
264 

H 0 0 F S T U K IX 

LEERPLAN EN LEERGANG 

1. Inleiding 

Duidelikheidshalwe is dit wenslik om~ nadere om

skrywing van die betekenis van leerplan en leergang, 

soos dit hier gebruik gaan word, te gee. Die leer-

plan omvat al die werk wat deur die onderwysers en leer

linge in die skool gedoen word en meer bepaald die lys 

van vakke soos dit in verskillende kursusse saamgevat 

is en deur die skool aangebied word. Leergang het be

trekking op die inhoud of leerstof wat in elke vak wat 

in die leerplan opgeneem is, aangebied word. 

Die onderwyswetgewing stel 11 die optrek en toepas

sing van sillabusse van onderrig" as een van die funk

sies van die Onderwysdepartement l). Die Direkteur 

het, in die lig van die kort en saaklike wetsbepaling, 

omvattende mag en vryheid om die omvang en die inhoud 

van die onderwys en opvoeding in die skole onder sy 

beheer te bepaal. 

Aan die ander kant kan daar sekere sake in ver

band met landsbeleid en beginsel wees wat die sentrale 

owerheid deur middel van die skoolleerplanne aan die 

jeug wil oordra, en daar het die wetgewende gesag die 

reg om deur sy wetgewing aan die samestelling van die 

leerplan sekere vereistes te stel. In Suidwes-Afrika, 

byvoorbeeld, word sekere vereistes ten opsigte van 

godsdiensonderwys en die onderrig van tale neergel@. 

Die leerplanne moet aan hierdie vereistes uitvoering 

gee. Die wetsbepalinge in verband met die onderrig 

van tale is reeds breedvoerig behandel en word nie 

hier herhaal nie. 

2. Godsdiensonderwys 

Die eerste onderwyswetgewing het die bepalings 

ten opsigte van godsdiensonderwys net so uit die Kaapse 

wetgewing oorgeneem. Die Administrateur het aanvaar 

dat die/ ••• 265 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 3 (b). 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 4 (2). 
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dat die kinders van Suidwes-Afrika ook in die Christe

like tradisie van die voorgeslagte, hetsy afkomstig uit 

die Unie of uit Duitsland, opgevoed moes word. Deur 

die bepalings van die Proklamasie is Godsdiensonderwys 

n verpligte vak in die leerplan van elke skool gemaak. 

Elke skool onder die beheer van die Departement 

moes daagliks met Skriflesing en met 11 het Gebed des 

Heren" geopen word l). In die 1926-wetgewing is 11 het 

Gebed des Heren" vervang deur die 11 0nse Vader" 2 ). 

Albei proklamasies stel die voorbehoud dat, indien die 

ouer skriftelik daarom vra, n kind nie nodig het om 

die opening, soos voorgeskryf, by te woon nie. 

Die wetgewing bepaal duidelik dat onderwysers die 

godsdiensonderrig sal gee en die tyd daarvoor word nader 

bepaal. Tot en met standerd IV mag daagliks nie min

der as n kwartier en nie meer as •n halfuur aan die vak 

bestee word nie, terwyl vir standerds daarbo dit hoog

stens n halfuur vir twee dae per week sou wees 3). 

Proklamasie no. 16 van 1926 het die voorskrifte vir 

standerds tot en met standerd IV gewysig deur die tyd 

as n halfuur per dag te bepaal 4 >. Dit tref dat in 

albei proklamasies daar slegs •n maksimumtyd vir stan

derds bo die vierde standerd bepaal is. 

Ouers wat gewetensbesware sou h@ dat hulle kin

ders die lesse in Godsdiensonderwys bywoon, kon hulle 

besware skriftelik aan die Direkteur vir oorweging 

voorle. Dieselfde het vir •n onderwyser wat besware 

teen die gee van Godsdiensonderwys het, gegeld 5). 

Daar is verder bepaal dat, indien die meerder

heid van die ouers van die kinders wat n skool be

seek, skriftelik daarvoor vra, sekere dele uit die 

Kategismus behandel mag word 6 >. Hierdie dele sluit 

die Geloofsbelydenis, die Tien Gebooie en die Gebed 
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1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 94. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 112. 

3. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel.95 (~~. 

4. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 113 (1). 

5. Id. , artikel 113 ( 1) en 113 ( 2). 

6. Id., artikel 113 (2). 
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in 1 ) 

Van die inspekteur van sko1e is vervvag om vas te 

ste1 of die b eid ten opsigte van godsdiensonderrig 

beho ik in die sko1e uitgevoer word, maar hy was nie 

toege1aat om die 1eer1inge in verband met hu11e ken-

s oor godsdienstige sake te ondervra nie 2 ). 

In 1944 is die bepa1ings insake godsdiensonderrig 

hersien en is sekere be1angrike wysigings aangebring. 

Die woorde 11 0nse Vader" in Artike1 112 is geskrap en 

deur 11 gebed" vervang 3 ). Verder sou Bybe1se Geskie

denis in p1aas van Godsdiensonderwys voortaan gegee 

word. Die 1eergang vir Bybe1se Ge edenis sou van 

tyd tot tyd deur die Direkteur voorgeskryf word en 

nie meer deur die Administrateur by wyse van prok1a

masie as by1ae tot die Onderwys Prok1amasie afgekondig 

word e 4 ). Die inspekteur is nou verp1ig om, net 

soos in die geva1 van enige ander vak, ~ inspeksie 

van hierdie vak te hou 5). 

In verband met die verandering van die naam van 

die vak skryf die Direkteur van Onderwys soos vo1g: 

11 Reeds geruime tyd is egter gevoe1 dat so •n be1angrike 

vak as godsdiensonderwys, waaraan sovee1 tyd vo1gens 

wet bestee moet word, onder die beperking wat nog on-

1angs bestaan het, nie tot sy reg kon kom nie. Die 

woord , dsdiensonderwys' waar dit voorkom in die wet, 

is geskrap en vervang deur ,Bybe1se Geskiedenis' ••• 

Die onderwys in Bybe1se Geskiedenis word, sien van 

die igieuse of hoogste waarde, as besonder be1angrik 

beskou vir die karaktervorming van 1e inge. Maar 

daarby kom nog die ku1ture1e waarde wat nie onderskat 

is nie. Bowendien is dit ~ vaste oortuiging dat ~ 

godsdienstige gesindheid met a11e beskikbare staande 

midde1e wat opvoedkundig gesond is, aangekweek be

hoort te word. Dit is hier nie die p1ek om die oor-

1. 

2. 

van god ienst verva1 in die were1d en die ge
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Onderwys Prok1amasie, 1926. 
Prok1amasie: Afde1ing A van 
Godsdiensonderwys. 

Id., artike1 115. 

By1ae tot die 
die 1eergang vir 

3. Prok1amasie no. 22 van 1944, art 2. 

4. Id., artike1 3 (a), 3 (b) en 3 (c). 

5. Id. , artike1 5. 
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gevolge daarvan na te gaan nie, maar daar sal seker 

geen beswaar van enige kant geopper word nie, as n 

ernstige poging aangewend sal word om die toekomstige 

burgers van die land reeds in die skole op meer doel

treffende wyse die Christe1ike beginsels in te prent 

en tot na1ewing van hierdie beginse1s aan te spoor" 1 ). 

Die voorgeste1de 1eergang in Bybe1se Geskiedenis 

is ook aan •n konunissie van die Ring van Gibeon van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk voorge1~. Die be

trokke kommissie het die 1eergang so aanbevee1 2 ). 

Sedert 1921 is Godsdiensonderwys in die afdeling 

vir Duitssprekende 1eer1inge vo1gens 1eergange wat in 

ooreenstemming met die beginse1s van die Duitse Luther

se en die Kato1ieke Kerke sou wees, onderrig. Met 

die vervanging van a11e Duitse 1eergange in 1939 moe$ 

ook die spesiale godsdiensonderwys1eergang van die to

nee1 verdwyn het, want in 1949 het verteenwoordigers 

van die Duitse gemeenskap die herinste11ing daarvan 

versoek 3). 

