding gelei

de1ik reg te stel het dit ook bevestig. 

Die uitbreiding van die getal sekondere en hoer

sko1e het sodanig gevorder dat dit oorweeg kon word om 

n vaste personee1skaal vir hierdie sko1e op te ste1. 

Die een groot voordeel hiervan sou wees dat die hoof

onderwyser en die kringinspekteur vroegtydig sou weet 

wat die persohee1sterkte van TI skool sou wees en dat 

die kursusse van die skool daarvo1gens ingerig kon word. 

Dit het die Departement ook in staat gestel om n nou

keuriger beraming van sy personeelbehoeftes te maak. 

Verder sou dit die vertoe vir die instelling van oneko

nomiese onderwysfasiliteite uitskakel. 

c. Die tyde1ike onderwyser as faktor by 

personeelvoorsiening 

Onder hierdie groep leerkragte ressorteer 

hoofsaaklik twee groepe, nl. die getroude vroue en die

gene sender professionele kwalifikasies. Die onder

wyswetgewing bGpaal nie wie as tydelike onderwysers be

skou sal word nie en magtig ook nie die Direkteur om 

tydelike leerkragte aan te stel nie. 

Die wetgewing verh:.nder alleen ·n persoon wa t nie 

bewys van goeie gesondheid kan lewer nie, om tot die 

vaste diensstaat toe te tree 3). Voorts bepaal die 

Proklamasie dat sekere bepa1ings net op onderwyaers op 

die vaste/ ••• 146 

1. U.K.-notu1e, 31.10.1953 en 31.12.1953. Bes1uite 
932 en 1062 op Memorandum A179/160, gedateer 
24.10.1953. 

Id., 26.11.1954. Bes1uit 1289 op Memorandum 
A179/23, gedateer 23.11.1954. 

2. Die personee1verhouding by sekere sko1e was so 
laag as 1 : 16. 

3. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 39 (2). 



146 

die vaste diensstaat van toepassing sal wees en dat die 

toepassing van daardie wetlike bepalings op tydelike 

leerkragte aan die oordeel van die Direkteur onder

worpe sal wees l). 

Die persentasie onopgeleide 1eerkragte in staat

skole het oor die jare betreklik laag geb1y. Tot in 

1949 was dit selde hoer as 1% van die totale getal 

diensdoende onderwysers. Sedert 1950 het dit gelei

de1ik toegeneem tot •n maksimum van 5.9% in 1953, waarna 

daar weer •n gestadige afname tot 2 .11~ in 1960 was 2 ) 

In 1960 was daar 12 onopgeleide leerkragte van wie die 

meeste akademiese maar nie professione1e kwalifikasies 

gehad het nie, terwyl enke1es we1 •n opleidingskursus 

deur1oop het maar om een of ander rede nog nie ~ ser

tifikaat kon toon nie. 

Anders is die geval met die tydelike, getroude 

onderwyseresse. Aanvanklik is die vroue hoofsaak1ik 

gebruik om tydelike vakatures te vul. Toe die Advi

serende Raad in 1930 egter verneem het dat sekere ge

troude vroue hulle poste ~ geruime tyd beklee het, het 

hulle die Administrateur versoek om getroude vroue net 

vir kort tydperke en dan ook net in uitsonderlike ge

valle in diens te neem 3). 

Hierdie mening ten opsigte van die indiensneming 

van die getroude onderwyseres sou moes verander, want 

oorlogstoestande het die werwing van onderwyseresse 

uit die Unie nadelig beinvloed 4 ). In 1941 het die 

Direkteur van Onderwys verklaar dat selfs deur die 

aanbieding van poste aan getroude onderwyseresse alle 

vakatures gedurende die 1aaste kwartaal nie gevul 

kon word nie 5) 

Die noodsaaklikheid van getroude onderwyseresse 

het sodanig toegeneem dat hulle vir langer termyne aan

gestel is en dat die salarisse van ongetroudes met 

dieselfde kwalifikasies vir hulle aangebied is om 

die diens/ 147 

1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 43. 

2. Rapporte omtrent Suidwes-Afrika en Jaarrapporte, 
1918-1960. Afleidings en berekenings gemaak 
uit die opgawes in die verskillende rapporte. 

3. A.TI.-notule, 13.1.1930. 

4. Jaarrapport, 1940, 10. 

5. Jaarrapport, 1941, 10. 
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die diens aantrekliker te maak l) Die getal getroude 

vroue het gevolglik vinnig toegeneem. In 1947 was 

8.1% 2 ) van die diensdoende onderwyseresse getroude 

vroue, in 1948, 19.6% J) en in 1954, 27% 4 ). 

Soos verwag kon word, sou baie pogings aangewend 

word om gelyke behandeling vir die getroude onderwyseres 

met die ongetroude te verkry. Die S.W.A.O.U. het 

hom van tyd tot tyd daadwerklik en met sukses vir beter 

diensvoorwaardes vir hierdie groep onderwyseresse beywer. 

d. Die skaarA onderwyser 

Veral ten opsigte van sekere vak- en gespe

sialiseerde rigtings bestaan daar n beboefte aan beter 

toegeruste onderwysers. 

Op die sekondere vlak was daar min probleme tot-

dat sekondere onderwys begin uitbrei en die aantal skole 

stadig toegeneem bet. Aanvanklik bet dit moeilik ge

gaan om onderwysers vir Wiskunde, Natuur- en Skeikunde en 

Eiologie te vind 5). Dit bet egter spoedig geblyk dat 

ook poste vir Engels en Latyn nie maklik gevul kon word 

nie. 

Die Administrasie bet die tekort probeer bekamp 

deur ses studiebeurse van £200 per jaar aan studente 

wat bulle as Wiskunde- en Wetenskaponderwysers wou 

bekwaam, beskikbaar te stel. Hierdie vergunnin~ is 

later na studente in Engels en Latyn uitgebrei 6 • 

Of die beoogde doel bereik is, is moeilik om te be-

paal. 

nie 

In 1960 was daar nog steeds onderwysers wat 

die poste wat bulle moes beklee, opgelei 

was nie. 

Met die koms van die nuwe onderwysmetodes en ~ 

nuwe benadering van die aanvangsonderwys in die pri

m§re skool bet n groot behoefte aan beboor1ik opge

leide kindertuinonderwyseresse ontstaan. 

1. Jaarrapport, 1947, 7. 

~. Id. , 6. 

3. Id., 1948, 6. 

4. Id., 1954, 4. 
5. Id. , 4. 

J. Indiens-/ ••• 148 

6. U.K.-notule, 26.11.1955. Bes1uit 1385 op Memo
randum E1/17, gedateer 17.11.1955. 
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3. Indiensopleiding van onderwysers 

In Suidwes-Afrika werk onderwysers nie net ver 

van universiteite of opleidingsinrigtings af nie maar 

in baie gevalle ook ver van~ groot dorp af. Die ge

leenthede, die hulpmiddele en prikkels vir studie en 

beter toerusting vir die taak ontbreek in ~ groot mate. 

Daar is gevol ik ~ groot behoefte aan fasiliteite en 

geleenthede om die belangstelling in professionele sake 

te stimuleer en die onderwysers in ~ posisie te plaas 

om hulself te verryk met kennis en hulle op hoogte van 

die ontwikkeling van onderwys- en opvoedingsvraagstuk

ke te hou. Doelbey:uste en doelgerigte indiensoplei

ding is dus •n belangrike funksie van die Onderwysde

partement. 

Alhoewel al die metodes van indiensopleiding 

waarna verwys sal word, nie streng gesproke binne die 

betekenis van die woord val nie, geskied alle soda

nige opleiding terwyl die onderwyser in diens van die 

Departement is en ook met ondersteuning van die Ad

ministrasie. 

a. Voorlig~ing deur organiseerders van 

spesiale vakke of afdelings 

Die aanstelling van persone om behulpsaam 

te wees met die organisering van en toesighouding oor 

sekere vakke is in 1943 vir die eerste maal oorweeg l). 

Die funksie van erdie persone sou wees om deskundige 

voorligting aan onderwysers wat die besondere vakke 

onderrig, te gee. Voorts sou hulle ook die werk kon

troleer en die hoofonderwyser en die inspekteur daar

omtrent advisser. 

Aangesien daar in die Onderwys Proklamasie geen 

voorsiening vir die aanst ling van sodanige persone 

gemaak is nie, is die wet gewysig sodat die Direkteur, 

onderhewig aan die goedkeuring van die Administra
teur, departementele organiseerders kon aanstel. Die 

organiseerders sou behulpsaam wees met die organise

ring van en toesighouding oor die onderwys van Huis

houdkunde, Naaldwerk, Houtwerk, Metaalwerk, Kuns, 

Sang en/ ••• 149 

1. Jaarrapport, 1943,2. 
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1) 
Sang en ander spesiale vakke. . 

Die eerste pos is met ingang van 1 Januarie 1944 

vir n organiseerster van Huishoudkunde en Naa1dwerk ge

skep 2 ). Eers weer in 1951 is goedkeuring verkry vir 

die skepping van n tyde1ike pos van organiseerder van 

Liggaamlike Opvoeding 3). Hierdie pos is s1egs tyde-

1ik geskep omdat, volgens die Direkteur, Suidwes-Afrika 

nog nie met reg op die dienste van n vaste organiseer

der van Liggaam1ike Opvoeding aanspraak kon maak nie 4 ) 

Op 1.2.1957 het die eerste organiseerder van Hout- en 

Metaa1werk diens aanvaar 5 ). Hy is met ingang 1.1.1960 

gevo1g deur •n organiseerder van Kindertuinmetodiek 6 ). 

In Suidwes-Afrika voorsien hierdie persone in n 

besondere behoefte. Hu11e vorm nie net die skake1 

tussen die Departement en die onderwyser nie, maar hul-

1e bring ook die nuutste hu1pmidde1e en kennis op hu11e 

besondere gebiede tot by die verste skoo1tjie in die 

gebied. 

b. Kortkursusse 

Vir sover vasgeste1 kon word is die eerste 

vakansie- of kortkursus, en we1 in 1iggaamlike opvoe

ding, in 1940 gehou nadat die Departement in daardie 

jaar n vo11edige werkskema vir die vak tot die beskik

king van sko1e geste1 het. Die Organiseerder van 

Liggaam1ike Opvoeding van die Departement van Onderwys, 

Kuns en Wetenskap het die kursus, wat deur meer as 25% 

van die diensdoende onderwysers bygewoon is, met groot 

we1s1ae ge1ei 7 ). In antwoord op n versoek van die 

kursusgangers is •n soortge1yke kursus deur diese1fde 

organiseerder in 1941 gehou 8 ). Omdat dit nie moont-

1ik was om, beha1we in die geva1 van n paar van die 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7--
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Prok1amasie no. 18 van 1944. Artike1 3 wysig 
Onderwys Prok1amasie, 1926, deur artike1 5 bis. 
na artikel 5 in te voeg. 

Jaarrapport, 1944, 9. 

U.K.-notu1e, 28.7.1951. Bes1uit 533 op Memo
randum A179/145, gedateer 23.7.1951. 

Ja~rrapport, 1951, 5. 

Id., 1957, 2. 

Id., 1960, 1. In 1954 het die S.W.A.O.U. reeds 
by wyse van •n kongresbes1ui t die aanste11ing van 
so n organiseerder versoek. 

Id., 1940, 10. 8. Id., 1941, 10. 
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grootste skole, onderwyser(esse) wat '11 spesiale kursus 

in liggaamlike opvoeding gevolg het, aan te stel nie, 

is daar in 1949 TI kursus vir diegene wat die vak moes 
onderrig, gereel l). 

Onder die besef van TI toenemende gees van materia

lisme en die noodsaaklikheid dat aan godsdiens die regte 

plek in die volk se lewe toegeken word, het die Direk

teur van Onderwys versoek dat fondse in 1952 vir die 

hou van n vakansiekursus in godsdiensonderwys beskikbaar 

gestel word. Die Uitvoerende Komitee het die fondse 

bewillig 2 ), maar dit het vroeg reeds geblyk dat n ge

skikte vakansie vir die doel nie gevind sou word nie 3). 
Hiermee is die poging ook laat vaar. 

Die waarde van kortkursusse vir die indiensoplei

ding van onderwysers is egter deeglik besef, en in 

1954 het die Uitvoerende Komitee besluit 11 dat die De

partement vakansiekursusse mag reel met die doel om 

diensdoende leerkragte op hoogte te bring met die nuwe 

gees en die 

en metodiek 

stel" 4 ). 

metodiek wat daarby aanpas d.w.s. die gees 

wat die nuwe sillabusse vir 1956 veronder-

en 

Hiermee is die weg om kursusse meer dikwels 

vir alle skoolvakke te hou geopen. 

In 1955 is TI kortkursus vir hoof- en assistent~ · 

onderwysers wat met werk verbonde aan spesiale klasse 

vir afvzykende kinders belas was, gehou. Die kursus 

is deur sowat 28 onderwysers bygewoon 5 ) 

Die behoefte aan voorligting aan kindertuinonderwy

seresse het aanleiding gegee tot TI kursus wat in 1959 

in Windhoek gehou is. Die leiding is geneem deur die 

Senior Organiseerster van Kleinkinderonderwysmetodiek 

van die Departement van Onderwys van die Kaappro-

vinsie./ ••• 151 

1. Jaarrapport, 1949, 16. 
2. U.K.-notule, 6.11.1951. Besluit 785 op Memo

randum Al79/167, gedateer 6.10.1951. 

3. Jaarrapport, 19 , 6. 

4. U.K.-notu1e, 25.11.1954. Besluit 1028 op Memo
randum Al79 (E762), gedateer 20.10.1954. 

5. Jaarrapport, 1955, 34. 
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vinsie. Die kursus is goed bygewoon en TI baie belang-

rike gevolg hiervan was die aanstelling van •n organi

seerder van kindertuinmetodiek vir Suid>,ves-Afrika 1 ). 

Aangesien die hou van kortkursusse op TI georganiseerde 

grondslag TI belangrike bydrae tot die opleiding van 

diensdoende onderwysers kan lewer het die Uitvoerende 

Komitee die hou van kortkursusse in beginsel goedge

keur en ook besluit dat kursusgangers se reiskoste be

taal en hulle teen lae tariewe in koshuise gehuisves 

sal word. Verder is goedgekeur dat sekond6re onderwy

sers kortkursusse wat universiteite in die Unie hou, 

mag bywoon en dat hulle reiskoste betaal word 2 ). 

Daar behoort in die onderwyswetgewing voorsiening hier

voor gemaak te word ten einde te verseker dat die Di

rekteur meer vryheid sal he om met hierdie belangrike 

werk voort te gaan. 

c. Biblioteekdienste 

Alhoewel die Uitvoerende Komitee reeds in 

1954 besluit het dat die Departement TI begin kon maak 

met die aanl6 van •n naslaanbiblioteek vir onderwysers 

en dit in 1959 bevestig het, is daar in hierdie verband 

tot in 1960 nie veel gevorder nie 3 ). As alle ander 

fasiliteite ontbreek, is die geskrewe woord nog daar 

wat selfs die onderwyser op die mees afgelee plek kan 

bereik. Die uitbouing van TI doeltreffende biblio

teekdiens, nie net alleen vir skole nie maar ook vir 

die onderwysers, is van die allergrootste belang. 

d. Studieverlof 

Gelykluidende wetsartikels in die twee onder

wysproklamasies bepaal dat buitengewone verlof sander 

salaris te enige tyd deur die Direkteur aan •n onderwy

ser vir TI tydperk van hoogstens twaalf maande toege

staan mag word. Hierdie maksimum tydperk kan verleng 

word indien die onderwyser •n goedgekeurde studiekursus 

gevolg het/ ••. 152 

1. Jaarrapport, 1959, 3. 

2. U.K.-notu1e, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 

3. Id., 25.11.1954. Bes1uit 1208 op Memorandum 
A179 (762), gedateer 20.10.1954. 

Id., 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Nemorandum 
E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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gevolg het of op die punt staan om dit te volg l). 

Onderwyser kan dus buitengewone verlof sender salaris 

'll 

met die oog op verdere studie neem. Vir die onderwy-

ser in Suidwes-Afrika is dit egter die enigste moont

likheid, want hy kan, indien hy daarvoor kwalifiseer, 

per geleentheid hoogstens een kalenderkwartaal lang

verlof met volle of twee kalenderkwartale met halwe 

salaris, neem 2 ). 

Omdat dit vir baie min onderwysers moontlik is om 

n lang tydperk verlof sender salaris te neem, het die 

Onderwysersunie in 1949 versoek dat studieverlof toe

gestaan word indien die aansoeker n plaasvervanger 

aanbied. In so n geval moes die verskil in salaris, 

indien enige, aan die leerkrag met verlof uitbetaal 

word 3). Hierdie versoek is nie toegestaan nie, en 

na nog n mislukte poging in 1952 4 ) het die Unie in 

1956 die Departement met •n veel omvattender versoek 
genader 5). 

