
HOOFSTUK 5 

DIE KINDERWETSKOOL AS SOSIOPEDAGOGIESE VERSORGINGS· 

INRIGTING 

5.1 lnleiding 

Omdat aile lccrlinge wat in kindcrwctskole opgevoed word inrigtingsgebonde 

is, kan die kinderwetskool gesien word as 'n samelewing in die kleinc. Daarmee 

word nie bedoel dat die kind in die kinderwetskool geisolcerd van die brecr 

samclewing opgevoed word nie, maar slcgs dat daar geen dagskolicre in kinder· 

wetskole is nic. In die tweede pick kan die skoal op die benaming 'vcrsorgings

inrigting' aanspraak maak, aangesien aile lewensmiddele gratis deur die skoal 

(staat) aan die kind verskaf word. (Volledighcidshalwe moet net genoem 

word dat ouers wat die finansicle vermoc daartoe het, wei konlrihusic betaal 

by die landdroskantoor waar die kind gekommitteer is en sodoende rcgstreeks 

bydra tot die koste van hul kinders se opvoeding.) 

In hierdie hoofstuk sal daar gekyk word na die sosiopedagogiese taak van die 

kinderwetskool wat, soos uil bogenoemde afgelci kan word, oor 'n brcer 

front strek as wat die geval by die gcwone skoal is. Na kommittering is die 

kinders (behalwc vir die lecrlinge wat vakansies kan huis toe gaan) voltyds in 

die sorg van die personecl en die ouer het byna gecn aandcel mcer aan die 

vcrdere opvocding van die kind nie. 

Daar sal vcrder stilgestaan word by die voor- en nadclc van inriglingsvcrsorging 

as substituut vir gcsinsversorging en die doelstcllings van die kinderwetskool 

sal uitgelig word. Die bree organisasie en die aandecl van die leerlinge in uit

cindelike beleidmaking sal toegelig word asook akademiese sowel as na-uurse 

aanbicdinge en nie-kurrikulcre bedrywighede. Daar sal veral aangetoon word 

hocdat dit wat die skool aanbied 'n bydrae lcwcr tot die gcrecdmaking v:m 

die lcerling om 'n waardige pick te kan innecm in die samelcwing hicrna. 
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5.2 Die sosiopedagogiese taak van die kinderwet.<;kool 

Die mens is ontologies sinsoekend en singcwend. Die mens het die vcrmoe om 

sin en betekcnis aan dinge te gee. Dit beteken om mens tc wees is om in vcr

houding te tree met die bestaande wercld. Deur hierdie verhouding waarin 

hy tot die lcefwercld toetrcc, hct die mens verdcr die wrmoi.' om .in sy wcreld 

in te gryp, dit te vcrandcr en dit vir hom bcwoonbaar en aanvaarbaar te maak. 

Terwyl die mens sy wereld vcrander, is hyself ook bcsig om te wrander, of 

anders gestcl, om aan te pas by die leefwereld. 

Aanpassing by die kind is afl1anklik van opvoeding. Opvoeding tot aanvaar

baarheid vir die samelewing kan slegs binne 'n samelewing geskiPd. Opsommend 

kan dus gese word dat die volwasscnc in die samelewing die onvolwassenc moet 

begelei op sy pad van sosialisering. Dit is die lema van die sosiopedagogick as 

selfstandige deelwctcnskap van die algemene pedagoglek (Gress!', 1970 : 26~ 7). 

Die skool het dus die taak om die kind te sosialiseer, respekticwclik op te vocd 

tot saamlcwe teen die raamwerk van die reeds bcstaande, gcorganiscerdc 

funksioncrendc samelcwing. Die kind moet dus deur die skool voo.rbcrci en gc

rced gcmaak word vir 'n aanvaarbare en funksionele staanpkk in die breere 

gemeenskap. 

Om hierdie i!lenal te bercik moet die kind in die skoolsituasie, die "gemcenskap 

in die kleine" geleer word: 

(a) om die wereld te sicn as produk van gesamentlikc mcnslikc arbeid en dit 

as sodanig te respekteer en te bcvorder; 
(b) om dcel tc word van die sosialc organisasie; 

(c) om die leefrcels (norme) van die organisasic te ccrbicdig en uit tc lccf; en 

(d) om die sosiale waardes van die organisasie na tc strecf (Prt>torius, 1981 : 

65-6). 

Daar moct egtcr op gewys word dat die sosialisering van die kind sy bcslag kry 

in die huisgesin (kyk par. 3.2) en dat dit in die samclewing voortgcsit word. 

Dit is dus nic net die skool wat 'n sosiopedagoglcsc taak lwt nic. Pistorius 

(1971 : 35) sien die sosiopcdagogiese funksie van die skool a~ 'n brug tusscn 
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die huisgcsin en die samclcwing wat skema tics soos volg voorgcstcl kan word: 

KUNS ENS 

KLUBS 

(Oorgcncem uit Pistorius, 1970 : 35) 

By die kindcrwetskool is die sosialisering van die kind vir die na-skoolsc !ewe 

sovccl mcer prominent omdat die sosiopcdagogicse taak met bctrckking tot 

die opvocding van die kind tot die volwassc !ewe byna uitsluitlik die taak van 

die skool is. As in ag gcnccm word dat in die voorgcskicdenis van kinderwct

skoolkinders die sosialiscringsproscs so dikwels gcbrckkig p!aasgcvind hct of 

dcur problemc, soos in hoofstuk twec bcsprcck, skccfgctrck is, is dit vcrstaan

baar waarom daar in baic gcvallc 'n laagwatcrbrug is wat oorstroom is, en wat 

ecrs afgctakcl moet word voordat 'n hoogwaterbrug in sy pick gchou kan word. 

5.3 Doclstellings van die kinderwetskool 

Die ondcrstaande doelstcllings van die kindcrwctskool is gefomwleer aan die 

hand van die "Professionclc handlciding" wat dcur die Dcpartcmcnt Nasionale 

Opvoeding vir kinderwctskolc opgestcl is (D.N.O., 1982: 36 e.v.). 
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Die taak van die kinderwetskool omvat dit wat normaalweg die afsondcrlike 

en gesamentlikc taak van die ouers, die skool, die kcrk en die gcmeenskap is. 