Die Onderwyskommissie van 1956 het die aange-

1eentheid van godsdiensonderwys in staatsko1e deeg1ik 

ondersoek en bevind dat 80.5% van die tota1e skoo1be

vo1king Afrikaanssprekende 1eer1inge was en dat 90% 

van a11e Afrikaanssprekendes aan die drie erkende Afri

kaanse Kerke behoort. 5.6% is Enge1ssprekend en 

69.9% van hu11e behoort aan die Ang1ikaanse, Meto

diste-, Nederduits Gereformeerde en Presbiteriaanse 

Kerke. Van die 13.6% Duitssprekende 1eer1inge be

hoort 86.5% aan die Lutherse Kerk. Van die tota1e 

skoo1bevo1king behoort s1egs Oo65% aan nie-Christe1ike 

kerke, en hu11e is a1ma1 van Joodse afkoms en, met die 

uitsondering van ses Duitssprekende 1eer1inge, a1ma1 

Enge1ssprekend. 1. O% behoort aan geen .. kerk nie. Die 

Kommissie het gevo1g1ik in die 1ig van sy bevinding 

die oorheersende gewigtigheid van Christe1ike en na
siona1e onderrig aan sko1e van Suidwes-Afrika bevestig. 

11 Hierdie 1eefre1Hs was nog a1 tyd die rigtinggewer van 

ons drie bevo1kingsgroepe en moet hu11e voortstuwing 

b1y", I .... 268 

l. Jaarrapport, 19 44, 9-10. 

2. Id., 10. 

3. Pamf1et: Versoekskrif aan die Wetgewende Vergade
ring. 
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bly", het die Komm.issie verklaar l). 
Die Kommissie het soos volg aanbeveel: 

(a) Dat skole iedere more met Skriflesing 
en gebed geopen word, liefs in ~ lokaal waar die 
leerlinge kan sit en die atmosfeer geskik is. 
Gesamentlike sang sal die nodige stigting ver
strek en die leerlinge n kans tot aktiewe deal
name gee. 

(b) Dat vir primere skole die tyd vir Gods-
diensonderrig anderhalwe uur per week vir sub
standerds A en B moet wees en twee en n halfuur 
per week vir standerds I tot V; vir sekond8re 
skole anderhalwe uur per week vir standerds VI tot 

VIII en minstens een uur per week vir standerds IX 
en X. 

(c) Dat n eie leergang vir Godsdiensonderwys 
opgestel word met die Kaapse leergang as leidraad. 

Die Kommissie het ook aanbeveel dat die vak in 
die sekondere skool verkieslik deur n onderwyser met 
die nodige opleiding onderrig moes word, dat daar 
streng teen die misbruik van die Godsdiensperiode vir 
ander doeleindes gewaak moes word en dat n ervare, 
goedonderlegde onderwyser, indien moontlik, gesekon
deer moes word om Godsdiensonderwys in die staatskole 
te organiseer en voorligting te gee 2 ). 

Die Uitvoerende Komitee het die aanbevelings van 
die Kommissie aanvaar, behalwe dat die tyd vir Gods
diensonderwys in standerd V van 2i uur per week na 
li uur per week verminder is. Al die verrigtinge 
van die skool sou in die Bybel gevestig wees met die 
doel om by die kind •n Christelike lewenstyl aan te 
kweek 3). 

Die nuwe tye is deur Ordonnansie no. 19 van 1960 
in die Onderwys Proklamasie voorgeskryf en het met 
ingang 1961 in werking getree 4). 

1. 
2. 

3. 

Tot in/ ••• 269 

Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 77. 
Id., 79-80. 
U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 
Ordonnansie no. 19 van 1960, artikel 21. 
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Tot in 1960 was die ou leergange vir Bybelse Ge

skiedenis nog in gebruik en het die opstelling van •n 

eie leergang aan die hand van die Kaapse leergang nog 

nie plaasgevind nie. Duitse afdelings by staatskole 

het ook nog die leergang vir die Afrikaanse en Engelse 

afdelings van staatskole gebruik. 

3. Primere onderwys 

a. Die leerplan 

Die leerplan in die primere skole was soort

gelyk aan die wat in die Kaapse skole in gebruik was. 

Die leerplan het bestaan uit Godsdiensonderrig, kul

turele vakke, Afrikaans, Engels, Rek.enkunde en sekere 

inhoudsvakke. Die tye van onderrig het vir die ver-

skillende vakke en van standerd tot standerd verskil. 

Tabel X dui die vakke en die onderrigtye van standerd 

I tot en met standerd VI aan. 

TABEL X 1) 

PRIMeRE LEERPLAN TOT 1939 

Tyd in uur per week 
VAKKE 

I III IV i V I VI I I l II i 
. 

I Godsdiensonderrig 

~"I 
2 I 2 2 2 2 

I 

I Taal (Huis- en vreemde) 1 8i 9t I 9t 9-i 9t 4, 

(Skrif) 
I 

~ Skrywe I 2 2 1 I 2 - -I I 
Rekenkunde I 3i 3i 3i I 3i 3i 3i 
Geskiedenis 

I 

1 1 1 lt li li 

Aardrykskunde 1 1 I 1 
I 

1 li lt 

Natuurstudie 1 1 1 I 1 1 I 1 

Tuin- en Naaldwerk ltl lt lt I 1-! 2 2 

Sang 1 1 1 I 1 1 1 

Teken 1 1 lt lt 1 1 

Liggamsoefening en 
li li li lt lt li Gesondheidsleer 

Registrasie (merk van 
J. t ..J.. t t t register) 2 2 I 

TOTAAL (UUR) I 251 25 25 I 25 25 I 25 
I 
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1. Lemmer: a.w., 230. 

The Education Gazette, 20.2.1919. 
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Dit blyk dat die tydsindeling vir Godsdiensonder

wys nie heeltemal volgens die voorskrifte van die wet, 

nl. 2i uur per week tot en met standerd IV en daarna 

1 uur per week, was nie. Die totale tyd per week aan 

die vak bestee het aan die minimumvereiste voldoen. 

Soos uit die onderrigtye blyk, het die klem op die 

onderrig van Afrikaans, Engels en Rekenkunde geval. 

Onderwysuitbreiding en -ontwikkeling vereis ook 

leerplanaanpassing, en di t kon verwag word da t •n leer

plan wat op die van ~ ander onderwysliggaam gebaseer 

was en bedoel was om as n wegspringplek vir die onder

wys in Suidwes-Afrika te dien, mettertyd uit voeling 

met die behoeftes van die onderwys sou raak. Die 

onderwysers het ~ behoefte aan hernuwing gevoel en het 

deur middel van hulle vereniging om leiding en her

siening gevra en hulle hulp in die verband aangebied l). 

Die Direkteur van Onderwys het gunstig op hierdie 

versoeke gereageer. Hy het belangstellende onderwysers 

uitgenooi om wenke aan die hand te doen en ook om hulle 

bereidwilligheid te kenne te gee om in komitees vir 

die hersiening van die leerplan en die leergange te 

dien 2 ). Die spontane reaksie van n groep onderwysers 

was bemoedigend, en uit hierdie gewillige leerkragte is 

~ sentrale komitee en subkomitees, bestaande uit on

derwysers, saamgestel. 

Die Sentrale Komitee moes die onderneming loods 

en die werksaamhede koordineer. As uitgangspunt is 

die Komitee versoek om~ memorandum van die beoogde 

beginsels waarop die nuwe leerplan en leergange ge

baseer sou word, aan die Direkteur voor te 1~ 3). 
Wat die leerplan betref, het die Komitee n interes-

sante voorstel gemaak om die agt jaar voorsekondere on

derwys in ses jaar prim@re en twee jaar na-primere on

derwys in te deel. Van sub standerd A tot en met stan

derd IV sou as primere onderwys beskou word, terwyl stan

derds V en VI as na-primere onderwys beskou sou word. In 

standerds/ ••• 271 

1. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluite 1929 en 1936. 
2. Jaarrapport, 1939, 8-9. 
3. Id., 1936, 6. 
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standards V en VI sou nie net ~ ander bek1emtoning van 

die vakke plaasvind nie, maar daar sou ook aanvu11ende 

werk gedoen word in E1ement~re Wetenskap en in Landbou 

of Huishoudkunde 1 ). 