Die derde versoek van die onderwysers is deur 

die Onderwyskommissie gesteun 6 ), en die Uitvoerende 

Komitee het die aanbeveling van die Kommissie soos volg 

goedgekeur: 

11 Dat met die oog op die in-diens-opleiding 

van onderwysers studieverlof vir verdere studie 

aan onderwysers op die volgende basis toegestaan 

word: 

(i) na 5 jaar boet die onderwyser sy 
langverlof van 3 maande in en kan 
een jaar studieverlof met halfsa
laris of twee jaar met kwartsalaris 
kry; 

(ii) n onderwyser kan sy langverlof vir 
hoogstens 10 jaar laat oploop, dan 
die 6 maande tot sy krediet inboet 
en een jaar studieverlof met volle 

salaris/ •••• 153 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 50 (a). 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 59 (1). 

2. Id., artikel 57 (2). 

3. S.W.A.O.U. --notule. Kongresbesluite 1949, 
gedateer 21.4.1949. 

4. Id. Kongresbesluite 1952. Direkteur se ant~ 
woord, gedateer 28.1.1953. 

5. Id. Kongresbesluite 1956, gedateer 1.11.1956. 

6. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 142-143. 
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salaris kry; 

(iii) onderwysers wat hierdie vergunning 
geniet, onderneem om minstens 3 
jaar daarna aan die onderwys in 
Suidwes-Afrika te wy; 

(iv) die studieverlof kan verkry word vanaf 
die begin van die jaar waarin hy ge
regtig word op langverlof en sy volg
ende langverlof kom dan n volle 5 
jaar nadat hy weer diens aanvaar het 
na sy studietydperk; 

(v) om studieverlof te kan kry moet die 
applikant bewys lewer dat hy by n 
universiteit of opleidingsinrigting 
ingeskrywe is om n kursus te volg wat 
onderhewig is aan die goedkeuring van 
die Onderwysdepartement - dit moet ge
mik wees op verhogin~ van sy onder
wyskwalifikasies" 1). 

Onderwys Prokl2masie, 1926, is in 1960 gewysig om 

hierdie baie belangrike besluit te magtig 2 ). 

Die ondervinding het geleer dat daar een leemte 

in die besluit en derhalwe ook in die wetsbepalings was, 

nl. dat daar net voorsiening vir verloftydperke van een 

en twee jaar gemaak is. Sommige onderwysers kon aan 

die studievereistes voldoen deur ses maande verlof met 

volle salaris te neem. Die Administrateur behoort 

ook gemagtig te word om regulasies te kan maak om enige 

verdere voorwaardes waaraan die toekenning van studie

verlof onderhewig sal wees, voor te skryf~ 

e. Oorsese uitruilskema 

In 1930 het die Direkteur n poging aangewend 

om n uitruilskema tussen die onderwysers in Suidwes

Afrika en onderwysers in Statebondslande te loods. 

Die Adviserende Raad het ongelukkig nie die voorge

stelde skema gesteun nie 3). 

In 1957 het n hoofonderwyser die Departement met 

n versoek om met •n onderwyser in Dui tsland te ruil en 

ook om finansiele ondersteuning deur die Administrasie 

genader./ •••• 154 

1. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 

2. Ordonnansie no. 19 van 1960. Artikel 11 wysig 
artikel 59 van die Hoofproklamasie om voorsien
ing vir studieverlof te maak. 

3. A.R.-notu1e, 6.6.1938. 
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genader. Op aanbeve1ing van die Direkteur het die 
Uitvoerende Komitee die uitrui1ing goedgekeur en ook 
n beurs van £300 en •n 1ening van £200 tot die onderwy
ser se beskikking geste1. Verder is bes1uit dat toe
komstige aansoeke aan die Uitvoerende Komitee vir oorwe
ging voorge1@ moes word 1 ). 

Intussen het die Onderwyskommissie in sy vers1ag 
ook n uitrui1ste1se1 met onderwysers en departemente1e 
professione1e amptenare in die Unie of in die buite-
1and aanbevee1. Buite1andse uitrui1ing moes finan
siee1 gesteun word 2 ). 

Tot in 1960 is ·n he1e aanta1 ui trui1ings goedge-
keur. Onderwysers uit Duits1and, Enge1and en Austra-
1i~ was tot dusver hierby betrokke. 

f. Streekkonferensies 

In samewerking met die S.W.A.O.U. word streek
konferensies van onderwysers sedert 1959 eenmaa1 per 
jaar op verski11ende sentrums gehou. By so •n ge1eent
heid word re~1ings getref dat sovee1 moont1ik van die 
onderwysers in die bepaa1de streek die konferensie kan 
bywoon. Omda t die konferensies reeds op •n Vrydag be
gin en daar nie op daardie Vrydag skoo1gehou word nie, 
word die onderwysers vrygeste1 om aan die verrigtinge 
dee1 te neem. 

Die werksaamhede by hierdie konferensies bestaan 
uit referate oor aktue1e sake, be1angegroepvergaderings, 
samesprekings met senior professione1e amptenare van 
die Departement en die inskake1ing van die ouer en die 
gemeenskap by die onderwysaktiwiteite 3). Gewoon1ik 
sentreer a11es om een of ander hooftema. 

4. Die aanste11ing, verp1asing en diensbe~indiging 
van onderwysers 

a. Die aanstelling van onderwysers 

1. U.K.-notu1e, 8.1.1958. 
randum E1/12/9. 
Jaarrapport, 1958, 2. 

(1) Eerste/ . . . 
Bes1uit 82 op Memo-

2. Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 143~ 
3. Jaarrapport, 1959, 3. 
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(1) Eerste aanstelling in Suidwes-Afrika 

•n Onderwyser wa t begerig is om na 

Suidwes-Afrika te kom, bied sy dienste aan en na oor

weging van sy aansoek word ~ pos aan hom aangebied. 

Indien die onderwyser die aangebode pos aanvaar, word 

hy, onderhewig aan die bepalings van die Onderwys Pro

klamasie, amptelik aangestel. Nadat die onderwyser 

diens aanvaar het, word •n skriftelike ooreenkoms deur 

hom en die Direkteur onderteken l) 

Die eerste aanstelling van n onderwyser is vir n 

proeftydperk van minstens ses maande en hoogstens twee 

jaar. •n Proefaanstelling vir •n tydperk korter as twee 

jaar kan van tyd tot tyd verleng word, mits die hele 

proeftydperk nie langer as twee jaar is nie. n Aan-

stelling op proef word nie bekragtig nie, tensy die 

Direkteur daarvan oortuig is dat die onderwyser in alle 

opsigte vir n vaste aanstelling geskik is. n Aan

stelling van hierdie aard kan voor die verstryking van 

die proefperiode beeindig word deur die onderwyser 

drie maande kennis te gee of sander kennisgewing indien 

die gedrag van die onderwyser onbevredigend is 2 ). 

~ Proefaanstelling het nie die Direkteur se aandag 

geniet nie, tensy ~ inspekteur van skole oor die onder

wyser gerapporteer het. Weens die uitgestrektheid 

van die land, die groot getal eerste aanstellings elke 

jaar en die beperkte getal inspekteurs is die proef

tydperke soms oorskry. Dit het die onderwysers en 

die Onderwysersunie nie bevredig nie 3), en die enig

ste oplossing sou wees om die minimumproeftydperk van 

ses maande na n jaar te verleng, sodat die inspekteurs 

voldoende tyd kon he om elke leerkrag te besoek. 

Die Onderwijs Proklamatie, 1921, het nie duidelik 

bepaal vanaf watter datum •n onderwyser se aanstelling 

van krag sou wees nie. Die salaris van die onderwy

ser sou betaal word vanaf die dag waarop hy sy werk

saamhede begin, tot die dag waarop hy die diens van 

die Departement verlaat. Indien hy egter aan die 

einde van/ •.• 156 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 33. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 39 (1). 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 40. 

]. S.W.A.O.U.-notule. Kongresbesluite 1945. 
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einde van sy diens volgens die skoolka1ender enige va

kansie tot sy krediet het, sou hy ook vir sodanige va

kansietydperk sa1aris ontvang het. As n onderwyaer 

se diens deur sy koms na Suidwes-Afrika verbreek is, kon 

hy aan die einde van sy diens, met goedkeuring van die 

Administrateur, die vakansietydperk tot ay krediet ge

bruik om die onderbreking in sy diens uit te wis, mits 

hy genoeg vakansiedae tot sy beskikking gehad het. In 

geen geva1 kon die Departement minder as een jaar se 

sa1aris vir een jaar se diens aanbied nie 1 ). 

In 1926 is die stelsel verbeter deur die bepaling 

dat •n onderwyser wat sy pligte op die eerste skoo1dag 

van die kalenderkwartaal aanvaar se aanstelling dateer 

en sy emolumente word vanaf die eerste dag van die be

trokke kalenderkwartaal betaal 2 ). Dieselfde voor

waarde sou ook geld wanneer •n onderwyser nie sy pligte 

op die eerste skoo1dag aanvaar nie maar wel ver1of vir 

die dae wat hy laat diens aanvaar het, toegestaan word 3). 
Om sekere leemtes uit te skakel is verder bepaa1 dat 

di~ voorwaardes a1leen van toepassing sou wees mits die 

onderwyser die pligte van sy betrekking minstens die 

helfte van daardie kalenderkwartaa1 vervul het 4 ). 

Voorme1de bepalings sou van toepassing wees op 

onderwysers wie se diens onmiddellik op vaste diens 

as onderwysers in die Unie of Suid-Rhodesie gevolg het. 

n Onderwyser wat as nuweling tot die diens toegetree 

het, se aanstelling sou dateer en sy emolumente betaa1 

word vanaf die dag waarop hy sy betrekking aanvaar 

het 5 ). Hierdie reeling is in 1949 beeindig, toe be

s1uit is dat in ooreenstemming met die Onderwysdeparte

ment van Kaapland, nuwe aanstellings in die toekoms van

af die eerste dag van die kwartaal in werking sou tree 6 ). 

(2) Die aan-/ •• 157 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 57. 

2. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 41 (1). 

3. Id., artikel 41 (2). 

4. Prok1amasie no. 55 van 1959, artikel 2. 

5. Onderwys ProklamaAie, 1926, artikel 41 (4). 

6. U.K.-notu1e, 25.4.1949. Besluit 83 op Memoran
dum Al79/l23, gedateer 19.3.1949. 

Prok1e.masie no. 55 van 1949. Artikel 2 (c) 
vervang artike1 41 (4) van die Oqderwys Pro
klamasie, 1926. 

Jaarrapport, 1949, 9. 
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(2) Die aanstelling van hoofonderwysers 

Die Departement het aanvanklik die aan
stelling van hoofonderwysers self gedoen sender om die 

vakatures te adverteer. Soms is persone genader om 

vas te stel of hulle in een of ander hoofpos sou belang

stel. 

Vanaf 1949 het die aanstelling van hoofonderwysers 

meer aandag van die S.W.A.O.U. begin geniet. Eers het 

die Onderwysersunie die feit dat assistent-onderwysers 

van sekond@re skole as hoofde van groter prim@re skole 

in groter dorpe aangestel is, betreur l)• In 1951 het 

die hoofbestuur van die Onderwysersunie verneem dat die 

Departement van plan was om bevorderingsposte vir appli

kante van buite oo~ te stel. Teen so~ stap het hulle 

ernstig beswaar gemaak en onderhoude hieroor met die 

Direkteur gevoer 2 ). 

In 1952 het die Onderwysersunie •n kongresbesluit 

geneem na aanleiding waarvan die Departement versoek 

is om vakante hoofposte te adverteer 3) Die Departe-

ment het geantwoord dat dit in die reel selde nodig is 

en dat, wanneer die Departement dit nodig ag en die be

skikbare tyd dit toelaat, dit reeds gedoen word en dit 

voortaan ook gedoen sal word 4 ). 

In sy verslag het die Onderwyskommissie aanbeveel 

dat alle vakante prinsipaalsposte (prim@r en sekond~r) 

in Suidwes-Afrika geadverteer word. Indien die ad-

vertensie geen geskikte kandidaat uit Suidwes oplewer 

nie, kon die vakature in die Unie geadverteer word 5). 
Die aanstelling van hoofonderwysers hang ook nou 

saam met die beginsel van ouerseggenskap by die be

noeming van onderwysers. Soos reeds in ~ vorige hoof

stuk vermeld, het die Uitvoerende Komitee die beginsel 

dat skoolkomitees seggenskap by die aanstelling van die 

hoofonderwyser sou h@, aanvaar 6 ). 
n Artikel/ •.. 158 

lo S.W.A.O.U.-notule. Kongresbesluit 1949• 

2. Id. Notule van hoofbcstuursvergaderings gehou 
op 19.5.1951 en 15.3.1952. 

3. Id. Brief gedateer 8.1.1952 van die Sekretaris 
van die S.W.A.O.U. aan die Direkteur. 

4. Id. Brief gedateer 28.1•1953 van die Direkteur 
aan die Sekretaris van die S.W.A.O.U. 

5• Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 167. 

6. Hoofstuk III, 57• 
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n Artikel wat soos volg lui, behoort in die onder

wyswetgewing ingesluit te word-

" ( 1) Wanneer n nuwe vakante pos vir •n hoof

onderwyser gevul moet word, adverteer die De

partement, tensy daar n goeie rede bestaan om 

van sodanige advertensie af te sien, die betrek

king in die Gebied, of, indien die Direkteur so 

beslui t, ook bui te die Gebied op so •n wyse da t 

dit onder die aandag van onderwysers kan kom. 

(2) Iedere advertensie moet besonderhede 

betreffende die aard van die onderwyserspos wat 

gevul moet word, bevat, en moet •n datum spesifi

seer waarvoor of waarop aansoeke ontvang word. 

(3) Alle aansoeke om poste wat ingevolge 

hierdie artikel geadverteer is, word gerig aan 

en ontvang deur die Departement, waarna die 

volgende bepalings geld: 

(a) 

(b) 

( c ) 

indien geen skoolkomitee ingestel is vir 
die onderwysinrigting waarby die vaka
ture bestaan nie, oorweeg die Direk
teur elke sodanige aansoek, en indien 
daar n behoorlike gekwalifiseerde appli
kant is wat geskik vir aanstelling in 
die pos is, stel die Direkteur sodanige 
applikant aan; 

indien n skoolkomitee ingestel is vir die 
onderwysinrigting waarby die vakature 
bestaan, oorweeg die Direkteur elke so
danige aansoek en keur uit die aansoeke 
soveel behoorlik gekwalifiseerde appli
kante as wat hy geskik ag vir aanstelling 
in die pos en le die naarn of name van die 
gekeurde applikante aan die skoolkomitee 
voor, waarui t daardie komi tee dan •n aan
beveling doen by die Direkteur vir aan
stelling in die vakante pos, met dien 
verstande dat indien geeneen van die ge
keurde persone vir die skoolkomitee aan
neemlik is nie, sodanige komitee sy saak 
skriftelik aan die Direkteur vir oorweging 
kan stel, waarna die beslissing van die 
Direkteur finaal is; 

indien daar onder die ap~likante uit wie 
ingevolge paragrawe (a) en (b) van hierdie 
subartikel n keuse gemaak moet word, geen 
geskikte applikant is nie, is die Direk
teur nie gebonde om n aanstelling of n 
voorlegging van name aan die skoolkomitee 
te maak nie en kan hy gelas dat die pos 
weer geadverteer word". 

(3) Die/ •.... 159 
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(3) Die aanstelling van tyde1ike en dee1-

tydse leerkragte 

Soos reeds voorheen vermeld, maak die 

wet geen direkte voorsiening vir die aanstelling van 

tydelike onderwysers nie. Afgesien van die datum van 

aanstelling en diensbeeindiging l) asook die vasstel-

1ing van salarisskale 2 ), wat aan die diskresie van die 

Direkteur oorgelaat is, blyk dit dat die ander diensvoor

waardes ook van toepassing op tydelike onderwysers was. 

Dat dit in die praktyk nie so toegepas is nie, blyk uit 

die feit dat getroude onderwyseresse nie altyd in die 

voorregte, soos bv. langverlof, kon deel nie. 

Die onderwyswetgewing behoort voorsiening te maak 

vir die aanstelling van tydelike onderwysers en veral, 

waar nodig, ten opsigte van die verskille in diensvoor

waardes. Die aanstelling van getroude onderwyseresse 

veral is hier ter sake, en die eenvormigheid van hulle 

diensvoorwaardes met die van onderwysers in die vaste 

personeel sal die probleem van die 11 vaste" aanstelling 

van getroude vroue aansienlik vergemaklik. Aangesien 

die Departement die aanstelling van assistent-onderwysers 

reel, is dit nie onmoont1ik nie om tydelike onderwysers 

onder dieselfde voorwaardes as permanente onderwysers 

in diens te hou sander om hulle werklik •n permanente 

aanstelling te gee. 