Dit impliseer dat doelstellings bcslis nie deur klaskameraktiwitcHe aileen 

bereik kan word nie. 

(I) Algemene doelstellings 

- Om aan die kind 'n christelike Skrifgefundeerde opvoeding tc gee wat die 

leerling tot insig in sy menslikc natuur, sy wercld en sy christclike cind

bestemming sal lei. 

Om aan die Ieerling onderwys te bicd met 'n bree nasionale karakter wat 

tot nasionale trots, vaderlandsliefde, lojaliteit en internasionalc perspekticf 

sal lei. 

- Om elke lcerling volgens sy eie aanleg, belangstellings en behoeftes, en 

behoeftes van die land tc ondcrrig. Die opvoeding moet dus gerig wees op 

beidc die behocftes van die individu en die behoeftes van die gemeenskap 

sodat die leerling sy volle potensiaal as individu en as lid van die gemecnskap 

sal bercik. 

(ii) Onmiddellike doelstellings 

- Om 'n atmosfeer in die skool, die gemcenskap-in-dic-kleine, te skcp waar die 

kind tuis, gclukkig en nuttig kan voel en voel dat hy aanv11ar word sonder 

voorbchoud. 

Om die kind te lei na selfbegrip, selfbeoordeling, die opbou van 'n positicwe 

selfbeeld en die aanvaarding van verantwoordelikhcid op sy wcg na onaf

hanklikheid. 

Om die lccrling akadcmies tc ondcrrig totdat hy skolastics sy plafon bcrcik 
het of gerecd sal wces vir vcrdcrc ondcrrig dcur na-skoolsc ins tansies. 

Om dcur inrigtingsdissipline die kind te lei tot selfdissiplinc en gesondc 

menseverhoudings. 

- Om gesondc en heilsame vryetydsbcsteding by die lecrlingc luis lc bring. 

(iii) Die einddoel 

Om 'n opgevoede, sosiaal-aangepastc en seiFversorgendc burger tcrug le 

plaas in die gemecnskap of vir vcrdcre opleiding beskikhaar lc stet. 
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5.4 lnrigtingsversorging 

Die waardc en betckenis van die oucrhuis is reeds in hoofstuk drie (kyk par. 3.3) 

omskrywc en bcklemtoon. Kimlers word ook nic sonder mecr uit gesinsver

band verwyder en in kinderinrigtings gcplaas nie, maar na 'n grondige onder

sock en slegs as bevind word dat verdcre verblyf in die gesin skadelik sal wees 

vir die opvoeding van die kind. Die ouerhuis, al is daar hoe baie gebreke ten 

opsigte van opvoeding, kan nooit werklik vervang word nie. lnrigtingsversorging 

kan hoogstcns 'n tydelike substituut wees vir gesinsversorging (Strydom, 1973 

: 19). Goldstein et al (1980 : 5) stel dit prominent: "As long as a child is a 

member of a functioning family, his paramount interest lies in the preservation 

of his family." 

Daar is voordele sowel as nadele verbonde aan inrigtingsversorging wat hier

onder van naderby beskou sal word. 

5.4.1 Voordele van inrigtingsversorging in die kindcrwetskool 

(i) Liggaamlike en algemene fisiese l'ersorging geniet voorrang in die kinderwet

skool. Dit laat kwalik enige twyfel dat die kind in die inrigting beter fisiese 

versorging geniet as wat tuis, te midde van finansiele nood wat kenmerkend 

is van die gesinne van die meerderheid sorgbehoewende kinders, moontlik sou 

wecs. Liggaamlike gesondheid. 'n gercelde en gebalanseerde dieet en voldoende 

klere van goeic gchalte geniet voorrang, afgcsien van koste (die staat voorsien 

ruimskoots hiervoor). fisieke bedrywigheid en bedrewenheid word bevorder 

deur 'n vcrskeidenheid van doelgerigte programme, met gckoordineerdheid 

en fiksheid as gesogte eindrcsultaat (Jonker, 1973 : 53). 

(ii) Die leerling is voltyds in die sorg van belangstellende en crvare opvocders 
onder omstandiglzede wat gunstig is vir opl•oeding, en kontroleerbaar is. Daar 

is dus voortdurend geleenthcid om opvoedemle bemoeienis met die leerling 
tc maak. 

(iii) iz Veilige lteenkome word in die inrigling gebied aan lcerlinge wat andcr

sins haweloos sou wees omdat niemand in die gcmeenskap kans sicn om ver-
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antwoordclikhcid vir hulle tc aanvaar nie. 

(iv) Leerlinge wat hulself deur hulle optrcde vir die gemeenskap onaanvaarbaar 

gemaak hct, kry die gelcentheid om onder p:unstige omstaml ighedc 'n nuwe 

begin tc maak. Die wat uit die huisgcsin verwyder is dcur die tocdoen van hulle 

oucrs, se opvocding word voortgesit onder beter omstandighedc en dcur mcer 

bcvocgde persone. 

(v) In die inrigting word die Icerling dec! van 'n lwmogene portuurgroep van 

sy eie geslag en lecftydsfase. Hy besef baie gou dat hy nie aileen staan ten 

opsigte van sy problcmc nie. lly sien hoe ander )cdc van dk groep die pro

bleem hanteer en belcer bemeestering saam mel hulle. In dk proses ontvang 

hy hulp van medeleerlinge en word ook in 'n posisie geplaas waar hy hulp 

aan andere kan verlcen. Gocic intermenslike verhoudinge word hicrdeur be

vorder en die positiewe druk van die portuurgroep dra baie daartoe by om 

enige wenslike vemndering le versnel en vir die leerling gemoliveerd-aanvaar

baar te maak. 

(vi) Oie swak gedissiplineerde leerling met lae morele standa:mlc en waarde

sisteem kom in die inrigting in aanraking met godsdienstige s,·c/elike leefw.rse 

en 'n verhewe waardesisteem word beklemtoon. Hy leer om by 'n bcpaalde 

roetine en reelmaat, strenge inrigtingsdissipline en 'n algemcne ordelike lcef

wyse aan te pas. Vcrantwoordelikheid van sy eie woonkamcr en die koshuis 

in gehecl, word aan hom opgcdra. Dit leer hom om in 'n span te trek en 'n 

gcmeenskaplike doelwit na te strecf, naamlik die nctheid van om koshuis. 