Die Direkteur het die voorste11e van die Komitee 

vir oorweging en kommentaar aan die inspektoraat voor

ge1~, en daarna is die Departement se kommentaar op 

die voorste11e aan die Komitee oorgedra. Uit die 

skrywe van die Direkteur b1yk dit dat, die aanpassing 

van 

van 

van 

die onderrigtye en n versoek om verdere oorweging 

sekere voorste11e uitgesonder, die aanbeve1ings 

die Komitee hee1tema1 aanneemlik was 2 ). 

In 1940 was daar blykbaar nog nie finaliteit oor 

die tydindeling vir die verskil1ende vakke in die on

derskeie standards nie. Tabel XI gee die tydinde-

ling soos deur die inspektoraat voorgestel: 

TABEL XI 

NUWE VOORGESTELDE PRIM~RE LEERPLAN 1940 

1. E602: Memorandum na aanleiding van sekere grond
beginsels en verwante aangeleenthede rakende die 
voorgestelde hervorming van die prim~re skoo1leer
plan vir Suidwes-Afrika. Dekkende brief gedateer 
17.4.1937. 

2. Id.: Brief van Direkteur aan Voorsitter van die 
Sentra1e Komitee gedateer 18.8.1937. 
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Die tyd vir die drie vakke, Geskiedenis, Aardryks

kunde en Natuurstudie, is in standerds V en VI met lt 

uur per week vermeerder om voorsiening te maak vir 

Element@re Wetenskap, wat eintlik ~ uitbreiding van Na

tuurstudie sou wees. Die tyd vir Landbou of Huishoud

kunde sou nie in gewone skooltyd voorsien kon word nie 

en derhalwe moes hierdie vakke waar moontlik in die na

middag onderrig word l). 

Die volgende indeling van tyd in substanderds A en 

B is deur die inspekteurs as leidraad aan die hand 

gedoen 2 ): 

Godsdiensonderrig 

Eerste Taal, en hieronder ressor
teer Geskiedenis, Aardrykskunde, 
Gesondheidsleer, Iiggaamsoefening 
en sekere soorte handwerk. 

Tweede Taal 

Rekenkunde 

Tekene 

Sang 

Subst. A 

2t 

at 
2t 

3t 

lt 

li 

20 uur 

Subst. B 
2t 

at 
2t 

3t 

lt 

lt 

20 uur 

As die ou en die nuwe leerplanne met mekaar ver

gelyk word, val die klero nog op Afrikaans, Engels en 

Rekenkunde. In die nuwe leerplan word aan die kultu

rele vakke meer tyd toegestaan. Dit sluit nie die 

tyd wat aan Landbou en Huishoudkunde in die naroiddae 

bestee sou word, in nie. Dit blyk dat Afrikaans, 

Engels en Rekenkunde die kernvakke van die leerplan ge

bly het, sterker uitbouing van die hele mens beoog is 

en dat standerds V en VI meer doelbewus afronding en 

voorbereiding met die oog op skoolverlating ten doel 

gehad het. 

Die nuwe leerplan het die belangstelling in Hande

arbeid en Huishoudkunde geprikkel, en oral waar die 
geleentheid bestaan het, is op die invoering van die 

twee vakke aangedring. Ook is daar roeer aan Sang en 

Teken gedoen. Weens die gebrek aan die nodige geboue 

en onderwysers wat bevoeg was oro die vakke te onderrig, 
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1. E602: Voorlegging aan Direkteur, 22.4.1940. 

2. Id. 
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was die uitbreiding, veral ten opsigte van Handwerk en 

Huishoudkunde~ slegs gering l). 

Ten gevolge van~ gebrek aan fasiliteite en van 

die besonder moeilike omstandighede waaronder daar by 

baie skole onderwys gegee moes word~ kon daar nie reg 

aan die onderrig van die kulturele vakke geskied nie 2 ) 

Aanvanklik is daar nie veel gedoen om toestande te ver

beter nie~ maar namate die landsomstandighede verbeter 

het en meer fondse vir die skep van fasiliteite en die 

reeling van kursusse beskikbaar was, kon vordering ge

maak word 3) • 

Die Departement het kursusse in Liggaamlike Op

voeding aangebied 4 ), ~ tydelike organiseerder vir Lig

gaamlike Opvoeding aangestel 5 ), uitstallings van skole 

se handwerkartikels by tentoonstellings aangemoedig 6 ) 

en noulettender toesig en kontrole uitgeoefen. 

Met die oorskakeling van standerd VI na die sekon

dere skool het daar ~ nuwe orientering van die onderwys 

gekom en dit sou ook die leerplan van sowel die primere 

as die sekondere skool ingrypend raak. Weens die oor

belading met werk van sowel die kantoor- as die onder

wyserspersoneel sou hulle moeilik die tyd kon vind om 

die nodige aandag aan leerplanhersiening te skenk en 

derhalwe is besluit om van 1956 af weer die Kaaplandse 

leergange, met die nodige aanpassings, in te voer 7 ). 
Met die ingebruikneming van die nuwe leergange is 

die volgende leerplan van toepassing gemaak. 

TABEL XII/ ••• 274 

1. Jaarrapport, 1938, 3. 

2. Id. , 1935' 9. 

3. Id. , 1938, 3. 

Id. , 2. 

4. Id., l940, lO. 

Id., 1941, 10. 

5. Id. , 1952, 1. 

6. Id. , 1935, 10. 

7. Id., 1954, 2. 
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TAEEL XII 

LEERPLAN VIR DIE PRIMeRE SKOOL 1956 l) 

Tyd in uur per week 
VAKKE 

A B I II I III IV v 
2t 2! 2t 2t I ' Godsdiensonderrig ' 2! 2i 

I l I 

Eerste Taal 3t 3t 5 5 l 4i 4i 4i 
Tweede Taal 2i 2t 3t 1 3t 4 4 4i I 
Rekenkunde 3! 3t 3i 

I 

Ji 3! 3! 3! I I 
Omgewingsleer It li ~t I 2i I - - -
Aardrykskunde - - - I 1 1 It 
Geskiedenis en Burger- I I I l I 

leer - - - - I 1 1 It 
Natuurleer - - - - I 1 1 It 
Kuns en Kunsvlyt I 1 1 HI It I li It li 

I 

! Handwerk I - - It It li li It 
Skrif 2 li I 2 I I 1 I 1 -
Musiek en Sang li li It li I 1 1 1 I 

! 
Gesondheidsopvoe-

l i 
I ding 2 2 2 2 ! 2 2 2 

i I Beroepsvoorligting 
I I l 

I ! t (waar moontlik) - - l - I - - -I l 

TOTAAL !2o 20 l25 125 I 25 25 ,25 
I ! ' i 

Afgesien van die verskyning van nuwe vakke soos 

Omgewingsleer in die plek van Aardrykskunde, Geskiede

nis en Natuurleer, Kuns en Kunsvlyt in die plek van 

Teken, Musiek en Sang in die plek van Sang en Beroeps

voorligting vir standerd V, word die basiese beginsels 

nog gehandhaaf. 

Aangesien die standerdgrens vir leerplig tot stan

derd VIII verhoog is, kon die primere skoolleerplan ~ 

afgeronde eenheid vorm en het die noodsaaklikheid om 

standerd V en VI as afrondingsjare met die oog op skool

verlating te beskou, nou verval. 
Met die oog daarop dat die Duitssprekende leer

linge in sekere standerds ook ~ derde taal moes neem, 

is die/ ••• 275 

1. Departement van Openbare Onderwys~ Kaapstad: Leer
plan vir die primere skool 1953, ~. Die leer
plan is aangepas wat die tydsindeling betref. 
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is die onderrigtye van tyd tot tyd aangepas om daarvoor 

voorsiening te maak. 