Artikel 52 van Onderwys Proklamasie, 1926, maak 

voorsiening vir die aanstelling van deeltydse leerkragte, 

Van n voltydse onderwyser word verwag om, behalwe waar 

die Direkteur anders bepaal, minstens 25 uur per week 

werk1ike onderrig te gee. Onderwysers wat nie aan 

hierdie vereiste voldoen nie, word as deeltydse perso

neel beskou. Die salaris van sodanige onderwysers word 
deur die Direkteur vasgestel 3). 

b. Die ver-/ .•• 160 

1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 43 (2). 

2. Id., artikel 74 (1). Artikel 74 het oorspronklik 
bepaal dat tydelike onderwysers dieselfde sala
risse as permanente onderwysers sou ontvang. Dit 
is gewysig deur artikel 10 van Proklamasie no. 38 
van 1931 om die vasstelling van die salaris aan die 
diskresie van die Direkteur te laat. 

3~ Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 72. 
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b. Die verp1asing van onderwysers 

Die onderwyswetgewing gee aan die Direkteur 

die reg om •n onderwyser van •n pos in enige skoo1 na rn 

vakante pos in rn ander skoo1 te verp1aas~ mits die 

onderwyser nie aan sa1aris ver1oor nie 1 • Indien 

die verp1asing egter op grond van die onbekwaamheid 

van rn onderwyser geskied, kan die Direkteur so rn on

derwyser met die goedkeuring van die Administrateur na 

rn pos van rn 1aer ran' en waaraan rn 1aer sa1aris ver

bonde is, verp1aas 2 • 

Die verp1asing van onderwysers word deur die De

partement behartig. Omdat die aanta1 sko1e en on

derwysers in die aanvangsjare baie beperk was, kon die 

Direkteur en die inspekteurs op hoogte van die behoef

tes van e1ke skoo1 en e1ke onderwyser b1y. Namate 

die omvang groter geword het, is •n personee1komi tee 

bestaande uit die kringinspekteurs met die hoofin

spekteur as voorsitter saamgeste1. Hierdie komitee 

vergader kwartaa11iks en adviseer die Direkteur om

trent die verp1asings wat gedoen moet word om in die 

behoeftes van die diens te voorsien. Diese1fde komi

tee tree ingevo1ge die jongste be1eid in verband met 

die keuring van app1ikante vir hoofposte as rn keur

komitee op. Die komitee 1e sy aanbeve1ings aan die 

Direkteur voor, waarna die name aan die betrokke skoo1-

komitee gestuur word. 

Onderwysers het die reg om die Departement met rn 

versoek om oorp1asing van een skoo1 na rn ander te na

der. Soos verwag kan word, ver1ang onderwysers ge

woon1ik om van die afge1ee p1ekke na groter dorpe en 

p1ekke met meer geriewe oorgep1aas te word. Die on

derwysers op 1aasgenoemde p1ekke is op hu11e beurt nie 

begerig om verp1aas te word nie en daarom kan daar nie 

a1tyd vakatures gevind word om aan die versoeke om oor
p1asing te kan vo1doen nie 3) Aan die ander kant 

moet ook/ •.•. 161 

1. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 35. 
Onderwys.Prok1amasie, 1926, artike1 48 soos gewysig 
deur art1ke1 4 van Proklamasie no. 38 van 1931. 

2. Artike1 50 soos vervang deur artike1 6 van Prok1a
masie no. 38 van 19 31, soos ge\'.'Ysig deur artike1 6 
van Prok1amasie no. 18 van 1938. 

3. Jaarrapport, 1936, 5. 
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moet ook in gedagte gehou word dat baie poste in die 

groter dorpe deur getroude onderwyseresse gevu1 word. 

Hierdie vroue kan nie verplaas word nie en moet nood

gedwonge in die diens gehou word om die tekort aan on

derwysers aan te vul en ook omdat baie van hulle baie 

bekwame onderwyseresse is. 

Die verplasing van assistent-onderwysers het van 

tyd tot tyd reaksie van hoo£onderwysers asook van die 

S.W.A.O.U. uitgelok. Daar is veral versoek dat die 

hoo£onderwysers by die verplasing van assistent-onder

wysers geraadpleeg moet word l). Vir hierdie versoeke 

is daar goeie gronde, want •n hoofonderwyser verloor nie 

graag n goeie leerkrag nie en ontvang nie graag n swakke 

nie. Die Departement, wat die belange van al die sko1e 
behartig, moet sorg vir •n billike verspreiding van on

derwysers en is soms genoodsaak om teen sy eie begeerte 

n onderwyser te verplaas om n vakature elders te vul. 

Die Direkteur moes noodwendig n taamlike neutrale hou

ding inneem, en die uitgangspunt was dat oorlegpleging 

waar moontlik sou plaasvind, maar dit sou nie in alle 

gevalle gedoen kon word nie 2 ). 

Die verplasingstelsel, afgesien van prinsipiele 

oorweginge in verband met ouerseggenskap het sekere 

nadele. Die genoemde probleme in verband met die toe

kenning van ouerseggenskap by die aanstelling van onder

wysers is egter ook die oorweginge op grond waarvan 

daar so lank met die bestaande stelsel volgehou is en 

ook nog gedeeltelik daarmee volgehou word 3). n Op

drag aan die Onderwyskommissie om te bepaal of die ver

plasing van onderwysers by die Administrateur in plaas 

van die Direkteur moet berus het n beslissing ten gunste 

van laasgenoemde tot gevolg gehad 4). 

c. Die/ ••.•• 162 

1. S.W.A.O.U.-notule. Kongreabesluit 1929. 
Id. Versoek van die Hoofbestuur a an die Direk-
teur, 24.9.1949-
Id. Versoek van die Hoofbestuur a an die Direk-
teur, 15.3.1952. 

I d. Kongresbesluit 1957. 

2. Id. Antwoorde van die Direkteur op Kongres- en 
Hoo£bestuursbesluite. 

3. Hoofstuk III, 56 • 

4. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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c. Die diensbe~indiging van onderwysers 

•n Onderwyser kan sy diens by die Departement 

be~indig deur drie maande kennis te gee, mits hy dit 

voor die eerste dag van enige kalenderkwartaal doen. 

Indien hy na die eerste dag kennis gee, sal die be

danking eers vanaf die einde van die daaropvolgende 

kwartaal geldig wees. Dit staan egter die Direkteur 

vry om korter kennisgewing as die voorgenoemde te aan

vaar 1 ). 

Die Direkteur kan, onderhewig aan die goedkeuring 

van die Administrateur, die dienste van •n onderwyser 

be~indig as die pas van so n onderwyser afgeskaf word 

of as hy van oordeel is dat weens reorganisasie of enige 

ander goeie rede die dienste van so n onderwyser nie 

langer nodig is nie. Wanneer die Direkteur besluit om 

die dienste van n onderwyser te be~indig, moes hy so

danige onderwyser drie maande kennis gee 2 ). 

Die Direkteur is bevoeg om die aanstelling van n 

onderwyseres te be~indig as sy in die huwelik tree, 

tensy haar dienskontrak ander bepalings bevat 3). 

Wanneer ·n onderwyser die diens van die Departe

ment verlaat en die pligte verbonde aan sy betrekking 

tot op die laaste skooldag van die kalenderkwartaal 

vervul, dateer sy aanstelling en word sy emolumente tot 

op die laaste dag van die kalenderkwartaa1 betaal 4 ). 

Indien hy nie tot op die laaste skooldag onderwys gee 

nie, dateer sy aanstelling en word sy emolumente betaal 

tot op die dag waarop hy opgehou het om onderwys te gee. 

Wanneer aan die onderwyser egter verlof toegestaan is 

na die dag waarop hy sy pligte gestaak bet, dateer sy 

aanste1ling en word sy emolumente betaal tot op die 

dag waarop sodanige tydperk van ver1of verstryk 5). 
In die / •••• 163 

1. Onderwys Proklamasie, 1926, 45. 

2. Id., artikel 46 (1). Gewysig deur artikel 3 van 
Proklamasie no. 38 van 1931, om die diensbe~indi
ging aan die goedkeuring van die Administrateur 
onderhewig te maak. 

3. Id., artikel 46 (2). Subartikel (2) is ingevoeg 
deur artikel 3 van die Proklamasie no. 38 van 1931. 

4. Id., artikel 42 (1). 

5. Id., artikel 42 (2). 
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In die geva1 waar n onderwyser aan onbekwaamheid 
of wangedrag sku1dig is, kan die Direkteur, onderhewig 
aan bekragtiging deur die Administrateur, sy diens be
eindig deur hom drie maande kennis te gee in die geva1 
van onbekwaamheid en sonder of met kennisgewing in die 
geva1 van wangedrag 1 ). 

n Leemte in die onderwyswetgewing is dat daar geen 
bepa1ing omtrent die beeindiging van diens deur of van 
•n tyde1ike 1eerkrag is nie. In sy gehee1 ge1ees, moet 
tyde1ike onderwysers aan diese1fde vereistes as perma
nente onderwysers vo1doen, wat nie wens1ik en bi11ik is 
nie. Voorsiening vir wedersydse kennisgewing van vier
en-twintig uur behoort gemaak te word. 

By diensbeeindiging spee1 bedankings die be1ang
rikste ro1, en die omvang daarvan raak die bestendig
heid van die onderwyspersonee1. Tabe1 IV toon die 
aanta1 bedankings van 1937 tot 1947. 

T A B E L IV 

BEDANKINGS VAN ONDERWYSERS 1937 - 1947 

ONDERWYSERS I ONDERWYSERESSE I TOTAAL 
JAAR Be dank- In Be dank- In ·Be dank- In 

ings Diens ings Diens ings D.iens 

1937 9 127 17 74 26 I 201 
1938 10 126 22 84 32 210 

1939 12 129 21 86 33 215 
1940 4 126 33 89 37 215 
1941 5 125 18 95 23 220 
1942 7 125 25 96 32 221 
1943 7 128 31 95 38 223 
1944 14 136 30 98 44 234 
1945 15 142 33 102 48 244 
1946 26 145 54 103 80 248 
1947 26 148 43 105 69 253 

TOTAAL 135 1457 327 1027 462 2484 
% 9.27 100 31.84 100 18.59 100 

' 

Uit I .... 164 

1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 49(9) vir 
wangedrag en 50 vir onbekwaamheid. 
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Uit tabel IV blyk die volgende: 

(1) gemiddeld 9.27% van alle onderwysers ge

durende die 11 jaar het bedank; 

(2) gemiddeld 31.84% onderwyseresse, d.w.s. 

meer as drie maal soveel as die onderwysers, 

het bedank; 

(3) gemiddeld 18.59% van alle onderwysers en 

onderwyseresse het bedank. 

Die vernaamste redes vir die hoe bedankingsyfers 

kan soos volg opgesom word: 

(1) Beperkte bevorderingsgeleenthede vir ver

dienstelike onderwysers veroorsaak dat hulle 

bedank om in die Unie beter geleenthede te 

soek I). In 1960 was daar in die gebied baie 

meer geleenthede vir bevordering. 

(2) Onderwyseresse wat in die huwelik tree 2 ). 

(3) Onderwysers, en veral onderwyseresse, wat 

hulle nie by die omstandighede by die klein af

gelee skooltjies kan aanpas nie 3). 

(4) Gebrek aan behuising en losies asook die 

hoe lewenskoste 4 >. Sedert 1949 het die be

huisingsvoordele van onderwysers baie verbeter 

en kan dit nouliks nog as ~ rede vir bedanking 

aangevoer word. Administrasiebehuising teen 

~ nominale huur is vir onderwysers beskikbaar, 

en waar ~ amptelike huis nie beskikbaar is nie, 

ontvang die onderwyser ~ ruim behuisingstoelae 

waarmee ~ huis gehuur kan word. Dieselfde geld 

ook ten opsigte van losies. 

(5) Die klimaatsomstandighede, wat veral in tye 

van droogte, baie straf kan wees 5). 

Van tyd tot tyd bereik •n onderwyser die aftree

ouderdom/ ••• 165 

1. Jaarrapport, 1937, 3. 

2, Id., 1939, 10. 

3. Id., 10. 

Id., 1946, 11. 

4. Id. , 11. 

5. Id. 
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ouderdom en daarmee word sy diens as onderwyser be

eindig. Die bepalings in verband met die aftree

ouderdom het gedurende al die jare onveranderd gebly. 

Die aftree-ouderdom is 55 jaar in die geval van vroue 

en 60 jaar in die geval van mans, met die voorbehoud 

dat albei geslagte 5 jaar vroeer vrywillig kon aftree. 

Die Direkteur het verder die reg gehad om •n onderwyser 

se dienste bo die normale aftree-ouderdom te behou in

dien sodanige behoud in belang van die publiek sou 
wees l) 

In die lig van die algemene neiging om die aftree

ouderdom van werknemers en onderwysers te verhoog is 

die Onderwysersunie in 1955 om hulle mening ten opsig

te van sodanige verhoging gevra 2 ). Die Hoofbestuur 

het geantwoord dat •n onderwyser na bereiking van die 

ouderdom van 60 jaar die keuse gelaat moet word om af 

te tree of om aan te b1y tot 65, met die voorbehoud 

dat die Departement •n onderwyser se dienstermyn in die 

tydperk tussen 60 en 65 mag beeindig, indien hy vel

gens die mening van die Departement nie meer geskik 

is nie. Aan die ander kant moes die keuse aan die 

onderwyser gelaat word om tussen daardie ouderdomme 

vrywillig uit die diens te tree 3). 

Op 19.11.1956 het die Uitvoerende Komitee besluit 

dat die aftree-ouderdom na 63 en 58 jaar vir mans en 

vrouens onderskeidelik verhoog word, maar dat die Ad

ministrasie die reg voorbehou om enige onderwyser te 

eniger tyd by die bereiking van die huidige aftree

ouderdom met pensioen te laat aftree. Die konsepwet

gewing om hierdie besluit toe te pas is eers in 1959 

goedgekeur en deur die Wetgewende Vergadering geloods 4 ). 

Aangesien die aftree-ouderdom vir staatsamptenare 

en vir onderwysers in sommige ander onderwysdeparte

mente / .•... 166 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 54. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 62. 

2. El/13/1: Brief gedateer 25.10.1955 van die Direk
teur gerig aan die Sekretaris van die S.W.A.O.U. 

3. Id. Brief gedateer 8.3.1956 van die Sekretaris 
van die S.W.A.O.U. aan die Direkteur. 

4. U.K.-notu1e, 13.4.1959. Bes1uit 426 op Memo
randum E1/94, gedateer 8.4.1959. 

Ordonnansie no. 21 van 1959. Artike1 2 vervang 
artike1 62 van die hoofproklamasie en word beskou 
as reeds in werking vanaf 19.11.1959. 
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mente reeds tot 65 en 60 jaar vir mans en vrouens on
derskeide1ik verhoog is, behoort ~ verandering ook hier 
oorweeg te word. A1hoewe1 daar nie baie onderwysers 
is wat binne afsienbare tyd uit die diens tree nie, 
sal so •n verandering die nypende tekort a an onderwy
sers effens ver1ig. 

d. Uitgawes verbonde aan die aanste1ling en 
oorplasing van onderwysers 

Met die oog op die werwing van onderwysers 
vir diens in Suidwes-Afrika word sekere uitgawes in 
verband met hu11e verhuising na of in die gebied deur 
die Departement gedra. 

Aan ~ onderwyser wie se diens onmidde1lik op 
onderwysdiens in die Unie of Suid-Rhodesie volg, word 
daar by eerste aanste1ling die volgende toegestaan: 

(1) 

( 2) 

(3) 

vry vervoer vir homse1f tot by De Aar; 

vry vervoer vir homself en sy huisgesin 
vanaf De Aar tot by sy standplaas; 

ond erhouds.toelae vanaf De Aar tot by sy 
standp1aas teen die vol tarief soos van 
toepassing op staatsamptenare, vir homse1f 
en elke lid van sy huisgesin bo die ouder
dom van 12 jaar en vo1gens die he1fte van 
die tarief vir elke ander lid van sy huis
gesin; 

(4) vry vervoer van sy persoon1ike besittings 
en huisraad, wat nie pak- en uitpakkoste 
insluit nie l). 

Indien •n onderwyser se diens nie aaneenlopend is 
met onderwysdiens in die Unie of Suid-Rhodesie nie, 
word net die vo1gende aan hom toegestaan: 

(1) vry/ .... 167 

1. Offisie1e Koerant: G.K. no. 129 van 1926, regu-
1asie 7 (d). 
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vry vervoer vir homsel£; 

vry vervoer van sy persoonlike besittingst 
wat nie pak- en uitpakkoste insluit nie lJ. 