Die nuwe normc en Jcwcnswaardes waarmec hy hier kcnnis mank, word gaandc
weg tot sy eie verwerk. 

(vli) In die kinderwetskool word vir deprivasie vergoed deur 'n stimulasie

program wat in die oucrhuis ontbecr moes wonl, en wat baie ouers in elk 

geval nie kon bied nic: kultuur en sportbedrywighede, vryc assosiasie met 

ge balanscerde volwassencs van aansien (opvoeders) en algemcnc verbrcding 

van die ervaringsveld op wyc vlak. Hicrdie stimulasie geskicd nic maar wille

keurig nie, maar word doelbcwus en doelgerig beplan en aangevul. 
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(viii) Gcleenthede word geskep vir die gunslige kennismaking en inskakeling by 

die bree· gemeenskap (kyk par. 5.5.2.7), gelcenthcde om in die gemeenskap te 

presteer en diens te !ewer, geleenthede om daar crkenning tc geniet en aanvaar· 

ding te smaak en 'n nuwe benadering en beskouing word ontwikkel. Wic vroccr 

moontlik as 'n bedreiging en as vyand beleef is, word so as vriend en vcnnoot 

leer ken. 

(ix) lnsekuriteit as gevolg van 'n nomadiese bestaan en wispelturige opvoeding 

word deur die inrigting vervang met 'n gestntktureerde konsekwente op

Poedingsmilieu. Dit bring bestendigheid en sckuriteit vir die kind mee. 

(x) Die lcerling wat daartoe in staat is, kry die ge/eentheid tot /eierskap en kan 

dit binne die grocp beoefen op 'n wyse wat verrykend is vir die persoon self, 

en as voorbeeld strek vir die ander lede van die groep (D.N.O., 1982 : 19-21 en 

Jonker, 1973: 53-54). 

5.4.2 Moontlike nadcle van inrigtingsversorging 

(i) Gebrekkige indiPidua/isering word deur verskeie navorsers genoem as 'n 

l~emtc by inrigtingsversorging. Van Rooyen (1956 : 47) meen dat dit in 'n 

huisgesin, waar slcgs enkcle kinders is, al moeilik is vir ouers om aan elke kind 

te dink as 'n unieke persoon; hoe moeilik sou dit dan nie wees om in die in

rigting met sy groot getalle aan elke leerling individuele aandag te skenk nie. 

Jonker (1973 : 54) sluit hierby aan as ook hy gebrekkige individualisering 

as 'n tekorlkoming van inriglingsversorging bcklemtoon. Goldberg en Y otmie 

stet dit onomwonde: "The institution is a reality whose organisational needs 

place individuals in the background. .. .... In reality the institution is a micro

cosmic society which grossly affects the total behavior of the people who 

comprise it by r:.ystematizing their individualized life patterns into organized 
uniformaties (1969 : 12). 

(ii) Die gemis aan aff'ektiewe verhoudings. Die verhouding tussen gesinslede is 

een van affiniteit; daar is bloedbande. Die ou gesegde van 'bloed is dikker as 

water' is dikwels al aan kindcrskole korrek bewys. Ten spyte van wrywings 

en selfs patalogiese toestande wat mag voorkom, bet die onderlinge verhoudings 

in 'n huisgesin 'n saambindende krag wat nie altyd begryp of verklaar kan word 
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nie en sal kinders hul ouers, brocrs en susters vcrdcdig ongcag hoe slcg hullc 

ookalmag wecs. 

AI is die inrigting hoe gocd georganisccr en verhoudings tussen personcel en 

kinders hoe gesond, sal daar vir die individuclc lcerling die gemis aan affcktiwi

teit in sy intermcnslike vcrhoudings in die inrigting wecs, wat sdfs in die slegste 

gesinsomstandighede tccnwoordig is (Jonker, 1973 : 56--7). 

(iii) Ges/agskeiding in kinderwetskole. In die kinderwetskolc word scuns en 

dogters in a parte skole opgevoed (vgl. par. 3.5 .2). Dit is baie moeilik om nor

male seun/dogtcr-verhoudings in hierdic inrigtings tot sy reg te laat kom. 

Voortspruitend hiemit is die homoseksuele neigings wat lcerlinge soms in die 

kinderwctskole opcnbaar. Die profcssionelc handleiding van kindcrwetskole 

( 1982 : 28) se dat sulke ontwikkclings in die skole toegeskryf moet word a an 

geslagskeiding in die inrigting omdat dit baie onwaarskynlik is dat so 'n nega

tiewc aanpassing in die hctroseksuele samelewing sou plaasvind. 

'n Ondersoek deur Schneider en Coutts (1982 : 906) in vyf gcmengde hoer

skole, vier scunskole en vier dogterskole in die V.S.A., hct aan die Jig gebring 

dat adolessentc opvoeding in gemengde skole verkics. "In conclusion, this 

investigation has confirmed what has long been thought to be true, but rarely 

subjected to systematic examination - that important differences exist be

tween the social psychological environments of mix-sex and single-sex high 

schools. Co-educational schools are perceived by most students as having 

more pleasant atmospheres- both in terms of attending to the social-emotional 

desires of their students and minimizing the necessity of control and discipline." 

In Suid-Afrika sal waarskynlik dieselfde bevind word maar, soos reeds in hoof

stuk drie uitgewys, is daar goeic rcdes waarom kinders in kinuerwetskolc in 

a parte inrigtings opgcvoed word en kan daar slegs pro beer word om te kompen

seer. 

(iv) Gedwonge toelating. Die bewering dat let>rlingc onder dwang na kinder

wetskole verwys word, is waar. Die meerderheid leerlinge sien ook hulle kom

mittering as 'n straf wat inperkend van aard is. Hierdie fcit is baic nadelig vir 
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die vcrdcre opvocding van die kind as daar nie onvcrwyld aandag aan geskenk 

word nie. 