Intussen het die Kaapse Onderwysdepartement ander

maal sy leergange hersien en is sekere aanpassings met 

betrekking tot die onderrigtye gemaak, wat n sterker 

beklemtoning van Afrikaans, Engels en Rekenkunde mee

gebring het. Grater vryheid om die onderrigtye by 

die ontwikkeling en vordering van die leerlinge in die 

aanvangsklasse aan te pas, word ook toegelaat. 

b. Leergange 

Die eerste leergange in die verskillende vakke 

soos voorgeskryf vir die Kaapprovinsie, is sander enige 

aanpassing by plaaslike omstandighede in Suidwes-Afrika 

toegepas. Veral die leergange vir Geskiedenis, Aard

rykskunde, Natuurstudie en Rekenkunde het in hierdie 

verband leemtes geopenbaar. In die Geskiedenisleer

gang is ·n studie van die geskiedenis van Suidwes-Afrika 

heeltemal buite rekening gelaat, terwyl daar in die 

Aardrykskundeleergang baie min omtrent die eie land 

verskyn het. In Natuurstudie is 

siening vir n studie van die eie 

In die Rekenkundeleergang behoort 

daar nie genoeg voor

omgewing gemaak nie. 

daar in standerd VI 

voorsiening vir die studie van die desimale stelsel ge

maak te word. 

Alhoewel dit die wens van die Departement was 

dat die kind eers kennis van die natuurverskynsels 

van sy onmiddellike omgewing sou dra voor hy kennis 

sou maak met die onbekende dinge waarin hy minder 

belangstel en wat ook vir sy toekoms van min waarde 

sou wees l), is daar blykbaar nooit gewysigde geergange 

aan skole gestuur nie en was daar n behoefte aan lei

ding ten opsigte van die aanpassing van die leerstof 2 ). 

In 1935 skryf die Direkteur: 11 that the time has 

arrived to revise the syllabuses prescribed for certain 

subjects and to bring them into line with modern 

educational/ ••• 276 

1. E602: Brief gedateer 27.10.1927 van Direkteur 
aan hoofonderwyser van n plaasskool wat n gewy
sigde of aangepaste leergang in Natuurstudie 
vir goedkeuring voorgel@ het. 

2. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluit 1929. Onder
wysers vra leiding in verband met •n kursus in 
Natuurstudie. 
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educational requirements" l). 

Leerganghersiening het dus noodsaaklik geword en 

die nodige komitees is saamgestel om die hersiening waar 

te neem. Nuwe leergange vir Rekenkunde, Geskiedenis, 

Aardrykskunde, Natuurstudie, Duits en Liggaamlike Op

voeding is gevolglik in 1939 in gebruik geneem 2 ). 

In die Rekenkundeleergang is die mate en gewigte 

wat in Suidwes-Afrika en Suid-Afrika gebruik word, be

klemtoon; voorsiening is gemaak vir die praktiese 

toepassing van die rekenkundige kennis en die bestude

ring van die desimale stelsel ten opsigte van mate en 

gewigte deur diegene wat die skool na standerd VI sou 

verlaat. 

Die Geskiedenisleergang was so saamgestel dat die 

hoofklem op die vaderlandse geskiedenis geval het. 

Die onderrig sou tot standerd IV hoofsaaklik deur ver

telling geskied, terwyl daar in standerds V en VI ook 

n groter beroep op die denke en die rede gedoen sou word. 

Burgerleer het ook die nodige aandag ontvang. 

Die elementere aardrykskunde van Suidwes-Afrika en 

Suid-Afrika het die basis van onderrig tot en met stan

derd IV gevorm, terwyl die streeksaardrykskunde veral 

ten opsigte van bou, ligging, klimaat, grondstowwe, ny

werheidsprodukte en lewenswyse, in die twee hoer stan

derds uitgebou is. By die afronding van die werk is 

die e andermaal hersien en beklemtoon. 

Met die Natuurstudieleergang is beoog om die leer

ling se belangstelling in die natuurverskynsels van sy 

eie omgewing op te wek en sy opmerksaamheid of waarne-

mingsvermoe te verskerp. Elementere chemiese en fi-

siese verskynsels is ook ingesluit. 

Die leergang vir Liggaamlike Opvoeding het die 

klem op oefeninge (met en sonder apparaat), sport en 

spele laat val. In 1940 kon die Direkteur verklaar 

dat 11 the new syllabuses introduced last year have 

contributed to the efforts of raising the standard of 

education" 3) Die hersiene leergange het nie net 

nuwe inhoud/ ••• 277 

1. Jaarrapport, 1935, 8. 
2. Leergange soos opgestel vir skole in Suidwes

Afrika. Afgerolde afskrifte ter insae by die Pri
mere Skool Orban en die Primere Skool Emma Hoogen
hout. 

3. Jaarrapport, 1940, 9. 
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nuwe inhoud vasgeste1 nie, maar ook nuwe benadering en 
metodes van onderrig. Die Direkteur het verk1aar dat 
die verbeterde metodes wat in Geskiedenis, Aardryks
kunde en Natuurstudie toegepas is, besondere verme1ding 
verdien 1 ). 

Die a1gemene gees wat die nuwe Kaapse 1eergange 
wat in 1956 ingevoer is, geadem het, kan in die vo1gende 
twee paragrawe wat in ~ in1eiding tot die 1eergange 
verskyn, saamgevat word: 

11 Die 1ewenswyse van n·same1ewing waarin gemeen
skap1ike ge1uk nagestreef word, is gegrond op die er
kenning en w8.ardering van die indiwidu, sowa1 as op 
die indiwidu se besef van sy verp1igtinge teenoor die 
gemeenskap, en op sy bewustheid van sy afhank1ikheid 
van God. 

In sy kinderjare behoort vo11e ge1eentheid vir 
die mens geskep te word om in hierdie soort same1ewing 
te ont1uik. Die ontwikke1ing van n eie indiwidua1i
teit is dus van die a11ergrootste be1ang by die op
voeding van die kind, terwy1 dit boonop n persoon1ik
heid moet vorm wat so n burgersin inhou en so onder 
se1fbeheer staan dat dit ook die we1syn van die mede
mens beoog. Dit a11es behoort te geskied in n gees 
van nederige erkent1ikheid teenoor die Opperwese" 2 ). 

Die onmidde11ike doe1 met die onderwys het ver
ander, en om hierdie nuwe doe1 te bereik sou nie net 
die inhoud van die onderwys nie, maar ook die onderwys
metode en die meting van die skoo1prestasies ~ be1ang-
rike bydrae 1ewer. E1ke 1eergang is voorafgegaan deur 
in1eidende gedagtes oor die a1gemene doe1ste11ings en 
wenke in verband met die onderrigmetodes. 

Met die ingebruikneming van die Kaapse 1eergange 
het die Departement wys1ik gehande1 deur die 1eergange 
vir Omgewings1eer, Geskiedenis, Aardrykskunde en Na
tuurstudie so te wysig dat dit n eie Suidwes-Afrikaanse 
k1eur kon h~. 

In 1960 is andermaa1 hersiene 1eergange van die 
Kaapse / •••• 278 

1. Jaarrapport, 1940, 9. 
2. Departement van Openbare Onderwys, Kaapstad: 

Leerp1an vir die Prim~re Skoo1, 1953, 5-6. 
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Kaapse Onderwysdepartement in gebruik geneem. Die no-

dige aanpassings is gemaak en differensiasie¢, om voor

siening vir verskil in bekwaamheid te maak, sou geskied 

deur verskil in tempo van vordering, verryking en uit

breiding van die leerstof vir d~e begaafde leerling, 

verdunning van leerstot vir die laer normale leerling 

asook remedierende onderwys om agterstand wat mag ont

staan het, in te haal l). 