Aan ~ onderwyser wat oorsee woonagtig is, word by 
sy eerste aanstelling in Suidwes-Afrika oak vry vervoer 
vir homself en van sy persoonlike besittings toegestaan. 
Verder ontvang hy oak nog onderhoudstoelae vir homself 
en sy huisgesin vanaf die hawe of plek waar hy Suidwes
Afrika binnekom tot by sy standplaas 2 ). 

Gedurende die vroe~ veertigerjare het die perso
neeltekort die land se onderwys begin knel en het dit 
no dig geword om in •n grater mate van tydelike onderwy-
sers gebruik te maak. In 1943 is die regulasies aan-
gevul om ook voorsiening te maak vir reis- en vervoer
geriewe vir onderwysers wat •n tydelike aanstelling in 
Suidwes-Afrika aanvaar. By die eerste aanstelling van 
so •n onderwyser word die volgende aan hom toegestaan: 

(1) vry vervoer vir homself tot by die plek 
waar hy aangestel is; 

(2) vry vervoer van sy persoonlike besittings, 
wat nie pak- en uitpakkoste insluit nie; 

(3) onderhoudstoelae vanaf De Aar tot by die 
plek waar hy aangestel is; 

(4) onderworpe aan die goedkeuring van die Direk
teur, vry vervoer terug na die plek vanwaar hy 
diens aanvaar het 3). 

Die bepaling dat die vergunning aan tydelike onder
wysers net by die eerste aanstelling van toepassing 
sal wees, kan nie verklaar word nie. Dit beteken dat 
as dieselfde onderwyser sy dienste vir ~ tweede keer 
aanbied hy op eie koste die aanstelling moet aanvaar. 

Hiervoor/ •••. 168 

1. O£fisi~le Koerant: G.K. no. 129 van 1926, regu
lasie 7 (e). Persoonlike besittings beteken die 
roerende goedere van ~ onderwyser o£ van sy huis
gesin, maar dit sluit nie huisraad, lewende hawe 
o£ motorrywiele, motorkarre en ander rytuie in nie, 
behalwe wanneer sodanige vee en rytuie vir of£i
si~le pligte aangehou word. 

2. Id., regulasie 7 (£). 
3. Id., regulasie 7 (g). Hierdie regulasie inge

voeg deur G.K. no. 124 van 1943. 
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Hiervoor bestaan daar geen regverdiging nie. 
Onder die verp1asingste1se1 kan die Departement ~ 

onderwyser van enige skool na enige ander skool ver
plaas. Dit spreek dus vanself dat koste verbonde aan 
die verp1asing deur die Departement gedra meet word. 
Die vo1gende word aan ~ onderwyser wat verplaas word, 
toegestaan: 

(1) vry vervoer vir homse1f en sy huisgesin; 

(2) vry vervoer vir een huisbediende; 

(3) onderhoudstoe1ae vo1gens die vol tarief soos 
van toepassing op staatsamptenare, vir homself en 
e1ke lid van sy huisgesin bo die ouderdom van 
12 jaar en volgens die helfte van die tarief vir 
elke ander lid van s y huisgesin; 

(4) vry vervoer van sy persoon1ike besittings 
en huisraad, wat pak- en uitpakkoste insluit 1 ). 

Indien ·n onderwyser binne twee jaar nadat hy diens 
op ~ sekere standplaas aanvaar het, om ~ oorp1asing 
vra en sy versoek toegestaan word, geskied die oorp1a
sing op koste van die onderwyser. In gevalle waar 
die versoek egter in die verplasingsprogram van die 
Departement pas, geskied die oorplasing op las van die 
Departement en word die koste vergoed. 

Aangesien die voorde1e sedert 1926 onveranderd 
gebly het en terwyl daar vir staatsamptenare beter 
verplasingsv.oorwaardes bestaan, verdien die bepa1ings 
van hierdie regulasies heroorweging en aanpassing by die 
jongste regulasies wat op die oorplasing van staats
amptenare van toepassing is. 

a. Omskrywing van wangedrag 

Artikel 49 (1) van Onderwys Proklamasie, 1926, 
bepaal wanneer ~ onderwyser skuldig is aan wangedrag 
en het by afkondiging daarvan soos volg gelees: 

11 ~ Onder-/ • • • 169 

1. Offisi~le Koerant: G.K. no. 129 van 1926, regu
lasie 7 (c). 
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"n Onderwyser in diens van enige skool of inrig

ting onder die Administrasie wat 

(a) ongehoorsaam is aan ~ wettige order hom 
deur enige persoon of liggaam wat daartoe 
bevoeg is, gegee, of dit veronagsaam of 
moedswillig versuim om dit uit te voer, 
of wat deur woord of daad insubordinasie 
toon; of 

(b) onagsaam of traag is in die verrigting van 
sy pligte, of van die skool afwesig is 
sender geldige rede; of 

(c) weens oorsake binne sy eie beheer onbekwaam 
of ongeskik is of word vir die verrigting 
van sy pligte; of 

(d) hom op skandelike, onbehoorlike of onbe
taamlike manier gedra of, terwyl hy 
diens doen ~ ander onderwyser, amptenaar 
van die Departement of enige lid van die 
publiek besonder onbeleefd behandel; of 

(e) as ~ gewoonte misbruik maak van bedwelmende 
drank of enige verdowingsmiddel of n 
vergryp begaan teen die goeie sede; of 

(f) vertroulike informasie in die loop van sy 
pligte verkry op ander wyse dan by die uit
voer van sy pligte openbaar; of 

(g) n kriminele oortreding begaan; of 

(h) van sy posiesie as onderwyser gebruik maak 
om ongehoorsaamheid aan of weerstand teen 
die wette van die staat aan te moedig; of 

(i) afgeskeie van sy posiesie as onderwyser vir 
beloning of wins enige werk onderneem wat 
volgens oordeel van die Direkteur nadelig 
is vir die behoorlike verrigting van sy 
pligte of sy posiesie as onderwyser nie 
pas nie; of 

(j) oor offisiele sake sender toestemming van 
die Direkteur op n publieke byeenkoms 
praat of daaroor, anoniem of andersins, 
bydrae stuur aan nuusblaaie of publikasies 
van dergelike aard, 

word geag skuldig te wees aan wangedrag en mag mee 
gehandel word ooreenkomstig hierdie Proklamasie". 

Die amskrywing verskil in twee opsigte van die 
bepalings soos dit in 1921 geformuleer is. Paragraaf 
(d) is ·n toevoeging, terwyl die volgende paragraaf' 
weggelaat is: 

11 (x) lid wordt van een politieke organisatie, 
of een aktief deel neemt aan politieke 
zaken" 1). 
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1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 36 (x). 
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Geen rede kon opgespoor word waarom hierdie be
sondere bepaling weggelaat is nie. 

Waarskynlik ten gevolge van die toenemende bedry
wighede van die Nasionaal-sosialistiese Duitse Arbei
dersparty (N.S.D.A.P.), wat ook die terrein van die 
skool betree het l), is dit wenslik geag om die omskry
wing van wangedrag sodanig te verander dat dit onder
wysers sou verhinder om aan die politieke front bedry
wig te wees. 

Artikel 49 (1) is gevolglik soos volg gewysig: 

(1) deur die invoeging van die woorde 11 Politieke 
of" na die woord 11 oor" wa t in die eerste re~n 
van paragraaf (j) voorkom; 

(2) deur die invoeging van die volgende nuwe 
paragraaf na paragraaf (j) -

11 of 

(k) n lid is of word van enige politieke 
organisasie of aktief deelneem in 
politieke sake" 2). 

Alhoewel die omskrywing van wangedrag bepaalde 
aangeleenthede spesifiseer, het dit nie die Departe
ment enige reg verleen om teen n onderwyser wat die 
bepalings van die Onderwyswet oortree, op te tree nie. 
Om dit moontlik te maak is Artikel 49 (1) ook gewysig 
deur die woorde 11 wat enige bepaling van hierdie Pro
klamasie of ·n regulasie daaronder vasgestel oortree 
of wat" in te voeg na die woord 11 Administrasie" waar 
dit in die tweede re~l van die artikel verskyn 3). 

Om tred te hou met die ontwikkeling wat plaasvind~ 
meet die omskrywing van wangedrag verder uitgebrei word. 
In die eerste plek meet voorkom word dat die onderwy
ser wat om die pos van hoofonderwyser aansoek doen, sy 
eie saak bevorder ten koste van die voordele van an
der onderwysers. Die medeseggenskap van die skool-
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1. Report of the South West Africa Commission 
1936, 55. 

2. Proklamasie no. 24 van 1934, artike1 2. 
3. Proklamasie ho. 38 van 1931, artikel 5 .. 
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komitee by die aanstelling van die hoofonderwyser kan 

die weg tot sodanige optrede baan. In die tweede p1ek 

word die huidige tydsgewrig deur strominge en onder

strominge, deur propaganda en opsweping gekenmerk. A1-

hoewel die opvoeder van die jeug bo sodanige optrede 

verhewe behoort te wees, mag die enkeling hom teen die 

goeie orde vergryp en daarteen moet gewaak word. 

b. Optrede in geval van wangedrag 

(1) Die skorsing van die onderwyser 

Indien die Direkteur van mening is dat 

daar reae1ike gronde is om te vermoed da t •n onderwyser 

in diens van die Departement hom aan wangedrag skuldig 

gemaak het, kan hy so •n onderwyser tydelik skors 1 ). 

Dieselfde geld vir n skoolkomitee met die voorbehoud 

dat die skoolkomitee die saak onmiddellik skriftelik met 

vol1e opgawe van redes aan die Direkteur moet rapporteer. 

Die Direkteur kan dan die handelswyse van die skoo1komi

tee bekragtig of ter syde stel 2 ). 

Die emo1umente van •n onderwyser wa t geskors is, mag 

geheel of gedeelte1ik teruggehou word totdat die Direk

teur finaal besluit het of die onderwyser vir die tyd

perk van skorsing betaal sal word aldan nie 3). 

( 2) K1agte van wangedrag teen •n onderwyser 

Artikel 37 van Onderwijs Proklamatie, 

1921, het n baie duidelike uiteensetting gegee deur wie 

en onder wa tter voorwaardes •n klag teen •n onderwyser in

gedien mag word. Indien n k1agte deur n 1iggaam of n 

persoon, ui tgesonderd •n amptenaar van die Departement, 

n hoofonderwyser of n skoolkomitee ingedien word, moet 

die klagte deur n beedigde verklaring gestaaf word. 

Hierdie baie be1angrike bepaling is nie in die 1926-

wetgewing opgeneem nie. 

Ingevolge die Onderwys Proklamasie, 1926, kon die 

Direkteur op eie inisiatief of na ontvangs van n ver
slag van •n skoolkomi tee •n ondersoek na enige beweerde 

wangedrag van n onderwyser laat instel 4 ). Hierdie 
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1. Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 49 (2). 

2. Id., artikel 49 ( 3.). 

3. Id. , artikel 49 ( 4). 

4. Id., artikel 9 ( 7). 
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bepaling bied nie genoegsame beskerming aan die Direk
teur en ook nie aan die onderwyser nie, behalwe dat 
laasgenoemde onderworpe is aan die diskresie en inisia
tief van die Direkteur. Die Direkteur was gebonde om 
na enige klagte, mondeling of skriftelik, gegrond of on
gegrond, belangrik of onbenullig, deur enigeen ingedien, 
amptelik of nie-amptelik, te luister. Nadat hy die 
klagte aangehoor het, kon hy besluit om~ ondersoek of 
n verdere ondersoek te laat instel. Dit kan algemeen 
aanvaar word dat n klagte deur n hoofonderwyser of deur 
n beampte van die Departcment ingedien, bona fide sal 
wees, maar ongelukkig kan dieselfde nie altyd van n 
klagte deur enige ander persoon of groep persone gese 
word nie. 

Die feit dat die Hoofbestuur van die Onderwysers
unie in 1949 die Direkteur versoek het om klagtes wat 
direk by die Onderwysdepartement aanhangig gemaak word, 
eers na die hoofonderwyser of die superintendent van die 
koshuis vir oorweging en moontlike oplossing terug te 
verwys, 
van die 
het die 

dui op n mate van onsekerheid 
kant van die onderwysers l). 
Hoofbestuur meegedeel dat dit 

ment se beleid is om dit te doen maar 

of onveiligheid 
Die Direkteur 

wel die Departe
dat dit nie altyd 

konsekwent deurgevoer kan word nie. Die Departement 
kon die klaers hoogstens probeer oorreed om met hulle 
klagtes na die hoofonderwysers of die superintendente 
te gaan 2 ) 

In 1950 het die Hoofbestuur ernstig versoek dat 
Artikel 49 van die Onderwyswet sodanig gewysig moet 
word dat ~ klag teen n onderwyser skriftelik en be~dig 
moet wees en dat die oortreding waaroor gekla word, 
duidelik omskryf moet wees. Die betrokke onderwyser 
moet ook van~ afskrif van die klag voorsien word 3). 
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1. S.W.A.O.U.-notule. Bcskrywingspunt van die Hoof
bestuur aan die Direkteur, gedateer 24.9.1949, 
asook ~ later skrywe gedateer 5.11.1949. 

2. Id. Antwoorde van die Direkteur op korrespon
densie van die Hoofbestuur van 24.9.1949 en 
5.11.1949. 

3. Id. Hoofbestuursbesluite geneem op vergadering 
gehou op 25 November 1950. 
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Om hierdie onduidelike posisie op te klaar het die 

Uitvoerende Komitee in 1954 besluit 11 dat geen aanklag 

van wangedrag teen n onderwyser oorweeg sal word nie, 

tensy dit berus op (a) n skriftelike rapport van n amp

tenaar van die Departement, n hoofonderwyser, n skool

komitee of n beherende liggaam; of (b) n skriftelike 

klag gesteun deur minstens twee beedigde verklarings, 

tensy slegs een persoon hoegenaamd in staat is om so 

n verklaring te maak" 1 ). 

Na aanleiding van hierdie besluit is die Onderwys 

Proklamasie sodanig gewysig dat, behalwe waar die Di

rekteur op eie inisiatief of na aanleiding van die op

trede van n skoolkomitee n ondersoek of verdere onder

seek laat instel, hy geen ondersoek mag instel tensy hy 

n skriftelike klag teen n onderwyser ontvang het nie. 

Hierdie skriftelike klag moet deur n beampte van die 

Departement, n hoofonderwyser van n skoal of •n superin

tendent van n staats- of staatsondersteunde koshuis inge

dien word. In die geval van enigiemand anders wat be

weer dat n onderwyser aan wangedrag skuldig is, moet 

dit n skriftelike en beedigde verklaring wees 2 ). 

Na aanleiding van die Uitvoerende Komitee se be

sluit en die wetswysiging wat nie heeltemal daarmee 

ooreenstem nie, het die S.W.A.O.U. duidelikheid omtrent 

die aantal beedigde verklarings wat n beweerde klag van 

wangedrag moet ondersteun, gevra. Die Direkteur se 

standpunt was dat een verklaring voldoende sou wees, 

indien daar nie meer as een moontlik is nie 3). 
Dit is belangrik om te let op die funksie van die 

skoolkomitee in die geval van die beweerde wangedrag 

van n onderwyser. Behalwe die mag van die skoolkomitee 

om n onderwyser tydelik te skors, het hy ook die reg 

om ondersoek na beweerde wangedrag in te stel. Trouens, 

wanneer die skoolkomitee van mening is dat daar rede

like grande is om te vermoed dat •n onderwyser skuldig 

is, moet/ •••• 174 

1. U.K.-notule, 21.8.1954. Besluit 865 op Memo
randum Al79/35, gedateer 18.8.54. 

2. Ordonnansie no. 23 van 1955. Artike1 2(a) wysig 
artikel 49(7) van Onderwys Proklamasie, 1936. 

3. El/13/1: Brief gedateer 15.12.1955 van die 
Direkteur aan die Sekretaris van die S.W.A.O.U. 
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is, moet so~ komitee of ondersoek instel na die ver

meende wangedrag of die saak aan die Direkteur rappor

teer l). Die wet 1~ hier ~ verpligting op die skool

komitee. 

Indien die skoolkomitee na ~ ondersoek wat hy mag 

instel, van oordeel is dat die betrokke onderwyser skul

dig is aan wangedrag en dat hy gestraf behoort te word, 

stuur die komitee die verslag van die feite asook hulle 

aanbeveling aan die Direkteur vir verdere optrede 2 ). 

Na oorweging van die verslag mag die Direkteur enige 

verdere ondersoek wat hy mag goeddunk, instel 3). 