Onmiddellik na toelating gaan 'n nuwc leerling na die hoof en sielkundigc vir 

ondcrhoude. Hicr word hy verwclkom en die voordele van die plasing vir hom

self word bcklemtoon. Dit word duidelik aan hom gestcl dat hy onvoorwaarde

lik aanvaar word en dat ncgatiewe gebeurc uit die verlede nie teen hom gchou 

sal word nic en dat die skool slcgs belangstel in positicwe hulpverlening met 

die oog op sy tockoms. 

Dit moet egter on thou word dat om die saak reg te stcl meer vergas 'n poging 

tot logiese oorreding deur 'n tweede persoon; dit is die lecrling self wat tot 

nuwe insig moet kom. Kundige verwerking deur die kenner saam met die leer

ling van die werklikc motiewe agter sy weerstand, gerugsteun deur die algemene 

lcrapeutiese opset in die skool, kan daarin slaag om die voordele van inrigtings

versorging vir die leerling te ontsluit en toeganklik te maak (D.N.O., 1982 : 31-2). 

(v) Onbuigsame roetinering. Om die organisasie van 'n inrigting waar 'n groot 

getal mense saam woon en saam werk, vlot te laat funksioneer, is dit nood

saaklik dat daar reels en roetine sal wees. Forman (1971 : 47) skryf hieroor 

soos volg: "Most residential institutions share common problems. Their 

sheer size and the pressure to manage large numbers of residents economically 

and efficiently encouraged the use of prescribed undifferentiated programs 

and procedures." 

Die hootbeswaar wat geopper word teen inrigtingsversorging is gemik teen die 

sogenaamde tradisies wat in gevestigde inrigtings posgevat het. As 'n tradisie 

vooratbepaalde optrede vir elke gehcurlikheid met sckerheid voorskryf, ver

ontagsaam dit individuele verskille en omstandighcidsveranderlikes en dicn 
dit slegs die inrigting. Die doel van die kinderwetskool is nk die bereiking van 
gelykvonnighcid van aile leerlinge nie, maar juis die bevordering van die 

unieke potensialiteite van elke leerling. Die kinderwetskool moet dus voort

durend versigtig wees met die aanwending van massametodcs wat neig om 

individuele bcplanning vir leerlinge onnodig en sclfs onmoontlik te maak. 
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5.5 Die kinderwctskool 

Deur die jare hcen het daar 'n stigma aan kinderwetskole (nywerheidskole) 

geklcef wat hicrdie skool as 'n "strafskool" wou brandmerk. maar die skolc 

het ook deur die jare hcen bewys gelewer dat hulle eerdcr geskn moet word as 

"hulpsentrurns" vir sorgbehoewende kinders wat verlorc sou wecs, sou die 

staat nie ingegryp het om hulle uit nadelige omgewings te verwyder en in 

kinderwetskole te plaas vir verdere opvoeding nie. Die mate van sukses wat 

die skolc behaal, sal in hoofstuk sewe onder die soeklig kom. In die volgcndc 

paragrawe sal na die kinderwetskool, soos hy vandag funksionecr, gckyk word 

en daar sal aangedui word wat vir die sorgbehoewende kind in sy op-weg-wecs 

na volwassenheid gedoen word - veral in sosiopedagogiesc perspckticf. 

5 .5.1 Die pcrsoneel 

As gevolg van die uiteenlopende aard van die behoeftcs van die lcerlinge en die 

verskeidenhcid van pligte wat daarmee gepaard gaan, word dk pcrsoncelsame

stelling van die kinderwetskool deur heterogeniteit gekenrnerk; hctcrogcen 

in die opsig dat mense van uiteenlopende agtergrondservaring en kwalifikasics 

in een personeclmct 'n gemeenskaplike taak saamgetrek word. Daar kan onder

skei word tussen doscrende person eel, toesighoudende personcd (koshuisc) en 

adminislraliewe pcrsonceL 

Diagram rna ties kan die personeelsamestelling soos volg voorgestd word: 
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Kwalifikasics van doscrcnde personecl aan die scwenticn bctrokke Suid-Afri

kaansc kinderwetskolc vcrtoon in gcheel gunstig, soos blyk uit Tabcl 5.1 hier

onder: 

Tabel 5.1 * 
K walifikasies van Doserende Person eel : Kinderwetskok : April 1984 

Getal % 

D-Graad & Onderwysdiploma I 0,3 
M-Graad & Onderwysdiploma 12 3,1 

Twee Honneursgrade & Onderwysdiploma 5 I ,2 

Honneursgraad & Onderwysdiploma 31 8,0 

B·Graad & Onderwysdiploma 105 27,0 

B-Graad 10 2,5 

Onderwysdiploma 128 32,7 

Ambagsopleiding & Onderwysdiploma 36 9,2 

Am bagso pleiding 63 16,0 

Totaal 391 100 

Tabel 5.1 to on dat 164 onderwysers ( 42%) aan kinderwctskole minstens ge

gradueerd is, waarvan 10 (2,5%) nie oor- 'n professioncle kwalifikasie beskik 

nie. Slegs 73 personeellede (18,5%) beskik nie oor 'n onderwyskwalifikasie 

nie, waarvan 63 ambagsinstruktcurs is ( 16% ). 

Die vraagbriewe toon verder aan dat 65 van die 391 doserende personeellede 
aan kinderwetskole besig is met verdere studie, waarvan I voltyds aan 'n op

Ieidingsinrigting en Cl4 op deeltydse basis studeer. 