Hierdie oorsig oor die leergangontwikkeling in 

die prim~re skool sou onvolledig wees indien die beson

dere belangstelling in skrifontwikkeling nie vermeld 

word nie. Soos in die provinsies van die Unie het die 

drukskrifgedagte ook in Suidwes-Afrika posgevat en is 

drukskrif sonder oorskakeling na lopende skrif in die 

skole ingevoer. Dat hierdie beleid nie algehele goed

keuring weggedra het nie, blyk daaruit dat die Advise

rende Onderwysraad lang besprekings daaroor gevoer het. 

Een van die lede van die Raad het selfs invloedryke per

sone geraadpleeg en die Kamers van Koophandel in Wind-

hoek en Swakopmund genader, Die 11 invloedryke per-

sone" het selfs besluit om nie leerjongens in diens te 

neem indien hulle net drukskrif sou skrywe nie. Uit

eindelik het die Raad besluit om die eksperiment in 

die hande van die Departement te laat 2 ). Selfs skool

komitees het vertoe tot die Departement gerig om in die 

hoer standerds na lopende skrif oor te skakel 3). 

Nadat die vordering met drukskrif noukeurig gevolg 

is, was die slotsom dat daar sekere nadele aan die 

stelsel verbonde is, nl. dat drukskrif skryfspoed bena

deel en dat oorskakeling na lopende skrif op n later 

stadium en sander bepaalde voorbereiding tot ontaarding 

van die leerlinge se handskrif lei. Gevolglik is toe 

besluit dat na die aanvangsklaase weer met lopende skrif 

n aanvang gemaak sou word 4 ). Die oorskakeling wat in 

1939 plaasgevind het, het geslaag verloop 5 ). 

In 1944/ .••. 279 

1. U.K.-notu1e, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum 1095, gedateer 5.11.1959. 

2. E655: Notule van vergadering gehou op 10.6.1931. 

3. E602: Briefwisse1ing tussen Departement en die 
skoo1komitee van die Grootfonteinskoo1, 3.3.1934 
en 16.3.1934. 

4. Jaarrapport, 1936, 4. 

5. Id., 1939,7. 
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In 1944 is voorskrifte met betrekking tot lopende 

skrif aan alle skole gestuur, en teen die einde van die

selfde jaar is TI skrifwedstryd, waaraan alle skole in 

die gebied kon deelneem, gehou l)• Hierdie skrifwed

stryde is •n hele aantal jare gehou, totdat die S.W.A.O.U. 

uiteindelik versoek het dat dit afgeskaf moes word 2 ). 

TI Nuwe gedagte het egter by een van die kringsin

spekteurs posgevat om direk met lopende skrif te begin 

en om drukskrif heeltemal uit te skakel. Hy het ook 

die skole in sy kring aangemoedig om sy voorstelle te 

volg 3). Uiteindelik het dit goedgekeurde beleid ge

word, en tot in 1960 is in alle skole in die gebied net 

lopende skrif geskrywe. Opvoedkundig kon hierdie be-

leid nie afdoende geregverdig word nie, en in 1960 is 

besluit om weer na die min of meer tradisionele metode 

oor te skakel om met drukskrif in die aanvangsklasse te 

begin en later na lopende skrif oor te skakel. Die 

oorskakeling sou egter vrywillig en geleidelik wees. 

4. Sekondere onder~ 

a. Die leerplan 

(1) Leerplanne vir skole met Afrikaans en 

Engels as voertaal 

Weens die beperkte omvang van sekond~re 

onderwys was die Departement nog tot aan die einde van 

1957 genoodsaak om vir sowel die Junior Sertifikaateksa

men as die Senior Sertifikaateksamen van ander eksami

nerende liggame gebruik te maak. Met die uitbreiding 

wat plaasgevind het, kon die Departement vanaf 1958 sy 

eie Junior Sertifikaateksamen afneem. 

Wat die leerplan vir sekondere en hoerskole betref, 

was die Departement dus gebonde aan die vereistes wat 

die Universiteit van Suid-Afrika vir die Junior Sekon

d~re kurs"s, en die Gemeenskaplike Matrikulasieraad en, 
vanaf 1960, die Departement van Onderwys, Kaapstad, vir 

Die Senior Sekondere kursus gestel het. 

In 1927 het die Direkteur ges~: nTI groat, so 

nie die/ ••• 280 

1. Jaarrapport, 1944, 10. 

2. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluite 1952. 

3. Jaarrapport, 1944, 21. 
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nie die grootste hinderpaal, wat die hervorming van ons 

skoolkurrikulum in die weg staan, is die feit dat die 

werk in ons skole deur die vereistes van ons Universi

teite beheers word. Die matrikulasiesertifikaat is 

die mees populere vorm van sertifikaat wat uitgereik 

word by die verlating van die skool, met die gevolg dat 

talryke studente wat geen plan het om na die universi

teit te gaan nie, vir die eksamen sit. Die ouers be

skou alle sertifikate wat by verlating van die skool 

gegee word as inferieure dokumente indien die geen 

toegang tot die Universiteit gee nie. Die resultate 

is dat pogings om praktiese onderwerpe op middelbare en 

ho~ro sto~e in te voer, hoogs wenslik is vir n serti

fikaat by verlating van die skool, dog nie nodig nie 

vir die matrikulasiesertifikaat, nie die ondersteuning 

ontvang het wat Lulle verdien" l). 

Aanvankli~{ was die leerplan dus suiwer akademies 

geori~nteer. Dit blyk uit die vakke wat in die sekon

dere skole aangebied is, nl. Engels A of B, Afrikaans 

A of B, Duits of J..~atyn, Rclcenkunde, Matesis, Natuur-

en Skeikunde en Ccskiedenis 2 ). In die Windhoekse 

Hoerskool met sy e;roter getalle kon groter differen

siasie ten opsigte van vakkeuse plaasvind en was dit 

rnoontl~k o~ ook handelsvakke in die leerplan in te 

sluit. Leerlingc ko~ uit die volgende vakke kies: 

Afrikaans A of B, Engels A of B, Duits of Latyn, Ge

skiedenis, Matesis, Natuur- en Skeikunde, Boekhou en 

Snelskrif en Afri~{aanse en Engelse letterkunde 3). By 

die keuse van vakke moes die leerlinge rekening hou met 

die vereistes om in die matrikulasie-eksamen te slaag, 

d.w.s. om universiteitstoelating te verkry. 

Omdat die getal sekondere en ho~rskole beperk 

gebly het, kon die aansoeke om uitbreiding van die 

leerplanne vir indiwiduele skole elkeen op meriete be-

handel word. Van tyd tot tyd is aansoeke om uitbreiding 

ontvang l); •• 281 

1. Rapport omtrent Suid~ss-Afrika vir die jaar 1927, 
71. 

2. 

J. 

Lemmer: 
sko1e te 

Lemmer: 

a. w. , 182. 
Swakopmund 

a.w., 161. 

Leerplan vir die sekondere 
en Keetmanshoop in 1932. 



281 

ontvang 1 ), maar teen 1950 het die Direkteur dit wens-
1ik geag om die Uitvoerende Komitee se ondersteuning 
vir sekere bes1issings te verkry, vera1 waar die aan
soeke om uitbreiding nie ekonomies sou wees nie. 
P1aaslike inisiatief en ambisie was soms deurslagge
wend en nie altyd in die be1ang van die kind en die 
staat nie. Die Uitvoerende Komitee het sy vol1e on-
dersteuning gegee aan die beginse1 dat, waar die ge
ta1 kinders nie n onderwyser vir sekere vakke gereg
verdi8 het nie, n onderwyser nie aangestel sou word 

. 2) nJ.e • 
Langsame ontwikke1ing het meegebring dat die drie 

sekondere en vyf hoerskole in 1952 die vo1gende vak-
ke kon aanbied: Afrikaans A of B, Engels A of B, 

Duits A of B, Latyn, Rekenkunde, Matesis, Geskiedenis, 
Aardrykskunde, Natuur- en Skeikunde, Biologie, Sne1-
en Tikskrif en Boekhou. 