(3) Ondersoek na ~ klagte van wangedrag 

Wanneer die Direkteur wangedrag vermoed 

of in besit is van~ klagte van wangedrag kan hy self 

~ ondersoek hou of kan hy die ondersoek laat instel 

deur enige persoon of liggaam aan wie hy vir die doel 

magtiging verleen. Sodanige persoon of liggaam dien 

n skriftelike verslag van die feite en aanbevelings 
in 4 ). 

Volgens die bepaling van die wet berus die aan

stelling van •n persoon of liggaam om ondersoek in te 

stel by die Direkteur. Hierdie bepaling is nie altyd 

konsekwent toegepas nie, want in 1930 het ouers n peti

sie teen~ sekere onderwyser aan die Voorsitter van die 

Adviserende Raad voorgele 5 ). Die Adviserende Raad 

het toe aanbeveel dat •n kornmissie bestaande ui t ~ land

dros, •n lid van die Advieerende Raad en ~ inspekteur 

van skole aangestel word. Die Kommissie het die on

derwyser van alle blaam onthef 6 ). 

In 1954 het die Uitvoerende Komitee besluit om 

leiding te gee ten opsigte van die samestelling van n 

kommissie 
stel 7 ) 

om ondersoek na beweerde wangedrag in te 

Die gevolg hiervan was dat Artikel 49 (11) 
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1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 49 (5). 

2. Id., artike1 49 (6). 

3. Id., artike149 (7). 

4. Id., artike1 49 (11). 

5. A.R.-notu1e, 13.1.1930. 

6. Id., 14.4.1930. 

7. U.K.-notu1e, 21.8.1954. Bes1uit 865 op Memo
randum A179/35, gedateer 18.8.1954. 
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geskrap en deur die volgende vervang is: 

nll. (a) Die Direkteur kan enige ondersoek wat 
hierdie artikel hom veroorloof, self instel of 
laat instel deur n kommissie van ondersoek wat 
hy benoem en wat bestaan uit enigiemand of enige 
liggaam wa t syns insiens bevoeg is om so •n onder
seek in te stel. 

(b) Nieteenstaande die bepalings van para
graaf (a) moet n kommissie van ondersoek wat die 
Direkteur benoem het om so n ondersoek in te stel 
na die beweerde wangedrag van •n blanke onderwyser, 
bestaan uit drie lede, een van wie n lid van n 
erkende onderwysersvereniging moet wees en een van 
wie n magistraat moet wees, wat as voorsitter van 
die kommissie van ondersoek moet dien en die derde 
lid moet iemand wees wat die Direkteur as geskik 
beskou. 

(c) Nieteenstaande die bepalings van para
grawe (a) en (b) moet n kommissie van ondersoek 
wat die Direkteur benoem om •n ondersoek in te stel 
na die soort wangedrag van n blanke onderwyser wat 
paragraaf (c) van subartikel (1) noem l), bestaan 
uit drie lede, een van wie n lid van n erkende 
onderwysersvereniging moet wees, en een van wie n 
ervare opvoedkundige moet wees, wat as voorsitter 
van die kommissie van ondersoek moet dien, en die 
derde lid moet iemand wees wat die Direkteur as 
geskik beskou" 2 ). 

Die Direkteur of kommissie van ondersoek deur hom 
aangestel, kon enige persoon dagvaar om getuienis af 
te 1~, sodanige persoon n eed ople en ook verlang dat 
son persoon enige dokument in sy besit of in sy be
waring moet voor1e 3) 

By enige/ l76 

1. Paragraaf (c) van subartike1 (1) waarna verwys 
word, het betrekking op n onderwyser wat weens 
oorsake binne sy eie beheer onbekwaam of onge
skik vir die verrigting van sy p1igte is of word. 

2. Ordonnansie no. 23 van 1955, artike1 2 (b). 
3. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 4 9 (12). 
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By enige ondersoek ingevo1ge die bepa1ings van 
hierdie artike1 kon die onderwyser teen wie die onder
seek gehou is, teenwoordig wees. Hy kon ook n behoor-
1ik gemagtigde verteenwoordiger h~, enige getuies onder 
kruisverhoor neem of laat neem asook enige getuienis wat 
hy goed vind, voorl~ 1 ). Voordat die Direkteur finaal 
beslis watter stappe hy gaan doen, moet hy die betrokke 
onderwyser die geleentheid bied om in skrif n verdedi
ging of n verklaring van die beweerde wangedrag voor 
te 1~ 2 ). 

(4) Die strafbepalings 

Na oorweging van enige geval van wan
gedrag kon die Direkteur -

(a) die aanklag van die hand wys, en daarop 
mag, as die Direkteur dit goed vind, enige rede-
1ike onkoste in verband met die aanklag, aan die 
onderwyser vergoed word; of 

(b) die onderwyser waarsku of berispe; of 

(c) een of meer van die volgende strawwe 
opl§, naamlik terughou van salarisverhogings of 
vermindering van salaris vir n vasgeste1de tyd
perk, of verlies van al die emo1umente of •n dee1 
daarvan gedurende die he1e tydperk van skorsing 
of n dee1 van so •n tydperk; of 

(d) die onderwyser na of sonder kennisgewing 
uit sy pos onts1aan en hom verdere diens in enige 
skoo1 of inrigting onder die gesag van of erken 
deur die Departement vir •n tydperk soos die Di
rekteur mag bepaa1, onts~. 

Strawwe ingevolge paragrawe (c) en (d) opge1e, 
kon nie sonder goedkeuring van die Administrateur toe
gepas word nie. Die Administrateur kon enige opge-
1egde straf kwytskel, ter syde stel of wysig 3). 

(5) App~l- en versoeningsrade 
Behalwe die/ ••• 177 

1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 49 (10). 
2. Id., artike1 49 (8). 

3. Id., artike1 49 (9). 
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Behalwe die paging van die Hoofbestuur van die 

S. W. A. 0. U. om die wyse waarop ·n klag teen •n onderwyser 

gel~ mag word, duideliker omskryf te kry, het hulle ook 

in 1950 die Departement met ~ breedvoerige versoek om 

die installing van appel- en versoeningsrade genader. 

Wanneer ~ onderwyser van wangedrag of onbekwaam

heid skuldig bevind word, moet hy, so lui die voorstel, 

die reg van appel na die Administrateur he. Die Ad

ministrateur moet dan n appelraad van drie lede saam

stel of laat saamstel. Die Administrateur benoem self 

die voorsi tter, wa t •n regsgeleerde moet wees; die On

derwysersunie benoem die tweede lid, en die twee be

noemde lede benoem dan die derde lid. In gevalle waar 

die appellant nie lid van die Onderwysersunie is nie, 

benoem die Administrateur self al drie die lede. Die 

appelraad sou wye magte he om •n ondersoek te kon hou. 

Na die appelraad sy uitspraak gegee het, kan die 

appellant of die Direkteur, soos die geval mag wees en 

indien so verkies, na die Hooggeregshof van Suidwes

Afrika appelleer. 

Weens die status en belangrikheid van die appel

raad moes die Onderwys Proklamasie, 1926, gewysig word 

om die aanstelling te magtig en die funksies van so n 

raad te bepaal. 

Wanneer n onderwyser meen dat hy in sy amptelike 

hoedanigheid deur n ander onderwyser of n amptenaar van 

die Departement veronreg is, moes hy die reg he om n 

duidelik omskrewe klagte teen •n onderwyser skriftelik 

by die kringinspekteur en n klag teen n amptenaar by 

die Direkteur in te dien. 

Die aanstelling van n versoeningsraad deur die 

kringinspekteur of die Direkteur, soos die geval mag 

vereis, moes deur regulasies bepaal word. Die taak 

van die raad sou wees om ondersoek in te stel en om 

pogings tot versoening aan te wend. Indian die ver

soeningsraad nie geslaag het nie, kon die klaer hom op 

die Direkteur beroep, wat dan met inagneming van die 

feite n uitspraak gee l) 

Die Direk-/ •••• 178 

1. S.W.A.O.U.-notule. Besprekingspunte en besluite 
geneem op die Hoofbestuursvergadering gehou op 
25.11.1950. 
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Die Direkteur het die versoeke van die S.W.A.O.U. 

aan die Uitvoerende Komitee voorgele, wat besluit het 

dat die Komitee nie die aanstelling van app~lrade nood

saaklik beskou nie en dat die bestaande kanale voldoende 
was l) 

Die verto~ van die onderwysers meet blykbaar teen 

die agtergrond van onsekerheid wat deur die wetgewing 

insake klagtes van en die ondersoek na wangedrag ge

skep is, gesien word. Die wetswysiginge wat in 1954 

aangebring is, het die posisie aanmerklik verbeter. 

6. Verlof 

Die wetgewing magtig die Direkteur om vakansie

verlof, siekteverlof, buitengewone verlof of militere 

verlof onder sekere neergelegde voorwaardes aan onder

wysers toe te staan 2 ). Die toestaan van studieverlof 

met salaris, wat eers in 1959 •n werklikheid geword het, 

is reeds in hierdie hoofstuk onder die indiensoplei

ding van onderwysers behandel. 

a. Vakansieverlof 3) 

(1) Vakansieverlot,, uitgesonder skoolvakansies 

In 1921 is neergele da t aan •n onderwyser 

na elke vyf jaar diens in die Departement drie maande 

vakansieverlof met valle salaris of ses maande met 

halwe salaris toegestaan mag word. Verlof sou alleen 

toegestaan word indien •n plaasvervanger beskikbaar was 

en die Direkteur oortuig was dat die belange van die 

skoal nie deur die afwesigheid van die onderwyser sou 

ly nie. Waar ~ onderwyser ten gevolge van die beho 

tes van die diens genoodsaak was om sy verlof uit te 

stel, sou die volgende periode van vyf jaar om vir ver

lof te kwalifiseer dienooreenkomstig verkort word 4). 

Na tien/ •••• 179 

1. U.K.-notule, 6.9.1951. Besluit 563 op Memo
randum Al79/l, gedateer 26.7.1951. 

2. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 47. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 56. 

3. Vanwee die feit dat onderwysers oak die skoolva
kansies kan benut, het dit al gebruik geword om 
die benaming "vakansieverlof" met ulangverlc:f" 
te vervang. 

4. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikels 48 en 48(a). 
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Na tien jaar diens in die Departement sender dat 
enige vakansieverlof geneem is, kon vakansieverlof van 
ses maande met volle salaris aan n onderwyser toegestaan 
word 1 ) 

Verder was n onderwyser geregtig op drie maande 
vakansieverlof net voor hy met pensioen uit die diens 
tree 2 ) 

In 1926 is die vakansieverlofbepalings op advies 
van die Adviserende Raad in twee belangrike opsigte ge
wysig. Die bepaling dat, wanneer n onderwyser nood
gedwonge sy verlof moes uitstel, sy volgende siklus 
van vyf jaar verkort kon word, is opgehef. Ook die 
voorreg om na tien jaar diens ses maande verlof met 
volle salaris te ontvang 3). 

Pas na die inwerkingtreding van Onderwys Proklama
sie, 1926, is •n versoek van ·n onderwyser ontvang dat 
die verlofkrediet van ses maande wat hom deur die nuwe 
wet ontneem is, aan hom toegestaan moes word. Nadat 
die Adviserende Raad die versoek oorweeg het, is dit 
toegestaan 4 ) en is ook aanbeveel dat die wet sodanig 
gewysig moes word dat onderwysers wat voor 1926 in 
diens was, in soortgelyke gevalle tegemoetgekom word 5 ). 

Van tyd tot tyd het die S.W.A.O.U. die wens uit
gespreek dat vakansieverlof vir tien jaar oploopbaar 
moes wees 6 ). In die vyftigerjare is die oploopbaar
heid van vakansieverlof met studieverlof in verband ge
bring. Soos reeds aangetoon, het hierdie vertoe uit
eindelik vrugte afgewerp. 

In 1939 is die vergunning om in gevalle waar on
derwysers noodgedwonge hulle verlof moes uitstel, die 
verlofsiklus te verkort 1 weer toegestaan. Die gewy
sigde wetgewing het die beslissing ten opsigte van 
uitstel en verkorting aan die oordeel van die Direkteur 

oorgelaat l)/ •• 180 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 48 (b). 
2. Id., artikel 48 (c). 
3. A.R.-notule, 28.7.1926. 
4. Id., 26.4.1927, 
5. Id., 7.9.1927. 

Proklamasie no. 24 van 1927. A~tikel 1 wysig 
artikel 57 van Onderwys Prok1amasie, 1926. 

6. S.W.A.O.U.-notu1e. Kongresbes1uite 1945 en 1956. 
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oorgelaat l). 

Artikel 57, wat die bepalings in verband met va

kansieverlof bevat, is verder gewysig: dit bepaal dat, 

wanneer n onderwyser se diens onmiddellik op sy diens 

in die Unie volg, waar sodanige diens vir verlofdoel

eindes erken was, die diens ook dBur die Departement 

vir die bepaling van vakansieverlof erken sal word. 

Hierdie bepaling sou alleen van toepassing wees indien 

die Departemente in die Unie wederkerige bepalings in 

hulle wetgewing insluit 2 ) 

Die toekenning van vakansieverlof was aan sekere 

voorwaardes onderhewig: 

(a) Vakansieverlof word nie aan n onderwy

ser toegestaan indien hy reeds sy bedanking in

gestuur of dit aanvaar is nie 3). 

(b) Verlof vir ~wesigheid kan te eniger 

tyd deur die Direkteur teruggetrek word as die 

belange van die skool of die Departement dit 

vereis. 

(c) Indien ·n onderwyser se aanstelling voor 

afloop van •n tydperk van toegestane verlof deur 

die Direkteur of op versoek van die onderwyser 

self beeindig word, word die verlof outomaties 

vanaf datum van ontslag of vanaf datum van kennis

gewing van diensbeeindiging teruggetrek. Dieself

de geld indien •n onderwyser sonder vooraf goedkeur

ing van die Direkteur in diens van n ander werk

gewer as die Administrasie tree. In sodanige 

geval verval die toegestane verlof op die datum 

waarov die onderwyser in sodanige diens getree 
het 4 ). 

Vakansieverlof is nie aan tydelike onderwysers, 

insluitende getroude onderwyseresse, toegestaan nie. 

Hierdie/ 181 

1. Proklamasie no. 22 van 1939. Artikel 2 wysig 
artikel 57 van Onderwys Proklamasie, 1926. 

2. Proklamasie no. 7 van 1940, artikel 2. 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 56. 

4. Id., artikel 7 van Proklamasie no. 38 van 1931, 
voeg paragrawe (b) en (c) by artikel 56. 
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Hierdie onderskeid wat gemaak is, het van tyd tot tyd 

pogings tot verbetering van die diensvoorwaardes vir 

die tydelike onderwyser tot gevolg gehad. 

By die sitting van die Wetgewende Vergadering in 

Maart 1952 is die volgende besluit geneem: 

11 That the Honourable the Administrator-in-Execu

tive Committee be respectfully requested to consider 

the advisability of granting to married women teachers 

who have five years continued service, long leave as in 

the case of permanent teachers and instead of a salary 

for this period, to give a bonus to the temporary women 

teachers mentioned. The amount of the bonus to be 

determined by the Honourable the Administrator-in

Executive Committee" l). 

Na oorweging het die Uitvoerende Komitee besluit 

dat vakansieverlof sonder salaris aan tydelike perso

neel op dieselfde voorwaardes as aan permanente perso

neel toegestaan sal word. Gedurende die verlof sal ~ 

bonus gelykstaande aan 50% van die salaris van die leer

krag betaal word 2 ). 

Na hierdie eerste toegewing het die S.W.A.O.U. 

in 1954 versoek dat getroude onderwyseresse na vyf 

jaar ononderbroke diens •n kwartaal verlof met volle 

salaris sal kry 3). Die Departement was ten gunste 

van die versoek, want dit is logies dat, as vakansie

verlof ten doel het om die onderwyser sy geestelike en 

liggaamlike kragte te laat herwin, dit ook op getroude 

vroue van toepassing behoort te wees 4 ). 

Intussen is daar niks gevorder nie, totdat die 

S.W.A.O.U. in 1956 hulle versoek herhaal het 5 ). In 

dieselfde jaar het die Nasionale Partykongres ook ver

soek dat getroude onderwyseresse ten opsigte van 

vakansieverlof dieselfde voorregte as ongetroudes 

1. U.K.-notule, 15.6.1952. 
gedateer 23.4.1952. 

moet geniet./ •• 182 

Memorandum Al79/35, 

2. Id., 16.6.1952. Besluit 441 op Memorandum 
Al79/35, gedateer 23.4.1952. 

3. S.W.A.O.U.-notule. Kongresbesluite 1954. 

4. Id. Brief gedateer 27.1.1955 van die Direkteur 
aan die Sekretaris van die S.W.A.O.U. in antwoord 
op die Kongresbesluite. 