• Tensy spesifiek anders vermeld, is aile gegewcns van Tabel 5.1 en gegcwens 

wat in die res van hierdie hoofstuk verstrek word, vcrkry deur middel van 

vraagbriewc (kyk bylae B) wat aan aile skole wat by die ondersoek betrck 

is (bylae A), uitgest.uur was. Aile vraagbriewe is behnorlik voltooid temg 

ontvang. 
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5.5.1.1 Die hoof 

Onderwysbestuur in die Republiek van Suid-Afrika, soos in rnecste Iande in die 

Westerse wercld, word hedendaags op drie vlakke bedryf wat onderskeibaar is, 

maar nie geskei kan word nic. Eerstens is daar die departementele bestuursvlak 

met die Minister van Nasionale Opvoeding aan die hoof. Dit staan bekcnd as 

makrovlakbestuur. Op die tweede vlak, mesovlakbestuur, kom die funksioncring 

van plaaslike en streeksowerhede binne die struk tuur van die onderwysstelsel 

ter sprake. Dit sluit in skoolrade, beheerrade en skoolkomitees, asook persone 

soos skoolinspckteurs en streekinspekteurs. Die derde vlak is bekend as die 

mikrovlakbestuur. Hier word die skool gesien as organisatoriese eenheid en dit 

behels die organisatoriese en bestuursrol van die hoof (Roets, 1981 : 1-2). 

Die Departement vereis van hoofde van kinderwetskole minstens 'n toepaslike 

u niversiteitsgraad en onderwyskwalifikasie. 'n Graad in opvoedkunde word 

nog nie vcreis nie, maar word reeds as 'n sterk aanbeveling beskou en die 

algemene verwagting bestaan reeds dat dit in die toekorns as vereiste gestel 

sal word. 

Die hoof van die kinderwetskool word volgens die Kinderwet beskou as die 

wettigc voog van al die kinders in sy skool vir so lank as wat hulle onder die 

bepalings van die wet ressorteer. Hy moet dan ook aile gewone ouerlike pligte 

teenoor die kinders nakom behalwe in die geval van toestemming tot 'n huwelik 

of lidmaatskap van die kerk wat nog die prerogatief van die ouer bly. 

Die bestuurspligte van die hoof van die kinderwetskool is soos by aile skole 

professioneel sowel as administratief van aard. Omdat die skool aile lewens

middele, insluitende klere, skoeisel, toiletbenodigdhede, sakgeld ens. aan leer

tinge moet voorsien, is die administratiewe pligte van 'n hoof by 'n kinderwet

skool verder uitgebrei as by 'n provinsiale skool. Behcer oor aile koshuise aan 

sy skool verbondc ressortecr ook onder die pligte van die skoolhoof by kinder

wetskole. 

Die bestuursrol van die skoolhoof is omvattend en stel in steeds toenemende 

mate eise aan die bestuursbekwaarnheid van die beklcer. Wiles en Bondi 
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( 1983 : 2) mcen dat hoofdc van ons dag en hoofde van die toekoms hullc moet 

voorberei op toenemende druk en uitdagings aan hulle kierskap: "Overall we 

can predict that the last two decades of this century will not be a continuation 

of the previous thirty-year period. From 1950 to 19RO schools and their 

educational leaders were concerned with growth and problems associated with 

expansion of educational endeavors. The next two decades by contrast will 

focus on the schools' adaption to new economic realities; the new realities 

will constrict euucational practices and dramatically sh:upen the value focus 

in our schools." 

Soos in hoofstuk twee aangedui, het die kinderwetskool in die laaste dekade 

ingrypende veranderinge belewe met die gepaardgaande veranuering met be

trekking tot die hoof se bestuursfunksie. Reed ( 1982 : 6) is van mening dat 

sinvolle verandering in opvoeding en onderwys in ons skole; veranderinge om 

'n gesonde, ondersteunende opvoedingsklimaat te skcp waarin optimale ge

leenthede vir aile leerlinge geskep, gekoester en ontwikkel kan word, aileen 

moontlik is as daar uitstaande leiers aan die spits staan by skole. Leiers wat 

geskool is insake leerplanne en onderrigmetodes, toesig en evaluering, groep

dinamika, konflikhantering, probleemoplossing, motivering, kommunikasie, 

besluitneming en skool/gemeenskapsverhoudings; wat hoe standaarde aan sy 

person eel stel en hoe verwagtings van hulle koester; wa t ander kan inspireer 

om die beste te lewer waartoe hulle is staat is deur self sy beste aan die skool, 

personeel, leerlinge en gemeenskap te lewer. 

Die pligte van die skoolhoof word bondig in ses hoofkomponente saamgevat 

deur Swartz (1979: 5): 

- Die hoof is die professionele Ieier van sy personeel <'n as sodanig 'n perso

neelon twik kelingsleier. 

- Hy is die geestelike Ieier van die skoolgemeenskap, die toonaangewer, die 

standaardsteller ten opsigte van skoolideale en skoolwellewendhcid. Hy is 

dus ook die godsdienstige Ieier van die skoolgemeenskap. 

- Die skoolhoof is ook administratiewe hoof van sy skool en in hierdie hoe

danigheid 'n kantoorbestuurder, 'n sakebestuurder sowel as 'n personeel

bestuurder. 
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~- Die hoof is gesagvoerder in sy skool - 'n rekenskapverantwoordelike hand

hawer van reels en regulasies in sy skool - sy skool se advokaat sowel as 

regter. 

- Die hoof is ook 'n jeuglcier, want in sy hoedanighcid as professionele Ieier 

is hy ook die professionele vriend van sy leerlinge. 

- Ten opsigte van openbare betrekkinge en skakeling na buite is die skoolhoof 

ook 'n gemeenskapsteier. 

Die hoof van die kinderwetskool moet at die bogenoemde kwatiteite besit en 

at die funksies vervul en nog steeds in gedagte hou dat hy ook sy teertinge se 

wettige voog is. Hy moet voortdurcnd in gedagte hou dat hy met sorgbehoewende 

kinders te make het wie se opvoeding en sosialisering iewers in die verlede 

skeefgetrek is of gebrekkig plaasgevind het. Sy beplanning moet dus tegelyk 

terapie en opvoeding as mikpunt he, want hy is besig met 'n sosiopedagogiese 

taak; hy is besig om leerlinge voor te berci vir 'n selfstandige plek in die same

lewing, aangesien baie van hulle geen ouerhuis het om na terug te gaan nie. Hy 

moet baie opvoedingswerk in sy programme insluit wat normaalweg deur die 

ouer gedoen word en baie besluite namens die ouer neem. Sy leerlinge moet 

begelei word tot selfstandigheid in die gemeenskap na skool. 