Omdat die neiging ontstaan het om 1eerlinge n vrye 
keuse van vakke te bied, het die Departement bes1uit 
dat die getal leerlinge vir die amptelike tale en die 
twee sleutelvakke (Latyn en Matesis) nie minder as sewe 
tot nege leerlinge per leergroep sal wees nie en vir 
die keusevakke nie minder as vyftien tot sewentien per 
groep nie. Hierdie vereistes sou •n minimuminskrywing 
van vyf en tien 1eerlinge onderskeidelik kon handhaaf. 

Waar sko1e nie die vereiste geta1le kon vind nie, is 
die 1eerlinge aangeraai om na skole te gaan waar hu1le 
die kursus volgens hulle keuse kon neem. 

Sommige van die nuutgestigte hoerskole, veral 
Keetmanshoop en Otjiwarongo, kon nie aan die vereistes 
voldoen nie, en na herhaalde vertoe deur die skole is 
bes1ui t om die voorskrifte •n tydperk van twee jaar op 

te hef. 
Die Departement het met ingang 1953 die volgende 

drie vaste kursusse vir die sekondere en hoerskole 
ingestel: Akademies / ••• 282 

1. Jaarrapport, 1939, 7. Tikskrif en Sne1skrif te 
Keetmanshoop goedgekeur. 
U.K.-notu1e, 5.5.1951. Bes1uit 260 op Memo
randum E211, gedateer 24.4.1951. Hande1skursus 
te Gobabis ingeste1. 

2. Id., 24.11.1950. Bes1uit 383A op Memorandum 
A179/167, gedateer 14.11.1950. 



Akademies I 
Eerste Taal 
Tweede Taal 
Duits 
Mate sis 
Geskiedenis 

Natuur- en Skei 
Skeikunde 

Rekenkunde 
(standerds VII 
en VIII) 
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Akademies II 
Eerste Taal 
Tweede Taal 
Duits 
Aardrykskunde 
Geskiedenis 

Biologie 

Rekenkunde 
(standerds VII 
en VIII) 

Handel 
Eerste Taal 
Tweede Taal 
Duits 
Boekhou 
Snel- en 

Tikskrif 
Biologie 

Rekenkunde 
(standerds 
VII en VIII) 

In 'il!indhoek en Swakopmund kon die kursusse deur 
medium van albei amptelike tale gegee word en Latyn kon 
in die plek van Duits geneem word. Te Swakopmund kon 
Duits A geneem word. Die sekondere skool te Outjo kon 
~ handelskursus met natuur- en Skeikunde i.p.v. Bio
logie aanbied l). 

Sedert 1935 het die invoering en bevordering van 
kulturele vakke in die leerplan meer aandag geniet. 
Daar is o.a. kamers vir Huishoudkunde opgerig sodat Huis
houdkunde as kulturele vak ingevoer kon word 2 ). By 
die Windhoekse Ho~rskool is n opgeleide onderwyser vir 
Gimnastiek aangestel 3) en goedkeuring is verleen dat 
Biologie as kulturele vak ingevoer kon word 4). Hand
werk het meer aandag geniet as in die verlede 5), en 
Kuns en Sang is beoefen 6 ). By die Windhoekse Ho~r
skool is daar ook ·n spesiale eehjaarkursus in Huishoud
kunde ingestel vir meisies wat hulle na standerd VI vir 
hulp in sltoolkoshuise wou bekwaam 7 ). 

Dat die onderrig van kulturele vakke nie in alle 
sekondere en ho~rskole gelyke behandeling geniet het nie, 
blyk uit die feit dat die S.W.A.O.U. in 1945 versoek 
het dat die tyd wat aan kulturele vakke bestee word, 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

by alle/ • • • 283 

Jaarrap~ort, 1952, 9 (van die Hoofinspekteur se 
verslag). 
Jaarrapport, 1935, 9 en Jaarrapport 1937, 2. 
Jaarrapport, 1939, 7. 
E602: Brief gedateer 5.11.1935 van onderwyser 
wat leergang moes opstel, aan die Departement. 
Jaarrapport, 1937, 3. 
Windhoekse Ho~rskool: Historiese oorsig, 4. 
Jaarrapport, 1938, 3. 
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by alle skole in ooreenstemming gebring moes word l). 
Die Departement was nie bereid om aan die versoek te 
voldoen nie en het onder andere beklemtoon dat blote 

eksamenuitslae nie as die enigste peil van die gehalte 
van onderwys wat in n skoal gegee word, beskou moes 

word nie. Selfs die Matrikulasieraad het getoon dat hy 
begaan oor die moontlike verwaarlosing van kulturele 
vakke in hoerskole was, en derhalwe is daar sekere wy

sigings in die regulasies aangebring 2 ). 
Die antwoord van die Departement aan die Onderwy

sersunie het blykbaar nie almal se goedkeuring weggedra 
nie, want in 1949 rapporteer die Inspekteur: 11 during 
the past year or two the High School at Windhoek has 
gradually been eliminating all cultural subjects. 
Woodwork, Metalwork, Domestic Science and Art have now 
all gone by the board and all that is left on the cul
tural side are Singing and Bible History and both of 
these receive but scant attention" 3). 

Eers met die oorskakeling na die Kaapse leerplanne 
in 1956 is daar aan alle skole dieselfde vereistes ten 
opsigte van kulturele vakke gestel. 

Die oorskakeling na die Kaapse leerplanne het ge
volg op die inskakeling van standerd VI by die sekondere 
afdeling. Die nuwe leerplan sou in 1956 op die leer
linge in standerd VI van toepassing wees en die jaar 
daarop in standerd VII, sodat die eerste eksamen in 
standerd VIII aan die einde van 1958 afgeneem sou 
word 4 ). 

Met die Kaapse leerplan 5 ) as handleiding is die 

volgende leerplanne opgestel, waaruit skole met die 
goedkeuring van die Departement vooraf een of meer 
kursusse kon kies. 

Die kursus vir die eerste jaar (standerd VI) was: 
A. Kultu-/ ••• 284 

1. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluite 1945 • 
. 2. E619: Brief gedateer 1.11.1945 van die Departe

ment aan die Sekretaris van die S.W.A.O.U. 
3. Jaarrapport, 1949, 4. Die rapport van die In

spekteur van die Sentrale Kring, bl. 4. 
4. Id., 1958, 20. 
5. Departement van Openbare Onderwys, Kaapstad: 

Junior Sekondere Kursus 1953. 
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A. Ku1ture1e vakke B. Eksam.envakke 

(1) Godsdiensonderwys (1) Eerste Taa1 
(2) Liggaam1ike Opvoe- (2) Tweede Taa1 

ding ( 3) A1gemene Wetenskap 
(3) Musiek as klasvak ( 4) Algemene Wiskunde 
(4) Kuns as k1asvak (5) Sosia1e Studies 
(5) Voor1igting ( 6) Latyn of Duits A of 

Dui ts B 
(7) Houtwerk of Huishoudkunde 
(8) Metaa1werk of Naa1dwerk 

Ten opsigte van bogenoemde plan het die vo1gende 
bepalings gegeld: 

(a) Latyn ken slegs by die ho~rskole 
te Windhoek en Swakopmund aangebied word; 
Duits A te Windhoek, Swakopmund en Tsumeb. 

(b) Leerlinge wat van voorneme was om Latyn 
en Duits A of B in standerd VII te neem, 
ken a1bei vakke in standerd VI neem, maar dan 
sou Latyn as negende vak na skoolure ge
neem moes word. 

(c) Waar omstandighede dit toegelaat 
het, ken Tikskrif en Boekhou met die toestem
ming van die Departement ook onderrig word. 

Die kursus vir die tweede en derde jaar (standards 
VII en VIII) was: 

1. Akademiese studierigting 

A. Ku1ture1e vakke 

(1) Godsdiensonderrig 
(2) Liggaam1ike Opvoeding 
(3) Musiek 
(4) Kuns 
(5) Een vorm van handwerk 

B. Eksamenvakke 

Afrikaans/ ••• 285 
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Afrikaans A of Engels A Afrikaans A of B 

Afrikaans A of B OF Engels A of B Engels A of B 

Algemene Wetenskap Algemene Wetenskap 

Alg. 
Wisk. 