5. Id., Kongresbesluite 1956. 
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moet geniet l). Die saak is aan die Uitvoerende Komi
tee voorgel~, wat ten gunste van vakansieverlof met 
valle beso1diging bes1uit het 2 ). n Paar maande later 
is hierdie vergunning tot alle tyde1ike onderwysers 
uitgebrei 3). 

Die finansi~le posisie van die land sowel as 
die skaarste aan onderwysers het soms die toestaan van 
vakansieverlof bemoei1ik. In 1930 het die Advise
rende Raad om ekonomiese redes aanbevee1 dat alle 
vakansieverlof in geval1e waar aflosonderwysers aange
stel moes word, daardie jaar gekanselleer moet word 4). 
Weens die tekort aan onderwysers moes onderwysers wat 
vakansieverlof wou neem, sedert 1948 vir hulle eie 
plaasvervanger sorg 5 ). Veral onderwysers van spe
siale vakke soos Wiskunde, Wetenskap, Tikskrif e.s.m. 
vind dit besonder moe ik om n plaasvervanger te kry 
en is nie altyd gelukkig genoeg om na e1ke vyf jaar 
vakansieverlof te neem nie. 

(2) Vakansievervoergeriewe 

Regulasie 50 van Goewermentskennisge
wing no. 159 van 1921 bepaal dat aan elke onderwyser 
vir die lang skoolvakansie •n vry treinreis na enige 
spoorwegstasie in die Unie of Suidwes-Afrika toege
staan mag word. Onder sekere voorwaardes kon •n onder
wyser na elke vyf jaar wanneer hy op vakansieverlof 
geregtig is, n vry passasie na Europa ontvang. 

In 1926 is die vergunning gewysig, sodat •n vry 
lasbrief aan n onderwyser, sy gesin en n bediende, 
indien daar n kind onder die ouderdom van twee jaar 
in die gesin is, tot op De Aar uitgereik kon word 6 ), 
en verder as De Aar sou dieselfde konsessievoorregte 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

as vir/.~ •••• 183 

U.K.-notu1e, 10.1.1957. Memorandum A179/190, 
gedateer 5.1.1957. 
Id. Besluit 151 op Memorandum Al79/190,van 5.1.1957 
gedateer 5.1.1957. 
U.K.-notu1e, 8.5.1957. Besluit 547 op Memorandum 
El/12/4, El/12/18. 
A.R.-notu1e, 3.9.1930. 
Jaarrapport, 1948, 6. 
Offisi~1e Koerant: G.K. no. 129 van 1926, 
regulasie 9 soos gewysig deur G.K. no. 66 van 1928. 



183 

as vir staatsamptenare geld l). Weens die ekonomiese 

toestand van die land is hierdie vergunning in 1931 

teruggetrek 2 ), wat onmiddellike reaksie van die Ad

viserende Onderwysraad tot herstel daarvan uitgelok 

het 3). In 1934 is soortgelyke voorsiening weer ge

maak 4 ). Met verloop van tyd is op versoek van die 

onderwysers ook uitgawes vanaf die standplaas tot by 

die naaste spoorwegstasie vergoed 5 ). Ten gevolge van 

twyfel is in 1952 bepaal dat aan n onderwyser geen spoor

weglasbrief toegestaan sal word nie, tensy hy minstens 

een jaar deurlopende diens by die Departement voltooi 

het 6 ). 

Die vry passasie na Europa is in 1926 beperk tot 

ohderwysers wat voor 1926 in diens van die Onderwysde

partement was 7 ). Hierdie voorreg is op 31.12.1930 

om ekonomiese redes tydelik opgehef 8 ) en nog later 

heeltemal herroep 9). 

b. Siekteverlof 

Die siekteverlofbepalings soos in 1921 neer

gele, het basies die volgende bevat: 

(1) Afwesig-/ •• 184 

1. A.R.-notule 9 7.9.1927. 

2. Offisiele Koerant: G.K. no. 61 van 1931. Regu
lasie 25 herroep regulasie 9 van G.K. no. 129 van 
1926 soos gewysig. 

3. E655: Notule van die Adviserende Onderwysraad, 
10.6.1931. 

4. Offisiele Koerant: G.K. no. 127 van 1934, regu
lasie 31. 

5. S.W.A.O.U.-notule. Kongresbesluite 1949. 

U.K.-notule, 18.7.1950. Besluit 273A op Memo
randum Al79/61, gedateer 17.7.1950. 

6. Offisiele Koerant: G.K. no. 335 van 1952 soos ge
wysig deur G.K. no. 118 van 1953 wysig regulasie 
9 van G.K. no. 129 van 1926 soos gewysig. 

7. Id.: G.K. no. 129 van 1926, regulasie 10 soos 
gewysig deur G.K. no. 66 van l928. 

8. Id.: G.K. no. 61 van 1931. Regulasie 26 
wysig regulasie 10 van G.K. no. 129 van 1926 
soos gewysig. 

9. Id.: G.K. no. 127 van 1934. Regulasie 29 
herroep regulasie 10. 
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(1) Afwesigheid weens siekte vir minder as 

sewe dae word slegs deur die Direkteur aangeteken. 

Hy is ook bevoeg om reels in verband met die in

diening van geneeskundige sertifikate voor te 

skryf. 

(2) Afwesigheid weens siekte vir meer as sewe 

dae moet aan die Direkteur gerapporteer word 

met die voorlegging van die nodige geneeskundige 

sertifikate. Enige verdere ondersoek kon deur 

die Direkteur gelas word. 

(3) Behalwe die siekteverlof in (1) genoem, 

kon aan ~ onderwyser in elke siklus van vyf 

jaar ses maande siekteverlof toegestaan word. 

Die eerste drie maande sou teen volle salaris 

en die res teen halwe salaris wees. Vakansie

tydperke wat binne die siekteverloftydperk val, 

sou nie as siekteverlof gereken word nie l). 

In die 1926-wetgewing is daar, behalwe breedvoe

riger omskrywing, een belangrike verandering aange

bring, nl. dat die sewe dae vervang is deur drie dae 2 ). 

Die wetlike bepalings was nie in alle opsigte 

duidelik nie. Geen voorsiening is gemaak vir optrede 

in gevalle waar onderwysers aan herhaalde aanvalle van 

siekte onderhewig was nie of in gevalle waar ~ onder

wyser sy maksimum tydperk van siekteverlof benut het 

nie. In 1937 is Artikel 58 uitgebrei om voorsiening 

te. maak vir die verlenging van siekteverlof wanneer 

die vervaldatum ongerieflik naby die einde van die 

skoolkwartaal val, die ondersoek van •n onderwyser deur 

~ mediese raad wanneer die volle tydperk van 180 dae 

verstreke is, die onderwerping van ~ onderwyser aan ~ 

mediese ondersoek wanneer sy siektetoestand sodanig 

is dat dit twyfelagtig is of hy sy pligte op ~ bekwame 

wyse kon uitvoer en die ontslag van n onderwyser deur 
die Direkteur vanwee slegte gesondheid 3). 

In 1947 is die siekteverlof voordele verbeter so

dat ~ / •.• 185 

1. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 49. 

2. Onderwys Prok1amasie, 1926, artikel 58. 

3. Prok1amasie no. 36 van 1937. Artike1 2 wysig 
artike1 58 van die hoofprok1amasie. 
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dat n onderwyser in die tweede siklus van vyf jaar ge

regtig sou wees op vier maande verlof met volle salaris 

en twee maande met halwe salaris. In die derde siklus 

sou dit vyf maande met volle salaris wees en in die 

vierde ses maande, d.w.s. na 15 jaar in diens in die 

Departement kan ses maande of 180 dae siekteverlof met 

volle sa1aris aan n onderwyser toegestaan word l). 

In sy jaarrapport verklaar die Direkteur dat diens

voorwaardes, veral met betrekking tot siekteverlof, baie 

gunstiger gemaak is en dat gekonstateer kan word dat die 

stap •n heilsame ui twerking het 2 ). 

c. Buitengewone ver1of 

Beperkte voorsiening vir buitengewone ver1of 

sender of met salaris is in die 1921-wetgewing gemaak. 

Buitengewone verlof met salaris kon toegestaan word 

aan n onderwyser wat, hoewe1 nie siek nie, vir die doel 

van afsondering van sy werk afwesig moes wees. n Onder

wyser wat ver1of vir goedgekeurde eksamendoeleindes of 

vir n goedgekeurde spesia1e werk benodig het, kon aan-

soek om buitengewone verlof met salaris doen 3). · 
Namate die behoeftes van die onderwysdiens aan die 

owerheid duide1iker geword het, is die buitengewone· 

verlofvoordele ook aangepas. Behalwe die reeds be-

staande voorde1e is in 1926 verder voorsiening vir 

buitengewone verlof met vo11e of verminderde salaris 

van tesame hoogstens tien skooldae in enige kalender

jaar gemaak 4 ). Later is bepaal dat die tien dae 

verleng kon word met 11 dae sender salaris 5). Hier

die vergunning is later met nog dertig dae uitgebrei 6 ). 

Die Direkteur kon die voorme1de verlof toestaan 

indien hy oortuig was dat sodanige verlof dringend 

noodsaaklik is. Die toestaan van die 10 dae verlof 

met salaris/ •• 186 

1. Prok1amasie no. 16 van 1947. Artike1 2 wysig 
artikel 58 van die hoofproklamasie soos gewysig. 

2. Jaarrapport, 1947, 6. 

3. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artikel 50. 

4. Onderwys Prok1amasie, 1926, artikel 59 (5). 

5. Proklamasie no. 31 van 1945. Artike1 1 wysig 
artike1 59 (5) van die hoofproklamasie. 

6. Proklamasie no. 16 van 1947. Artike1 3 wysig 
artikel 59 (5) van die hoofproklamasie verder. 
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met ealaris het aan die oordeel van die Direkteur se
kere eise gestel, met die gevolg dat hy in 1959 die 
Uitvoerende Komitee versoek het om die volgende basis 
vir die toestaan van verlof met salaris neer te ll!.; 

Verlof met salaris sou toegestaan word -
(1) Aan n onderwyser met die doel om in die 

geval van ernstige siekte van n ouer, n groot
ouer, n skoonouer, n eggenoot of eggenote, n broer, 
n suster, n swaer of n skoonsuster die sieke te 
besoek en/of in die geval van die oorlye van een 
van bogenoemde die begrafnis by te woon. 

(2) Om n kortkursus, waarvan die opleiding 
nuttig vir die taak van die ondarwyser kan wees, 
by te woon. 

(3) Om as spreker by n onderwyserskonferen
sie wat deur die Onderwysdepartement of een van 
sy amptenare bele is, op te tree. 

(4) Om op versoek van die Departement as 
dosent by n kortkursus op te tree. 

(5) Om n diens te lewer as leier van n 
jeugbeweging soos die Voortrekkers, Boy Scouts 
en Girl Guides. 

(6) Om vergaderings van die Uitvoerende 
Bestuur van n erkende onderwysersvereniging van 
Suidwes-Afrika by te woon met dien verstande dat 
so n vergadering nie op n skooldag gehou word nie 
en die betrokke lid nie andersins in staat is om 
die plek waar die vergadering gehou word, betyds 
te bereik nie. 

(7) Om as verteenwoordiger van n erkende 
onderwysersvereniging van Suidwes-Afrika n ver
gadering van n federale raad van onderwysersver
enigings by te woon. 

(8) Om deel te neem aan verteenwoordigende 
wedstryde wat in verband staan met die sport
soorte wat in Suidwes-Afrika-skole beoefen word. 

Sodanige verlof sou toegestaan word onderhewig 
aan die volgende voorwaardes: 

(1) Dat die/ •• 187 
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(1) Dat die werk van die afwesige onderwyser 

vir sever moontlik deur die agterblywende onder

wysers verrig word sodat sy afwesigheid, indien 

moontlik, geen addisionele onkoste vir die Admini

strasie meebring nie; 

(2) Dat die doeltreffendheid van die skool 

se werk nie merkbaar daaronder ly nie l). 

n Verdere toegewing wat in 1926 gemaak is, voor

sien dat buitengewone verlof met volle salaris toege

staan kon word vir die tydperk tussen die eerste skool

dag van enige kalenderkwartaal en die dag waarop die 

onderwyser sy pligte aanvaar, indien die Direkteur oor

tuig was dat die onderwyser se versuim om sy pligte te 

aanvaar nie die skuld van die onderwyser self was nie 2 ). 

Dit gebeur byvoorbeeld maklik dat alle spoor- en pad

verbindings gedurende n reenseisoen afgesny word. In 

1934 kon sommige onderwysers veertien dae nadat die 

skole moes heropen, nog nie by hulle skole kom nie 3). 

In 1960 is Artikel 59 van die hoofproklamasie wat 

oor buitengewone verlof handel, gewysig om bepalings in

sake studieverlof in te s1uit. In toekomstige wetge

wing behoort afsonder1ike bepalings insake studieverlof 

gemaak te word. 

d. MilitSre verlof 

Die bepalings in verband met milit€re verlof 

is saaklik en le neer dat die Direkteur aan n onderwy

ser verlof met volle salaris kon toestaan om op aktie

we diens met die Burgermag te gaan of om gedwonge oor

logsplig te vervul 4 J. 
Gedurende die Tweede WSreldoorlog het n aantal 

onderwysers hulle vir aktiewe diens aangemeld en inge

volge hierdie artikel militSre verlof ontvang. Van tyd 

tot tyd het onderwysers verlof ontvang om as lede van 

die Burgermag vredesopleiding te ontvang. 

7. Po1i-/ ••• 188 

1. U.K.-notu1e, 5.1.1959. Bes1uit 15 op Memorandum 
El/12/18, gedateer 4.12.1958. 

2. Onderwys Prok1amasie, 1926, artikel 59 (4). 

3. Jaarrapport, 1934, 3. 

4. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 51. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artikel 60. 
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7. Po1itieke en burgerregte van onderwyeers 

Die bedrywighede van n onderwyser buite die onder
wye is onderworpe aan die bepalings insake wangedrag 
asook Artikel 55 van Onderwys Proklamasie, 1926, wat 
gelykluidend met Artikel 46 van Onderwijs Proklamatie, 
1921, is. Laasgenoemde kom daarop neer dat n onderwyser 
nie sonder goedkeuring van die Direkteur enige amp mag 
beklee of lid van enige openbare liggaam mag word nie, 
indien dit sy werk nadelig sou beinvloed. 

n Vinnige blik na die bepalinge insake wangedrag 
van Onderwys Proklamasie, 1926, toon dat daar tot 1931 
geen melding van 11 politiek" gemaak is nie. Daaruit 
kan afgelei word dat met die goedkeuring van die Direk
teur onderwysers •n redelike mate van vryheid gehad het 
om hulle burgerregte te beoefen. Soos reeds aangetoon, 
het die bedrywighede van die N.S.D.A.P. waarskynlik daar
toe aanleiding gegee dat lidmaatskap van n politieke or
ganisasie en ander politieke bedrywighede strafbaar ge
maak is. 

Afgesien van klagtes omtrent anti-regeringsbedry
wighede gedurende die Tweede Wereldoorlog is daar af en 
toe oor politieke bedrywighede van onderwysers gekla l). 

In 1956 het die S.W.A.O.U. n kongresbesluit aange
neem wat soos volg lui: 

11 Die kongres aanvaar die beginsel dat die 
Onderwyswet so gewysig word dat die onderwysers 
(esse) en instrukteurs(triese) by politieke par
tye kan aansluit, maar nie hulle amp sal gebruik 
ter bevordering van die beleid van een of ander 
politieke party nie" 2 ). 

Na aanleiding van hierdie besluit het die Uitvoer
ende Komi tee wetgewing \·:at aan blanke onderwysers die 
nodige politieke regte sou gee, deur die Wetgewende 
Vergadering geloods 3). 

1. 

2. 

3. 

Onderhewig aan sekere voorwaardes kon n onderwyser 
lid word/ •••• 189 

U.K.-notule, 20.10.1952. Kongresbesluit van die 
V.N.S.W.P., wat kla oor politiekery in sko1e. 
S.W.A.O.U.-notule. Kongresbesluit 1956. 
U.K.-notule, 28.3.1957. Besluit 454 op Memo
randum A240/25, gedateer 19.3.1957. 
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lid word van enige politieke party, insluitende enige 

bestuur daarvan, en kon hy hom verkiesbaar stel as lid 

van die Parlement van die Unie van Suid-Afrika of van 

die Wetgewende Vergadering van Suidwes-Afrika. Hy kon 

ook lid van '!1 stadsraad, •n dorpsbestuurraad of n hos

pitaalraad word. Samevattend kan die voorwaardes 

soos volg opgesom word: 

(1) '!1 Onderwyser mag nie sy posisie as 

onderwyser gebruik om die belange van '!1 poli
tieke party te bevorder of te benadeel nie. 