5.5.1.2 Beheerpersoneel 

Tot 1981 het die beheerstruktuur by kinderwetskole bestaan uit 'n hoof en 

twee deparlementshoofde by seunskole en 'n hoof en een departementshoof 

by dogterskole. 

Op aanbeveting van die Van Niekerkkommissie, wat ondersoek ingestel het na 

personeelvoorsiening by kinderwetskole, is in 1982 adjunkhoofde aangestel by 

veertien van die sewentien skole wat by hierdie ondersoek betrek is (D.N.O., 

Omsendminuut S4/3/3 nr. G van II Mei 1982). Slegs by die kleinste drie 

dogterskole met minder as honderd leerlinge is nie adjunkhoofposte ingestel 

nie. 
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In 1983 is die aantal dcpartemcntshoofposte by kindcrwetskolc aansienlik uit

gebrei. Die groter scunskole het vyf dcpartementshoofdt' gekry en dan dalend 

volgens leerlingetalle tot by drie departementshoofde by clie kleinste scunskolc. 

Die dogterskole het vier departementshoofde by die !HOter skole gekry en 

dalend, soos by seunskole, tot twee poste by die klein sk,.le (D.N.O. : Omsend

minuut S4/3/3 nr. I van 12 Augustus 1983). 

Met die instelling van die departementshoofpos "opvoedkundige Ieiding" het 

die sosiopedagogiese aspek van die opvoedkundige program by kinderwetskole 

'n hupstootjie gekry. Hierdie pos behels die organisering en aanbieding van 

buite-kurrikulere vakke en na-uurse programme. Giroux (1978 : 148) noem 

hierdie aspek "the hidden curriculum" en beklemtoon die belangrikheid daar

van soos volg: "What students learn in school is determined more from the 

hidden curriculum than from the official curriculum. The hidden curriculum 

here refers to those unstated norms, values and beliefs transmitted to students 

through the underlying structure of schooling, as opposed to the formally 

recognized and sanctioned dimensions of the schooling experience." 

Die uitbreiding van beheerpersoneel aan kinderwetskole deur die Departement 

is allerwec deur skole verwelkom. Die beheerspan kan nou die onderrig sowel 

as administrasie van die skool ten bate van sy leerlinge met gemak behartig. 

5.5.1.3 Doserende personeel 

Aangesien personeel van kinderwetskole en personeel van provinsiale skole 

aan diesclfde opleidingsinrigtlngs studeer, is daar geen wesentlike verskil in 
opleiding nie. Die departementele "Studiekomitee wat ondersoek ingestel het 

na die doeltreffendheid van die bestaande opvoedkundige dienste wat kinder· 

wetskole !ewer" van 1983 (hierna genoem die "Studiekomitee, 1983) het 

bevind dat alhoewel daar geen verskil in akademiese en professionele opleiding 

is nie, daar wei verskille mag wees ten opsigte van die eise wat aan die ondcr

wysers gestel word en in sy benadering van die leerling en sy problcmc. Die 

onderwyser aan die kinderwetskool moet strenger dissipline toepas, maar 

daarmee saam ook tot groter simpatie en aanvaarding hercid wees; die kind 

moet as mens aanvaar word soos hy is, sonder om afkeurenswaardighcde in sy 
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gedrag goed te keur. Behalwc sy pligte as. akademiese onderwyser verteen

woordig hy ook 'n vader- of moederfiguur en is hy voortdurend besig met 'n 

sosialiscringstaak en sosiopedagogiese opvoeding oor 'n wye spektrum (D.N.O., 

1983 : 31--32). 

Onderwysers aan kinderwetskole is ook verplig om volgens die beurtstelsel 

na-ure toesigdiens en studiediens in die koshuise waar te neem. Ook gedurende 

vakansies is personeel om die beurt daagliks aan diens om die leerlinge wat, 

weens swak omstandigl1ede tuis, nie kan huis toe gaan nie, by die skool op 

georganiseerde wyse te trakteer of op uitstappies te neem. Ook hierdie diens 

moct gesien word as deel van die sosiopedagogiese taak van die skool, aangesien 

die leerling onder toesig van die leerkrag leer hoe om by openbare plekke en 

byeenkomstc op te tree. 

Die studiekomilce (D.N.O., 1983 : 31) het ook bevind dat dit 'n algemene 

vcrskynsel is dat onderwysers wat by kinderwetskole 'beland' en nie bereid is 

om meer as hut dee! te doen nie, dit so onuithoudbaar vind dat hulle spoedig 

die tuig daar neerll! en na groener weivelde gaan soek. 

Aan die negatiewe kant is bevind dat die onderwyser van die kinderwetskool 

met dieselfde opleiding as sy kollega van die provinsiale skool, as gevolg van 

die omvattender eise en opgawes van sy taak eintlik swakker toegerus is. Die 

studiekomitee (D.N.O., 1983 : 37) beveel aan dat onderwysers wat reeds in 

diens is, aangemoedig word tot verdere studie, vera! met betrekking tot die 

Diploma in Spesiale Onderwys wat sedert 1983 deur die Universitcit van 

Suid-Afrika aangebicd word, en wat in 'n groot mate in die behoefte sal voor

sien. Uit inligting uit die vraagbriewe verkry, blyk dat 65 onderwysers aan 

kinderwetskole tans besig is met privaatstudie, terwyl ses ingeskrewe studente 

is vir genoemde diploma. 

5.5.1.4 Koshuispersoneel 

Koshuispersoneel by kinderwetskole behels huisouers wat gewoonlik 'n woon

stel aangrensend aan die koshuis bewoon, asook inwonende huismoeders en 

toesighoudende personeel wat in wooneenhede in dieselfde gebou as die leer-
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linge woon. Hierdie personcel !ewer 'n groot bydme tot die ~osiopedagogiesc 

opvoeding van die kind in die kindcrwetskool. Die kind is, met uitsondering 

van die voormidilae van die wecksdae en die ure wat hy in die namiddac met 

skoolaktiwiteite hcsig is, aangewese om die res van sy tyd in die koshuis dcur te 

bring - sy tuistc en plaasvervangende ouerlmis ook oor naweke en in som

mige gevalle ook gedurende vakansies. 