Sos. 
Studies 

Latyn 

us Kurs 
N o. A I 

Alg. 
Wisk. 

Sos. 
Studies 

!Dui ts 
B 

I A II 

Alg. Sos. 
Wisk. Studies 

Latyn Latyn 

Duits Duits 
B B 

A III A IV 

2. Handelstudierigting 

A. Kulturele vakke 

Alg. Alg. 
Wisk. Wisk. 

Sos. Latyn 
, Stud. 

Duits Duits 
A A 

A V A. VI 

Soos vir die akademiese rigting. 

B. Eksamenvakke 

Afrikaans A of Engels A I Afrikaans 

Sos. 
Studies 

Latyn 

Duits 
A 

A VII 

A of B 

Afrikaans A of B OF Engels A of B Engels A of B 

Algemene 

Boekhou 

Tikskrif 

Algemene 

Kursus 
No. 

kunde 

K I 

Wetenskap 

Wis- Duits i 
B 

K II 

3. Handwerkstudierigting 

A. Kulturele vakke 

Sos. 
Studies 

K III 

(1) Godsdiensonderrig 

Algemene 

Boekhou 

Tikskrif 

Dui ts A 

K IV 

(2) Liggaamlike Opvoeding 

(3) Musiek 

(4) Kuns 
(5) Voorligting 

B. Eksamenvakke l) 

Algemene voorwaardes: 

Wetenskap 

(a) In standard VIII kon die kulturele vorm van 
Handwerk in die akademiese en handelsrigting 

wegge-/ ••• 287 

1. Sien bladsy 286. 



Kurs 
no. 

us 

Alg. 
Wis-
kunde 

HI 

Afrikaans A of Engels A 
Afrikaans A of B OF Engels A of B 

Algemene Wetenskap 

Metaalwerk Metaalwerk / Hcutwerk Huishoudkunde 

Houtwerk Landbou Naaldwerk 

I 
Alg. So- Duits Sosiale Duits Alg. Sosiale j siale Wis-
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weggelaat word. 

(b) Musiek kon in standerd VII aangebied word, 

mi ts •n voldoende aantal leerlinge, wa t gedurende 

die voorafgaande drie jaar behoorlike musiekon

derrig ontvang het, dit verlang. 

(c) Kuns kon in standerd VII aangebied word, 

mits ~ voldoende aantal leerlinge die vak wou 

neem en mits daar ~ onderwyser beskikbaar was 

wat in die vak onderrig kon gee. 

(d) Skole wat '21 kursus in Landbou wou aanbied, 

moes eers vasstel of alle fasiliteite vir die 

praktiese onderrig daarvan beskikbaar gestel sou 

kon word. 

(e) Indien tyd daarvoor gevind kon word, kon 

skole ~ vorm van Kunsvlyt of Eerstehulp en Tuisver

pleging aanbied. 

(f) Nadat hoofonderwysers die verskillende leer-

planne bestudeer het, moes hulle die voorgestelde 

kursusse vir hulle onderskeie skole aan die De-

partement vir goedkeuring voorle. Geen kursus 

kon in ~ skoal aangebied word nie, tensy dit skrif

telik deur die Departement goedgekeur is. 

Die voorgestelde leerplanne het aan die Junior 

Sekondere kursus nuwe inhoud gegee, wat die grondslag 

van die nuwe rigting in die onderwys moes wees. 

Toe die Onderwyskommissie in 1956 aangestel is, 

was daar net •n begin gemaak met die muwe beleid wa t 

geleidelik die oue moes vervang. Een van die opdrag-

te van die Kommissie was egter om die hele kwessie van 

gedifferensieerde leerplanne te ondereoek en daaroor 

verslag te doen l). 

Na breedvoerige beredenering van die hele aange

leentheid van gedifferensieerde onderwys het die Kommis

sie met betrekking tot die leerplan soos volg aanbe

veel: 

(1) 

1. 

Die leerplan in die Junior Sekondere stadium 

moes/ ••• 288 

Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 1. 
Items (a) en (b) van die opdrag. 
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moes bre~r en meer a1gemeen vormend word, met 

ge1eide1ike spesia1isasie van standerd VI af 

tot standerd VIII, sodat ~ 1eer1ing na standerd 

VIII aansluiting by sy aange1ee studie- of beroeps

rigting kon vind. 

(2) Die 1eerplan in die Junior Sekond@re stadium 

moes deur middel van gedifferensieerde leergange 

voorsiening maak vir die groot verskil in bekwaam

heid, aanleg en be1angste1ling van die 1eer1inge 

wat weens verhoogde skoo1plig sekond@re onderwys 

moes ontvang. 

(3) Differensiasie in die Senior Sekond@re sta-

dium (standerds IX tot X) moes deur midde1 van 

ui tgebreide vakkeuse wat •n verskeidenheid van stu
dierigtings moontlik maak, geskied 1 ). 

Na oorweging van die Kommissie se aanbeve1ings 

het die Uitvoerende Komitee besluit dat die eerste jaar 

van die Junior Sekond@re kursus as ·n verkenningsjaar be

skou sou word, en elke leerling moes in staat geste1 

word om agt eksamenvakke te bestudeer, waaruit dan, 

onderhewig aan sekere bepalings, aan die einde van die 

jaar ses vakke vir verdere studie gekies word. Diffe-

rensiasie sou geskied deur vakkeuse maar ook deur ver

dunning of verryking van die 1eerstof met ~ prikke1 aan 

die begaafde leerling om deur selfwerksaamheid meer ge

vorderde werk, van diese1fde soort as deur die 1eerplan 

bepaal, te doen 2 ). 

Die nuwe kursus sou met ingang 1961 in werking tree. 

Die kursus vir die eerste jaar (standerd VI) was: 

A. Kulture1e vakke 

(1) Godsdiensonderrig 

(2) Sang, Musiek- en Kunswaardering 

(3) Liggaam1ike Opvoeding 

(4) Voor1igting (waar moont1ik) 

B. Eksamenvakke 

(1) Eerste Taal 

(2) Tweede Taa1 

(3) A1gemene Wetenskap 

( 4) A1ge-/ • • • 289 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 36-37. 

2. U.K.-notu1e, 18.11.1959. Ees1uit 1095 op Memo
randum E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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(4) A1gemene Wiskunde 
(5) Sosia1e Studie 
(6), (7) en (8). Enige drie vakke uit die 

vo1gende 1ys goedgekeurde vakke gekies 1 ): 
Handwerk I (een varm) 
Handwerk II (tweede vorm, net vir meisies) 
Duits A of B 
Latyn 
Addisione1e Rekenkunde 
Musiek 
Kuns 
Tikskrif 

Vir die tweede en derde jaar (standerd VII en 
standerd VIII) was die kursus: 

A. Ku1ture1e vakke 
Soos vir die eerste jaar 

B. Eksamenvakke 

(1) Eerste Taa1 
(2) Tweede Taa1 
(3) A1gemene Wetenskap 
(4) A1gemene Wiskunde of Boekhou of Hande1sre

kenkunde 
(Leer1inge kon van hierdie verp1igting vry

geste1 word, indien hu11e twee van die vo1gende 
vakke in hu11e kursus aanbied: Handwerk, ~ tweede 
vorm van Handwerk, Kuns, Musiek en Tikskrif). 
(5) en (6). Enige twee vakke uit die vo1gende 
goedgekeurde 1ys van vakke 2 ): 

A1gemene Wiskunde (indien nie onder (4) geneem 
nie) 

Sosia1e Studie 
Duits A of B 
Latyn 
Handwerk I 
Handwerk II (net vir meisies) 
Kuns 
Musiek 
Tikskrif In die / . . . 290 

1. Die Uitvoerende Komitee het bes1is dat die 1ys 
van vakke deur die Direkteur goedgekeur kon word. 

2. Lys is deur die Direkteur goedgekeur. 
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In die Senior Sekond~re kursus word vir bre~r di£-

£erensiasie voorsiening gemaak. Naas die kulturele 

vakke, soos in die Junior kursus uiteengesit, was net 

die twee amptelike tale, Afrikaans en Engels, een in 

die hoer graad, verpligtend l). Die Kaapse Senior 

Sekondere kursus is met ingang van 1959 in standerd IX 

ingevoer. Die Kaapse Onderwysdepartement het ingestem 

om as eksaminerende liggaam op te tree 2 ). 