Hy mag hom nie in die openbare pers of op n 

openbare vergadering oor partypolitieke aange

leenthede uitlaat nie. 

( 2) Indien •n onderwyser hom vir die Par

lement of die Wetgewende Vergadering verkies

baar stel, word sy betrekking as onderwyser 

neergele op die dag dat hy as kandidaat vir so

danige verkiesing benoem word. 

(3) 'n Onderwyser se lidmaatskap van 'n stads

of ander raad mag nie inbreuk op sy pligte as 

onderwyser maak nie en enige verlof vir afwe

sigheid sal ingevolge die bepalings in verband 

met gewone verlof oorweeg word. 

( 4) •n Onderwyser mag nie aan '!1 bespreking 

of '!1 stemming oor enige saak deelneem waaroor 

daar '!1 verskil tussen die raad waarin hy dien 

en die .A:dministrasie of die D.epartement is nie. 

( 5) Indien •n onderwyser nie verkies word 

tot lid van die Parlement of die Wetgewende Ver

gadering nie, mag hy weer in •n onderwysbetrekking 

in die Departement aangestel word. Indien dit 

binne twaalf maande geskied, sal die salaris

kerf nie laer wees as die een waarop hy by die 

neerle van sy betrekking was nie. 

(6) Die Administrateur kan na verdere on

dersoek gelas dat •n onderwyser na •n ander amps

betrekking verplaas word, indien sodanige on

derwyser by die beoefening van sy politieke of 

burgerlike regte sy status en geskiktheid as on

derwyser benadeel. 

(7) '!1 Verbod/ •• 190 
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(7) n Verbod word gep1aas op die versprei
ding of vertoon van enige kennisgewing, dokument, 
bi1jet of enige ander stuk wat op n po1itieke aan
ge1eentheid betrekking het, by n onderwysinrig
ting 1 ). 

Die Verenigde Nasiona1e Suidwes-Party het sy misnoe~ 
oor die wetgewing uitgespreek en die Administrasie ver
soek om die wetgewing in hersiening te neem. Voorts 
is versoek dat enigeen in diens van die Departement van 
Onderwys verhied moes word om aan po1itiek of enige po-
1itieke bedrywighede dee1 te neem 2 ). 

Vir sover vasgeste1 kon word, is geen onderwyser 
verp1aas omdat hy sy po1itieke en burger1ike regte tot 

nadee1 van homse1f of sy geskiktheid en status as onder
wyser uitgeoefen het nie. 

8. Die inde1ing en sa1arisse van onderwysers 

Aangesien die onderwyswetgewing aanvank1ik by 
wyse van proklamasie deur die Administrateur persoonlik 
ingestel is, kon enige wysiging van die wet mak1ik ge
skied. In die lig hiervan kon daar geen beswaar wees 
teen die ins1uiting van wetsartike1s wat bepa1ings in 
verband met die inde1ing en salarisse van onderwysers 
neerle nie. Aangeleenthede rakende die indeling en 
vera1 die sa1arisse van onderwysers is meer onderhewig 
aan wysigings as wat enige ander wetsbepa1inge is 
omdat salarisse van tyd tot tyd aan hersiening onder
hewig is. 

Na 1950 kon die onderwyswetgewing a11een deur or
donnansies gewysig word, en dit sou nie a11een vertra
ging in die hand werk nie, maar ook n funksie van die 
Administrateur aan die Wetgewende Vergadering oordra. 
Die Wetgewende Vergadering het n ordonnansie aangeneem 

wat die Administrateur gemagtig het om deur kennisge
wing in die Offisie1e Koerant die ska1e van sa1arisse, 
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1. Ordonnansie no. 20 van 1957. Artike1 1 wysig On
derwys Prok1amasie, 1926, deur artike1 62 bis 
na artike1 62 in te voeg. 

2. U.K.-notu1e, 16.7.1958. Bes1uit 655 geneem op 
Memorandum E1/69/2, gedateer 25.6.1958, na aan-
1eiding van bes1uit deur die V.N.S.W.P. geneem 
en per brief gedateer 21.5.1958 aan die Uit
voerende Komitee oorgedra. 
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emo1umente en toe1aes betreffende e1ke k1as onderwyser 

voor te skryf. Die Administrateur kon ook van tyd tot 

tyd sodanige ska1e verhoog, verander of wysig, of nuwe 

ska1e voorskryf 1 ). 

By enige hersiening van die onderwyswetgewing moet 

s1egs die basiese diensvoorwaardes van onderwysers in 

die ordonnansie behou word en moet a11e sake rakende die 

inde1ing en sa1arisse van onderwysers in regu1asies 

voorgeskryf word. In die geval van sa1arisse kan se1fs 

neerge1e word dat enige veranderings of skale s1egs in 

die Offisiele Koerant afgekondig word. 

a, Die indeling van onderwysers 

(1) Inde1ing volgens klassifikasie van 

sko1e en die gradering van poste 

In die Onderwijs Proklamatie, 1921, 

word onderwysers ingedeel vo1gens die klassifikasie van 

die skoo1, d.w.s. hoer, middelbare, primere en plaassko1e. 

Vir e1ke skool is die inde1ing weer volgens poste, n1. 

hoofonderwysers, A-assistente en B-assistente. Vir 

elke graad pos word minimum kwalifikasies en ondervin-

ding voorgeskryf 2 ). Hierdie soort indeling het in 

1926 verva1 en is nie weer gebruik nie. 

(2) Inde1ing vo1gens kwalifikasies 

In die 1926-wetgewing is n nuwe basis 

vir die inde1ing van onderwysers gevolg. Al1e onder

wysers is in vyf grade ooreenkomstig hu11e kwa1ifika

sies ingedee1. Vir e1ke graad word die sertifikate 

wat in besit van die onderwyser moet wees, gespesifi

seer. n Onderwyser wat nie die nodige kwalifikasies 

besit het om in een van die grade ingedeel te word 

nie, is as n onopge1eide onderwyser beskou. Die be

paling van n waarde van enige kwa1ifikasie het by die 

Direkteur berus 3). 
Omdat die opleiding van onderwysers in 1929 ge

wysig is, is daar n tweede indeling van onderwysers 

volgens hul kwalifikasies gemaak. Die een indeling 
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1. Ordonnansie no. 18 van 1952, artike1 1. 

2. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 56. 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artiKel 64. 
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sou van toepassing wees op onderwysers wat met hu11e 

op1eiding voor of in die jaar 1928 begin het, en die 

ander ~n of na die jaar 1929 1 ) Hierdie inde1ing 

het van toepassing gebly tot in 1952, toe die dubbe1e 

inde1ing herroep is en deur n eenvoudige k1assifikasie 

vervang is, wat op die geta1 jare wat n erkende studie

kursus na die matriku1asiestandaard geduur het, berus 

het. Die vyf grade is nou vermeerder na ses. Die 

1aagste graad, graad A, was n goedgekeurde studiekur

sus, wat een jaar na die matriku1asiestandaard geduur 

het, terwyl die hoogste graad, graad F, ses jaar na die 

matrikulasiestandaard geduur het 2 ). 

Met die hersiening van die sa1arisse van onderwy

sers in 1958 is besluit om weer na die inde1ing van voor 

1952 terug te gaan. Daar is weer onderskeid gemaak 

tussen onderwysers wat voor en wat na 1929 opge1ei is, 

kwa1ifikasies vir die verski1lende grade is gospesifi

seer, maar die indeling in ses grade of kategoriee is 
behou 3) 

(3) Indeling volgens poste 

Beha1we die indeling van onderwysers 

vo1gens hu11e kwa1ifikasies is daar ook nog die inde-

1ing volgens die verski11ende grade van poste wat be

k1ee kan word. 

(a) Assistent-onderwysers 

In die jaar 1926 is daar onderskei 

tussen assistent-onderwysers wat in p1aas-, primere, 

sekondere en hoersko1e gewerk het 4 ). Die assistent

onderwysers in primere ~ko1e is weer in drie range in

gedee1 na ge1ang van die grootte van die skoo1, n1. 
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1. Prok1amasie no. 38 van 1931. Artike1 9 vervang 
artikel 64 van die hoofprok1amasie. 

2. Ordonnansie no. 19 van 1960. Artike1 2 wysig ar
tike1 74 van die hoofproklamasie soos gewysig en 
maak die wysiging terugwerkend vanaf 1.4.1952. 

Offisiele Koerant: G.K. no. 99 van 1953 met 
regskrag vanaf 1.4.1952. 

3. Ordonnansie no. 19 van 1960, Artike1 3 wysig 
artike1 64 van die hoofprok1amasie soos gewysig 
en maak dit terugwerkend vanaf 1.10.1958. 

4. Onderwys Proklamasie, 1926, artike1s 67, 68 en 69. 
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met minder as 20 1eerlinge, skole met 20 tot 49 1eer

linge en skole met 50 en meer 1eerlinge 1 ). In 1938 

is die indeling volgens die klassifikasie van die skole 

behou, maar alle onderwysers in prim~re sko1e is as een 

groep ingedee1 ongeag die grootte van die skool 2 ). 

Daar is egter n nuwe indeling vo1gens kwa1ifikasies 

vir assistent-onderwysers in sekond@re skole gemaak 3) 

In 1952 is enige verskil in klassifikasie tussen onder

wysers wat in verskil1ende soorte skole werk, opgehef 

en het slegs die indeling volgens die getal jare op

leiding na die matrikulasiestandaard gegeld 4 ). Al

hoewel die indeling vo1gens kwalifikasies of op1eiding 

in 1958 gewysig is, is die beginsel dat a1le assistent

onderwysers, ongeag die skoo1 waar hulle werksaam is, 

gelyke behandeling sou ontvang, gehandhaaf. Diffe

rensiasie tussen manlike en vrou1ike leerkragte is ge

durende al die jare behou. 

(b) Assistent-onderwysers: Spesia1e 

graad 

Gedurende die jare 1946 en 1947 

was die personeelposisie in die land besonder kritiek. 

Nie alleen het die Direkteur verklaar dat hy nie a1 

die poste kon vu1 nie, maar gedurende 1946 het meer 

as 50% en in 1947 meer as 40% van die onderwyseresse 

bedank 5 ). Die Direkteur meld egter in sy rapport dat 

11 hoofsaak1ik in die besef dat diegene wat gemoeid is 

met die vormende ontwikkeling van die land se be1ang

rikste bate, die kind, gevrywaar behoort te wees teen 

die nadelige ui twerking wa t kommer en sorg oor ·n fat

soenlike lewensbestaan op hu1 gesindheid en werk mag 

h~, is die salarisska1e van alle leerkragte •••• vanaf 

1 April 1947 sodanig verbeter dat dit gunstig verge

lyk met die vergoeding vir gelyke poste in die Unie". 
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1. Onderwys Proklamas , 1926, artikel 68 (1). 

2. Proklamasie no. 18 van 1938. Artike1s 4,5 en 6 
herroep en vervang artike1s 67, 68 en 69 van die 
hoofprok1amasie soos gewysig. Die nuwe artike1 
68 (1) maak net vir een groep assistent-onderwy
sers in prim@re skole voorsiening. 

3. Prok1amasie no. 18 van 1938. Artike1 7 wysig ar
tike1 69 (2) van die hoofprok1amasie. 

4. Offisi~1e Koerant: G.K. no. 99 van 1953 met 
regskrag vanaf 1.4.1952. 

5. Jaarrapport, 1947, 6. 
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Verder is deur wysiging van die onderwyswet vir byko

mende be1oning voorsiening gemaak in die geva1 van assis

tente wa~ aan groter sko1e verbonde was en buitenge-

wone p1igte of sekere vakke op n wyse waarneem wat spe

sia1e erkenning geregverdig het 1 ). Hier word ver-

wys na die inste11ing van die poste van assistent

onderwysers, spesia1e graad. 

Deur die uitbreiding van die bepa1ings van Arti

ke1 64 van Onderwys Prok1amasie, 1926, is genoemde poste 

geskep en we1 een pos waarvan die bek1eer van die teen

oorgeste1de ges1ag as die hoofonderwyser moes wees vir 

n gemengde hoerskoo1, en n verdere addisione1e pos vir 

elke vo11e 100 1eer1inge wat by die skoo1 ingeskryf is. 

In die sekondere sko1e kon een assistent-onderwyser, 

spesia1e graad, aangeste1 word vir e1ke vo1le 150 leer-

1inge bokant die sesde standerd en in laerskole een vir 

elke volle 150 leerlinge onder die sewende standerd 2 ). 

In 1959 is met die skepping van onderhoofposte 

die poste van assistent, spesiale graad, soos vo1g ver

minder: een pos vir gemengde hoerskole waarvan die be

kleer van die teenoorgestelde geslag as die hoof moes 

wees; een vir n hoer- of sekondere skool met •n inskry

wing van 150 leerlinge bokant die vyfde standerd en 

een vir n primere skool of primere afdeling van n sekon

dere of hoerskool met n inskrywing van meer as 150 leer
linge 3 ) 

(c) Assistent-onderwysers: Spesiale 

klasse 

Met die inste1ling van spesiale 

k1asse vir buitengewone onderwys aan afwykende leer-

linge 

siale 

het die werwing van leerkragte vir hierdie spe

doel die Departement genoodsaak om addisionele 
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l. 

2. 

3. 

Jaarrapport, 1947, 6. 

Proklamasie no. 16 van 1947. Artikel 4 wysig ar
tikel 64 van die hoofproklamasie. 

Ordonnansie no. 19 van 1960. Artikel 7 wysig 
die woorde 11 sesde" en 11 sewende" na 11 vyfde" en 
11 sesde" onderskeidelik en maak dit van toepassing 
met ingang van 1.1.1960. 

U.K.-notule, 22.9.1959. Besluit 921 op Memorandum 
El/12/8/1, gedateer 14.11.1959. 

Ordonnansie no. 19 van 1960. Artikel 10 vervang 
subartikel 6 van artikel 64 van die hoofproklamasie. 
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vergoeding vir die onderrig in daardie k1asse aan te 

bied. Omdat die sa1aris verbonde aan sodanige peste 

van die van ander assistent-onderwysers verski1\ 

word afsonder1ike voorsiening daarvoor gemaak 1 J. 

(d) Onderhoofde 

Die funksie van die assistent

onderwyser, spesia1e graad, is om die hoofonderwyser 

met die uitvoering van sekere take behu1psaam te wees. 

Dit is nie die bedoe1ing dat sodanige onderwyser met 

enige gesag in die skoo1 bek1ee word nie. In die 

groter oo1 ontstaan die behoefte aan ~ persoon aan 

wie sekere gesag opgedra kan word, wat as die hoof

onderwyser se regterhand kan optree en, wanneer nodig, 

ook in sy afwesigheid moet waarneem. 

Met die oog op die ontwikke1ing van groter sko1e 

in Suidwes-Afrika het die Uitvoerende Komitee goed

gekeur dat onderhoofposte vir groter sko1e geskep kon 

word 2 ). Die wetgewing maak voorsiening vir die aan

ste11ing van onderhoofde vir -

(1) ad hoc-sekond@re en ho~rsko1e met~ in

skrywing van meer as 200 leerlinge; 

(2) vir sekondere en ho~rskole met prim@re 

afdelings waar ~ totale inskrywing van meer 

as 300 leerlinge is; 

(3) vir primere skole met '11 inskrywing van meer 

as 400 leerlinge 3) 

Gedurende 1960 is die eers 

vul van onderhoofposte gevra. 

aansoeke vir die 

(e) Hoofonderwysers 

In die tydperk voor 1926 uitge

sonder, is hoofonderwysers vir salarisdoe1eindes val

gens die graad van die skool, wat op die inskrywing 
berus, ingedeel. Wat die gradering betref, is daar 
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l. Offisi~le Koerant: G.K. no. 99 van 1953, para
graaf A (v). 

2. U.K.-notu1e, 22.9.1959. Bes1uit 921 op Memo
randum E1/12/8/1, gedateer 14.9.1959. 

3. Ordonnansie no. 19 van 1960, artike1 10 (1). 
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onderskeid tussen prim§re skole, sekond§re skole en 

hoijrskole gemaak. Die basis waarop die gradering van 

skole plaasgevind het, is van tyd tot tyd gewysig, 

maar die beginse1 van differensiasie is behou. 

(f) Die salarisse van onderwysers 

Die salarisska1e van onderwysers is 

gebaseer op die kwalifikasies, op die graad van die pos 

wat die onderwyser bek1ee en op die erkende getal diens

jare v~t die onderwyser tot sy krediet het. 