Die verslag van die studiekomitee (D.N.O., 1983 : 31) bcklemtoon die bdang

rikhcid van die koshuis en sy personcel soos volg: "Die waank van die kindcr

wetskoolkoshuis kan nooit oorskat word nie. Die personccl is bewus van die 

leerlinge se tekortkominge en skep 'n gunstige terapeutiese klimaat waarin 

ontluiking en funksionering ten beste kan plaasvind. Die leerlinge in die provin

sialc skool ontvang sy geestcstoerusting tuis. Hy bcskik oor duidelike tockoms

idcale en -visie. Die kinderwetskoollecrling beskik nic oor hierdie mate van 

intensionalitcit nie en is daarvoor af11anklik van die personeel. Hicr moct sy 

toekomsideale in ooreenstemming met sy potensiaal gebring en ontwikkel 

word." 

5.5.1.5 Administratiewe personeel 

Die toewysing van administratiewe personeel aan kinderwetskole vergelyk 

gunstig met die toewysings by ander skole. Die administraticwe taak is cgter 

van so 'n omvang dat die studiekomitee (D.N.O., 1983 : 38) bevind hct dat 

dje administratiewc pcrsoneel soos hullc tans funksioneer, nie voldoendc hulp 

aan die hoof kan vcrlcen om hom in staat tc stcl om reg tc laat gcskied aan sy 

professionele taak nic. Die komitec bevcel aan dat die struktuur van admini
straticwc pcrsoneel by kinderwetskole uitgebrei word deur die tocvocging 

van 'n Beheer Administratiewe Beampte en dat die bestaande poste in rang 
opgegradeer word. Hierdie is 'n wclkome stap in die regte rigting om die hoof 

in staat te stel om sy pligte na behore uit te voer. 

Administratiewe personecl by kinderwetskole het beslis ook 'n pick in die span 

van opvoedkundiges. Hulie is op stuk van sake die mcnse wat vcrantwoonlelik 

is vir die daarstemng van lewensmiddele wat nodig is vir die fisiese versorging 

van die lcerling. As voorheeld kan gcnoem word die klcrk wat bt• hulpsaam is met 
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vakansiereetings van die leerlinge; wat bulle treinbesprekings doen, hulle kaartjies 

voorsien en hut departementele sakgeld uitbetaal; of die voorradebeampte wat 

klerc uitreik, vera! as hy die kind Ieiding gee en binne perke die leerling 'n 

keuse toclaat met betrekking tot na-uurse drag en persoonlike benodigdhede 

wat algemene gebruik is by kinderwetskole. 

Funksies soos bogenoemde stel die administratiewe personeellede in 'n noue 

sosiopedagogiese kontaksituasie met die JeLTlinge en bied hulle geleentheid om 

ook 'n dee! by te dra tot die sosiale vorming van die sorgbehoewende leerling. 

5.5.1. 6 Opvoedkundige hulpdienspersoneel 

Die uitbreiding van opvoedkundige hulpdienste by kinderwetskole is reeds 

in hoofstuk twee bespreek (kyk par. 2.7.3). Die leerlinge wat tot 'n kindcr

wetskool toegelaat word, is 'n hetcrogene groep ten opsigte van taal, skolastiese 

peil, verstandelike vermoe, gedragsproblemc en selfs kultuuragtergrond en her

koms. Gesien in die lig hiervan is dit duidelik waarom die studiekomHee van 

1983 aanbevclings doen vir verdere uitbreiding van die opvoedkundige hulp

diens by kindcrwetskole om in die bestaande behoeftes behoorlik te kan voor

sien. In sy verslag noem die komitee (p. 61) dat die Departement reeds besig 

is om self intern sielkundiges vir sy diens op te lei en dat een skool reeds ge

akkrediteer kon word vir sulke opleiding. Verder word aanbeveel (p. 62) dat 

die ecrste pos in die sielkundige afdeling wat by enige skool ingestel word, die 

van Senior Skoolsielkundige moet wees om sodoende ten voile toegeruste 

beamptes vir die diens te verseker. 

Die taak van die siclkundige personeel is om persoonlikheids-, gedrags- en 

algemene aanpassingsprobleme by individuele leerlinge te identifiseer en dit 

tc behandel deur middel van individuele of grocpterapie. Gereelde same
sprckings word met die res van die doserende soweJ as koshuispersonccl gehou, 

waar sielkundiges die pcrsoneel inlig oor persoonlike agtcrgrondsprobleme van 

individuele leerlinge in soverre dit vir die personeel van belang is om hulle te 

help om beter met die kind te kan kommunikeer in die koshuis en in die klas

kamcr. 
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'n Verdere taak van skoolsielkundiges is om deur middd van toetsing vas te 

stel wat die verstandspeil van die leerling is en of die kind op peil presteer. 

lndien nie, moet getrag word om vas te stel wat die oorsaak is en wat gedoen 

kan word om die probleem reg te stel. 

Die tweede komponent van die opvoedkundige hulpdiensle is die remedierende 

onderwys. Die ortodidaktikus is 'n onderwyser met spesiale opleiding en wan

neer 'n kind na hom verwys word, sal hy gcspesialiseerde hulp verskaf met 

betrekking tot die kind se leerprobleem (Kruger, 1977 : 57). Onderprestering 

kom algemeen voor by leerlinge aan kinderwetskole. As so 'n Ieerling dan 

deur remedH5ring gehelp word om die probleem te oorkotn, en sodoende in lyn 

te kom met sy klasmaats, beteken dit baie vir sy selfbeeld en selfvertroue en 

bring dit hom op 'n vlak waar hy opgewasse voel vir take wat aan hom opgedra 

word. 

Die poste vir ortodidaktici is in I 983 by aile kinderwetskole ingestel en hierdie 

hulpdiens lewer 'n belangrike bydrae tot akademiese onderrig, persoonlikheids

ontwikkeling, en sosialisering in die algemeen. 