Om te verhoed dat daar by verskillende skole oneko

mies van personeel gebruik gemaak sou word, moes alle 

kursusse, sowel die Junior as die Senior kursus, eers 

deur die Departement goedgekeur word 3). 

(2) Leerplan vir die 11 Deutsche Hohere Schule" 

Hierdie skool het tussen die jare 1930 

en 1939 n besondere leerplan gevolg wat n tweeledige 

oogmerk gehad het. Leerlinge van hierdie skool moes 

aan die einde van die twaalfde skooljaar die matriku

lasie-eksamen skrywe en n jaar later die 11 Abitur 11 

• 
Die skool het n leer~lan wat oor die volle dertien 

jaar strek aangebied, en was gebaseer op die Duitse stel

sel van n 11 Grundschule" (eerste tot vierde skooljaar) 

en n ,.Vollanstalt" (vyfde tot dertiende skooljaar). 

Verder kon die leerlinge aan die einde van die agste 

skooljaar die standard VI-eksamen skrywe. 

Die leerplan het uit die volgende vakke bestaan; 

Engels, Afrikaans 4 ) en Latyn as die talegroep en Ma

tesis, Natuurkunde, Chemie en Biologie as die natuur

wetenskappegroep. Dit is interessant dat die leerplan 

die verskillende vakke op verskillende stadiums in die 

skoolloopbaan ingevoer het. Engels is in die derde 

skooljaar (standard I) ingevoer, Afrikaans in die ag

ste (standard VI), Latyn in standard VII, Biologie in 

standard I, Chemie in standard VII, Natuurkunde in 

standerd/ ••• 291 

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

2. Id., 17.11.1959. Besluit 1021 op Memorandum 
El/10/1, gedateer 3.11.1959. 

3. Id., 18.11.1959. Besluit 1095. 

4. Afrikaans het Frans in die oorspronklike leer
plan vervang. Afrikaans was •n erkende vak vir 
die ,.Abi tur". 
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standard VI en Matesis in standard V 1 ) 

b. Die 1eergange 

Omdat die Departement nie sy eie eksamens af

geneem het nie, was hy aan die 1eergange van die eksami

nerende liggame gebonde. Vanselfsprekend kon daar nie 

sprake van 1eerganghersiening op eie inisiatief wees 

nie. 

Met die ingebruikneming van die Kaapse leergange 

vir die Junior Sekondere kursus en die besluit om self 

die Junior Sertifikaat-eksamen af te neem, kon die leer

ganga vir Sosia1e Studies by p1aaslike omstandighede aan

gepas word. Sekere wysiginge is ook aangebring om 

Geskiedenis en Aardrykskunde n meer lokale inhoud te 

gee. 

Die Kaapse leergange het, wat die inhoud betref, 

aan die minimumvereistes voldoen. Indien differensia

sie ten opsigte van 1eerstof moes plaasvind, kon dit 

alleen deur verdunning en verryking geskied. 

5. Samevatting 

Eehalwe dat die Departement vir die opstel van 

11 sillabusse" verantwoorde1ik gehou is, was daar geen 

ander wetlike voorskrifte in verband met leerplanne en 

1eergange nie. Die onderwyswetgewing het egter sekere 

basiese vereistes en beginsels ten opsigte van gods

diensonderwys en die onderrig van tale voorgeskryf. 

Met hierdie voorskrifte moes rekening gehou word wan

near leerplanne en 1eergange opgestel word. 

Tot in 1944 is die vak Godsdiensonderwys gegee 

volgens die 1eergang wat in 1921 as by1ae tot die On-
derwijs Proklamatie voorgeskryf is. Op grond van se-

kere oorwegings is die Proklamasie gewysig om vir die 

onderrig van 11 Bybelse Geskiedenis" i.p.v. Godsdiens

onderwys voorsiening te maak. n Leergang vir die nuwe 
vak is deur die Departement opgeste1 en die ou 1eergang 

in sy geheel is herroep. Die Onderwyskommissie (1956) 

het sekere aanpassings van die onderrigtye asook die 

hersiening van die 1eergang met die Kaapse leergang as 

1eidraad/ ••• 292 

1. Lemmer: a.w., 147, 151, 152. 
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1eidraad aanbevee1. 

In die primere skoo1 is die leerp1an en 1eergange 

van Kaap1and tot in 1938 gevo1g. Op versoek van en in 

samewerking met die Onderwysersunie is daar in 1936 met 

die hereiening van die 1eerp1an sowe1 as die 1eergange 

vir sekere vakke n begin gemaak. In die nuwe 1eerplan 

is meer tyd aan die kulture1e vakke toegestaan en is 

daar ook onderskeid tussen die eerste ses skooljare en 

die 1aaste twee jare, t.w. standards V en VI gemaak. 

Gedurende die twee hoogste standards is aanvullende 

werk gedoen in die vorm van Elementere Wetenskap en 

Landbou of Huishoudkunde. 

In die nuwe 1eergange, vera1 in Geskiedenis, Aard

rykskunde en Natuurstudie, is die inhoud by Suidwes

Afrika aangepas, waardeur die 1eerstof nader aan die 

kind se omgewing gebring is. 

In 1956 is die Kaap1andse leerplan en 1eergange by 

die plaaslike behoeftes aangepas en weer in gebruik ge

neem. Hierdie leergange het die kind as uitgangspunt 

gehad: die vorming van die eie indiwidualiteit en per

soonlikheid van die kind as lid van n gemeenskap en in 

vo11e afhanklikheid van die Allerhoogste. 

Gedurende al die jare is daar baie aandag aan hand

skrif gewy. Skrifwedstryde is gehou in n poging om 

handskrif te bevorder. 

Wat die sekondere onderwys betref, was die Departe

ment afhank1ik van die 1eerplanne en 1eergange van ander 

onderwysliggame, vera1 van die Universiteit van Suid

Afrika vir die Junior Sekondere kursus. 

Vanwee die beperkte omvang van sekondere onderwys 

kon omvattende leerplanne baie jare lank nie toegepas 

word nie. Aanvanklik was die kursusse suiwer akademies, 

maar mettertyd is ook n handelskursus aangebied. Met 

die uitbreiding van die inrigtings vir sekondere onder

wys was die Departement genoodsaak om vaste kursusse in 

te stel. 

Ten gevolge van die oorplasing van standard VI na 

die sekondere skool moes die leerplanne hersien en nuwe 

maatre~ls moes getref word. Daar is toe besluit om 

soos vir die primere kursus, ook van die Kaapse leerp1an

ne en leergange gebruik te maak. In 1956 is hierdie 

leergange vir die eerste maal in standard VI gebruik, 

en die/ ••• 293 
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en die Departement het in 1958 vir die eerste maa1 sy 
eie Junior Sertifikaateksamen afgeneem. 

Na aan1eiding van die aanbeve1ing van die Onderwys
kommissie is bes1uite geneem wat die sameste11ing van 
nuwe 1eerp1anne vir sowe1 die Junior as die Senior kur
sus tot gevo1g gehad het. 

Die 11 Deutsche Hohere Schu1e" het tussen 1930 en 
1939 n besondere kursus aangebied wat Duitssprekende 
1eer1inge vir sowe1 die matriku1asie-eksamen as die 

11 Abitur11 voorberei het. 
Tot 1935 kon daar nie vee1 aan die onderrig van 

ku1ture1e vakke gedoen word nie. Ge1eide1ik het daar 
meer fasi1iteite vir en be1angste11ing in hierdie be-
1angrike dee1 van die onderwys gekom. Met die inste1-
1ing van die jongste 1eerp1anne het die ku1ture1e 
vakke ·n vo1waardige p1ek in die skoo1program verkry. 
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