Dit is duidelik dat die salarisstruktuur van as

sistent-onderwysers so saamgestel is dat dit die ver

betering van kwa1ifikasies beoog. Teen hierdie begin

sel kan daar geen beswaar ingebring word nie, want hoe 

beter •n onderwyser akademies en professioneel toegerus 

is, hoe voordeliger kan dit vir die onderwysersberoep 

wees. Die vraag ontstaan egter of daar genoeg bevor

deringsge1eenthede op die onderwysleer is, m.a.w. of 

daar genoeg gegradeerde paste is om aan die verdienste-

1ike leerkrag die geleentheid te bied om bevorder te 

word. Veral in Suidwes-Afrika met sy beperkte getal 

hoof- en onderhoofposte is die vooruitsigte op bevor

dering maar skraa1, en noodwendig sal die bekwame en 

be1owende onder~~ser die land verlaat om elders bevor

dering te vind. Met die ooe op die feit dat, met 

twee of drie uitsonderings, feitlik a1 die hoof- en 

onderhoofposte deur betreklike jong onderwysers beklee 

word, verdien die instelling van ~ reeks bevorderings

poste, bv. die van senior assistent-onderwysers, ern

stige aandag. 

Gedurende die 40 jaar is die salarisse van on

derwysers by verskillende geleenthede hersien en ver

beter. In 1920 is verbeterde sa1arisskale gebaseer 

op die van die provinsies van die Unie, ingevoer 1 ). 

Die Onderwys Proklamasie, 1926, het nuwe salarisska

le 2 ) vir onderwysers ingestel op die nuwe basis van 

indeling volgens kwalifikasies asook die gradering 
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1. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1920, 15. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1926, 56. 
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van poste volgens skole en inskrywing l) Na n de-
kade van ekonomiese terugs1ag en heraanpassings is daar 
in 1938 weer n poging aangewend om die onderwysberoep 
aantrekliker te maak. Met enkele uitsonderings het 

die skale wat gunstig met die van die ander provinsies 
vergelyk het, a1gemene byval gevind 2 ). Vanaf 1 April 
1944 is onderwysers weer volgens nuwe skale besoldig. 
Die toepassing van belangrike beginsels het meegebring 
dat n gebiedstoelae wat onderwysers ontvang het, in 
die nuwe skale gekonsolideer is en dus pensioendraend 
geword het. Verder is neergele dat by die aanpassing 
van sa1arisse a11e onderwysers n salarisverhoging van 
minstens £35 per jaar moes ontvang, terwyl aan alle 
onderwyseresse in primere sko1e n onmiddellike verho
ging van £50 per jaar toegestaan is 3). Andermaal is 
die sa1arisse met ingang 1 April 1947 sodanig verbeter 
dat dit gunstig met vergoeding vir gelykwaardige poste 
in die Unie vergelyk het 4 ). 

Vir die eerste maal is daar in 1952 op eenvorm
ige sa1arisskale vir die onderwysdepartemente in die 
Unie en Suidwes-Afrika bes1uit. Die Uitvoerende 
Komitee het met die beginsel saamgestem maar het be
s1uit op n kerf-vir-kerf-aanpassing, wat die onderwy
sers in Suidwes-Afrika in n gunstiger posisie as di~ 
in die Unie gep1aas het. Ook het die Uitvoerende 
Komi tee bes1ui t om ·n onderwyserstoe1aag (nie-pensioen
draend) van £100 per jaar aan a11e opge1eide onderwy
sers te betaal 5). 

In 1954 is sa1arisse weer hersien 6 ) en daarna 
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1. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 66-69. 
2. Jaarrapport, 1938, 5. 
3. Id., 1944, 8. 
4. Id., 1947, 6. 
5. U.K.-notu1e, 29.2.1952. Bes1uit 181 op Memo

randum E673/3, gedateer 23.2.1952. 
Offisi~1e Koerant: G.K. no. 99 van 1953 met 
terugwerkende krag vanaf 1.4.1952. 

6. Id.: G.K. no. 79 van 1955 met terugwerkende 
krag vanaf 1.4.1954. 
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weer in 1958 l). 

9. Die Suidwes-Afrika-Onderwysersunie 

a. Ontstaan en ontwikkeling 

Reeds in Junie 1921 het die onderwysers van 

Suidwes-Afrika hulle kragte saamgesnoer en die Suidwes

Afrika-Onderwysersunie gestig 2 ). In September van 

dieselfde jaar is die eerste kongres gehou. Vir so-

ver vasgestel kon word, is daar drie besluite geneem 

wat na die Departement verwys is. 

dat: 

Daar is versoek 

(1) huisvesting aan onderwysers voorsien 

moes word; 

(2) Duits as moderne taal onderrig moes word; 

(3) Afrikaans in plaas van Hollands as vak en 

voertaal ingevoer moes word. 

Op die laaste beskrywingspunt het die Departe

ment geantwoord dat daar in die nuwe Onderwys Prokla

masie voorsiening vir die onderrig van Afrikaans ge

maak word 3). 

Die onderwysers kon nie elke jaar kongres hou 

nie, en in 1932 het die vyfde byeenkoms plaasgevind ~). 
Tydens hierdie kongres het sake soos huiswerk, Sondag

sport, n aparte leerplan vir skole in Suidwes-Afrika, 

die gelyktydige inspeksie van standerd VI-leerlinge 

en die verplasing van beproefde onderwysers uit min

der aangename omgewings na die meer gesogte dele van 

die land, aandag geniet ·5). 

By die sewende kongres in 1945 is die konstitu

sie van die S.W.A.O.U. hersien en weer opnuut in sy 
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1.. Jaarrapport, 1958, 2. 

Offisie1e Koerant: G.K. no. 266 van 1959 met 
regskrag vanaf 1.5.1948. 

2. Brief gedateer 31.10.1963 van mnr. I.L. le Roux, 
voorsitter van die S.W.A.O.U. vanaf 1935 tot 
1953, in besit van skrywer. 

3. E619: Kongresbesluit 1921. 

4. Gegewens dui daarop dat daar in 1925, 1928 en 
1929 kongresse gehou is. 

5. Educa, 30.4.1933, 3. 
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geheel goedgekeur. Artikel 2 van die konstitusie 

stel die doel van die Onderwysersunie soos volg~ 

(a) Om die belange van die onderwys in 

Suidwes-Afrika te bevorder; 

(b) om die belange van die onderwysers 

(esse) in Suidwes-Afrika te beskerm; 

(c) om konferensies te hou en met die 

Administrasie van tyd tot tyd te onder

handel oor sake rakende die onderwys. 

Verder bepaal Artikel 4 dat enige blanke onder

wyser(es) geregtig sal wees om, na diensaanvaarding 

aan enige skool in Suidwes-Afrika, lid van die Unie 
te word 1 ). 

Alhoewel die Onderwysersunie altyd aanvaar het 

dat hy die erkenning van die owerheid geniet het, het 

sekere probleme in 1950 meegebring dat aansoek om amp

telike erkenming gedoen moes word. Gelukkig is die 

punte van verskil bygele en het die Uitvoerende Komi

tee die nodige amptelike erkenning verleen. 

Gedurende die vyftigerjare kon die S.W.A.O.U. 

gereeld kongresse hou, sodat die sewentiende kongres 

in 1960 plaasgevind het. 

Die ontwikkeling van die onderwys toon dat die 

S. W. A. 0. U. gedurende die 39 jaar •n belangrike en posi-

tiewe bydrae gelewer het. Die Onderwysersunie het 

nie slegs in beter diensvoorwaardes vir onderwysers be

lang gestel nie, maar het ook doelbewus gepoog om die 

opvoedende onderwys te bevorder. 

b. n Eie onderwysblad 

Tydens die kongres in 1932 is besluit om~ 

eie blad die lig te laat sien. Op 30 April 1933 
het die eerste uitgawe van 11 Educa" gevolglik verskyn. 

In n brief aan die redakteur het die Direkteur van 

Onderwys die onderneming sukses toegewens en die ver

sekering uitgespreek 11 that it will render valuable 

services in the cause of education in South West 

Africa," 2 ) 

Die volgende/ •• 200 

1. Educa, November 1945, 17-18. 
2. Id., 30.4.1933, 1. 
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Die volgende artikels het in die eerste uitgawe 

verskyn: 

11 Sangonderwys in die Plattelandse Skole", deur 
A.R. Hohn. 

11 Die Onderwyser en Kuns", deur J. TrUm.pelmann. 

11 Die Leemte tussen die Primere en Sekondere Skole", 
deur G.J. Maree. 

11 Vom Werkunterricht", deur A. Weideman. 

11 World Education Conference in Sourh Africa". 
Aankondiging. 

Die blad het al drie die landstale gebruik en die 

naam van die Onderwysersunie het in al drie tale daar

op verskyn. 

Die redaksie van 11 Educa" het baie probleme gehad 

om die blad aan die lewe te hou. Nie net fondse nie, 

maar ook TI gebrek aan bydraes vir publikasie was be

langrike struikelblokke. Die Maartuitgawe van 1946 
kon nie gepubliseer word nie, omdat die redakteur 

slegs een artikel vir plasing ontvang het l). 

Die publikasie van 11 Educa" moes gevolglik ge

staak word, en die S.W.A.O.U. het TI ooreenkoms met 

die Transvaalse Onderwysersvereniging aangegaan om 

van die T.O.-blad vir die S.W.A.O.U. se doeleindes 

gebruik te maak. Daar het al tyd •n gees van hartlike 

samewerking t1:ssen die twee verenigings geheers. In 

Junie 1960 het uEduca" weer as •n kwartaalblad herlewe. 

10. §amevatting 

Aangesien daar geen opleidingsfasiliteite vir 

onderwysers in Suidwes-Afrika is nie, is die Departe

ment aangewys op ondcrwysers wat uit eie beweging uit 

die Unie of van elders na die gebied kon. Om hierdie 

posisie te verlig het die Administrasie in 1935 begin 

om lenings en beurse aan studente vir opleiding as on

derwysers aan te bied. Nieteenstaande hierdie poging 

het die tekort aan permanente onderwysers aangegroei 

en het die getroude onderwyseresse onmisbaar geword. 

Die personeelvoorsiening in primere skole het 

volgens TI 

geskied. 

vaste skaal, wat •n paar keer verander is, 

Namate die skale verander en die kleiner 

skole/ •••• 2 01 
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skole van die toneel verdwyn het, het ook die onderwy
ser-leerlingverhouding verander. 

In sekondere en ho~rskole is personeel volgens 
behoefte voorsien, en die kursusse wat aangebied is, 
het die deurslag gegee. Die opstel van n vaste 
skaal behoort oorweeg te word. 

Getroude onderwyseresse uitgesonder, kan die De
partement hom gelukkig ag dat hy nie baie professioneel 
onopgeleide onderwysers in die diens het nie. Aan 
sekondere en hoerskole moet persone met slegs akademiese 
opleiding some aangestel word, omdat ander opgeleide 
onderwysers nie beskikbaar is nie. In sekere vakke 
is daar •n tekort aan behoorlik opgeleide onderwysers. 

Weens die uitgestrektheid en betreklike afge
le~nheid van die land is daar n groat behoefte aan 
die indiensopleiding van onderwysers. Veral sedert 
1940 het die soort opleiding al meer aandag begin ge
niet, en op verskillende maniere is gepoog om dit te 
bevorder. Positiewe stappe sluit in meer intensiewe 
voorligting deur organiseerders van spesiale vakke of 
afdelings, kortkursusse gedurende vakansies en naweke, 
biblioteekdienste, studieverlof, oorsese uitruiling en 
streekkon:ferensies in samewerking met die S. 1N. A. 0. U. 
gereel. 

Die voorwaardes vir aanstelling, verplasing en 
diensbe~indiging van onderwysers het, met enkele uit
sonderings, nie noemenswaardig verander nie. n Be
langrike verandering ten opsigte van die aanstelling 
van hoofonderwysers het ingetree. Terwyl die aan
stelling van hoofonderwysers aanvanklik net deur die 
Departement gedoen is, is die paste later op versoek 
van die S.W.A.O.U. geadverteer, en die jongste ontwik
keling is dat skoolkomitees ook seggenskap by die aan
stelling moet he. Die aanstellingsvoorwaardes van 
tydelike onderwysers vereis duideliker wetgewing. 

Oor die algemeen is die bedankingsyfer van on
derwyseresse besonder hoog en gevolglik is die gemid
delde persentasie bedankings vir alle onderwysers 
dienooreenkomstig hoog. 

Die a:ftreeouderdom van onderwysers het gedurende 
al die jare dieselfde gebly, nl. 55 jaar vir dames en 
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60 jaar vir mans, met die voorbehoud dat albei groepe 
vrywillig 5 jaar voor 
die diens kon tree. 
oorlegpleging met die 

die vasgestelde ouderdom uit 
Teen die einde van 1956 is, na 
S.W.A.o.u., besluit om die af-

treeouderdom te verhoog na 58 jaar en 63 jaar onder
skeidelik. Die Departement kan egter n onderwyser 
op 55 jaar en 60 jaar laat aftree indien dit in die 
algemene openbare belang is. 

Aangesien onderwysers wat in die Unie of in Suid
Rhodesi~ gewerf word, groot uitgawes met hulle verhui
sing het, word die koste ruim deur die Departement ver
goed. Dieselfde geld wanneer ~ onderwyser op ge-
sag van die Departement van een pos na ~ ander oorge
plaas word. In hierdie geval word alle reis- en ver
blyfkoste ingevolge die bepalings van die regulasies 
betaal. 

Artikel 49 van Onderwys Proklamasie, 1926, be
paal wanneer ~ onderwyser skuldig is aan wangedrag en 
omskryf ook die optrede teen n onderwyser wat hom aan 
wangedrag skuldig gemaak het. Alhoewel die artikel 
van tyd tot tyd gewysig is, is daar sekere leemtes ten 
opsigte van die formulering van die gronde waarop n 
onderwyser skuldig is aan wangedrag, maar veral ten 
opsigte van die uiteensetting van die prosedure van 
optrede wat in die geval van ~ klagte van wangedrag 
gevolg moet word. 

Die Direkteur is bevoeg om aan •n onderwyser onder 
sekere voorwaardes vakansieverlof, studieverlof, siek
teverlof, buitengewone verlof of milit@re verlof toe 
te staan. Behalwe gewone skoolvakansies is ~ onder
wyser na iedere vyf jaar ononderbroke diens op ~ ka
lenderkwartaal vakansieverlof geregtig. Van tyd tot 
tyd het die beskikbaarheid van aflosonderwysers die 
toestaan van vakansieverlof bemoeilik. Volle vakan-
sieverlofvoorregte is met verloop van tyd ook aan ty
delike onderwysers toegestaan. Om ~ onderwyser in 
staat te stel om sy vakansieverlof, insluitende skool
vakansies te benut, word sekere reisvoorregte aan hom 
toegestaan. 

Siekteverlofvoordele is ook verbeter sodat n 
onderwyser na vyftien jaar diens op 180 dae siekte
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verlof met volle salaris geregtig sal wees, terwyl dit 
voor 1947 slegs drie maande met volle en drie maande 
met halwe salaris was. 

Buitengewone verlof kan vir tien dae met volle 
salaris toegestaan word asook n aantal dae sonder sa
laris. In 1959 het die Uitvoerende Komitee n basis 
goedgekeur waarvolgens buitengewone verlof met salaris 
toegestaan kan word. 

Voorsiening word ook vir die toestaan van mili
t~re verlof aan onderwysers gemaak. 

Tot in 1931 het die wetgewing geen melding van die 
politieke bedrywighede van onderwysers gemaak nie. Ge
durende die vooroorlogse jare het sekere onderwysers 
waarskynlik op die politieke front te bedrywig geword, 
met die gevolg dat lidmaetskap van n politieke organi
sasie strafbaar gemaak is. Nadat die S.W.A.O.U. in 
1956 daarom versoek het, is wetgewing aangeneem waar
volgens onderwysers onder sekere voorwaardes sekere po
litieke en burgerregte verkry het. 

Verskillende beginsels is gedurende die loop van 
jare by die indeling van onderwysers met die oog op die 
betaling van salarisse toegepas. Tot 1926 is volstaan 
met n indeling volgens die klassifikasie van die skool 
en die graad van die pos wat in die skool beklee word. 
Na 1926 is kwalifikasies en ook die graad van die pos 
wat beklee word, as basis geneem • Die indeling vol
gens kwalifikasies het onderwysers aanvanklik in vyf 
grade, wat later na ses vermeerder is, vir salaris
doeleindes gegroepeer. Met verloop van tyd het die 
volgende poste by skole bestaan, nl. hoofonderwysers, 
onderhoofde, assistent-onderwysers (spesiale graad), 
assistent-onderwysers (spesiale klasse) en assistent
onderwysers. 

Die onderwyserspersoneel het reeds in 1921 hulle 
kragte saamgesnoer in ~ onderwysersvereniging wat die 
Suidwes-Afrika-Onderwysersunie genoem is. Hierdie 
liggaam het van tyd tot tyd n eie blad gepubliseer en 
ook n belangrike bydrae tot die onderwysontwikkeling 
in Suidwes-Afrika gelewer. 
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