In I 983 is die pos van verpleegkundige tot die diensstaat van aile kinderwet

skole toegcvoeg. Die kind word meestal tot die kinderwctskool toegelaat op 

'n stadium wanneer die liggaamsgroei nog in voile gang is. By baie lecrlinge is 

daar ook duidelike tekens van mediese verwaarlosing hy toclating. Afgesien 

van mediese verslae wat by toelating ontvang word, is dit nodig dat die leerling 

so gou as moontlik aan 'n mediese ondersoek onderwerp word wat ook 'n 

ondersoek van die tande en oe deur kundige personc moet insluit. Die reel 

van h.ierdie ondersoeke by die distriksgeneeshecr, tandarts, ens. is die verant

woordelikheid van die verpleegkundige. In medewerking met die huismoeders 

is die verpleegkundige verder verantwoordelik vir die algcmenc gesondheids

versorging van die leerlinge; dit wil se vir die aspekte waar die dienste van 'n 

geneesheer nie nodig is nie. Deeglike mediese versorging is noodsaaklik vir 

verdere opvoeding van die leerling en die aankweek van higit'!niese en gcsond

heidsgewoontes vorm deel van die sosiopedagogiese opvoeding (D.N.O., 1982 

: 2-3). 
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Die studiekomitee (D.N.O., 1983 : 65) beveel aan dat oorweging geskenk moet 

word aan die oprigting van lokale by skole wat as 'n kliniek vir medici, die 

tandarts en die verpleegkundige kan dien. By skole waar daar reeds herbeplan

nings gedoen is, is sulke lokale reeds ingesluit en die verwagting is dat dit so 

spoedig moontlik opgerig sal word. 

5.5.2 Aanbiedinge van die kinderwetskool 

In die volgende paragrawe sal gekyk word na wat die kinderwetskool die sorg

behoewende kind bied en hoe die aanbiedinge onder meer 'n bydrae !ewer tot 

die voorbereiding vir sy toekomstige plek in die brel!re samelewing na skool. 

5.5.2. 1 A kademiese studierigting 

Die gewone kursus tot die vlak van Senior Sertifikaat word tans deur drie 

meisieskole en twee seunskole aangebied. Die Senior Sertifikaat in die praktiese 

kursus word deur een seunskool en een meisieskool aangebied. Die gewone 

kursus tot st. 8 word deur drie meisieskole en drie seunskole aangebied. Die 

oorblywende drie skole bied spesiale kursusse aan. 

Deur die leerling akademies tc onderrig word sy kognitiewe ontwikkcling 

gestimuleer en word hy voorberei, indien hy oor die intellektuele vermoe 

beskik, om na st. 10 verdere onderrig op. eie verantwoordelikheid by ho~r 

onderwysinrigtings te ontvang. lndien hy nie in staat is om verder te studeer 

nie, is hy minstens tot sy persoonlike maksimum voorberei vir 'n betrekking 

in die samelewing. 

5.5.2.2 Beroepsgerigte studiekursusse 

Die handelskursus word by drie meisieskole en twee seunskole tot op Senior 

Scrtifikaatvlak aangebicd. Daar is ook twee meisieskole wat die kursus tot 

st. 8 aanbied. 'n Huishoudkundige studiekursus word by ses van die meisie

skole aangebied; by drie tot st. I 0 en by drie tot st. 8. AI die seunskole bied 'n 

tegniese studicrigling aan, vier waarvan tot st. I 0. 
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Deur die leerling vir 'n spesifieke beroep voor te berei word die verwagting 

van sekuriteit na skool by hom gewek en word sy selfvertroue en selfbeeld 

positief uitgebou. Die leerling besef sy eie waarde en die sin van sy bestaan as 

hy weet hy word bekwaam vir 'n spesifieke taak wat vir hom ekonomiese 

selfstandigheid sal bring as hy die samelewing moet betrce na voltooiing van sy 

opleiding. 

5.5.2.3 Spesiale kursusse 

By vyf seunskole word 'n spesiale kursus in 'n tegniese studierigting aangebied 

en by vier meisieskole 'n spesiale kursus in 'n huishoudkundige studierigting. 

Die spesiale kursusse is bedoel vir die swakbegaafde leerlinge en dien 'n be

sondere doel, naamlik om hierdie leerlinge tot die besef te bring dat hulle nie 

verlore is nie, maar dat sukses ook binne hulle bereik geplaas word. Dit laat 

hulle hulle eie menswaardigheid en nuttigheid besef en bring selfvertroue en 'n 

gevoel van sekuriteit mee. 

5. 5.2.4 Nie-eksamenvakke 

Bybelonderrig, Jeugweerbaarheid en Voorligting (wat ook beroepsgcrig is) word 

by aile kinderwetskole aangebied en is in die voorgeskrewe kurrikulum ingcsluit. 

Die doel met godsdiensonderrig as 'n nie-eksamenvak is voor-<lie-hand-liggend, 

maar vir die kind in die kinderwetskool is dit van bcsomlere belang aangesien 

die meeste van hulle uit huise kom waar godsdiens geen rcgmatige plek gchad 

het nie (in hoofstuk drie par. 3.4.2 is navorsing aangehaal wat hierdie bewering 

staaf). Bybelkennis wat in die skool opgedoen word tesame met katege.tiese 

onderrig deur die kerk en die werk wat in A.C.S. V.-kringe by die skool gedoen 

word, vorm die rcligieuse en normatiewe opvoeding van die kind in die kinder

wetskool - die opvoeding wat tuis agterwee gebly het. 

Die onderrig in jeugweerbaarheid is ewe noodsaaklik vir die sosiopedagogiese 

vorming van die kind. Potgieter (1977 : II) beskryf jeugweerbaarheid as die 

geestelike wapentoemsting wat die jeug in die opvoedingsiklus rnoet ontvang 

om hulle weerbaar te maak en te staal vir die uitdagings, versoekings en karakter-
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eisc van die samelewing; sowel as teen die aanslag van die kommunismc wat 

sed crt die sestigcrjare vera! gcmik is teen die studerende Weslerse jeug. 

Die derde nie-eksamenvak wat onontbcerlik is in die opvoedingsprogram van 

die pedagogics verwaarloosde leerling in die kinderwetskool is Voorligting, 

met minstcns persoonlikheidsvoorligting, beroepsvoorligting en opvoedkundige 

voorligting as komponente. Persoonlikheidsvoorligting het vera! ten doel om 

tc voorsien in die basiese behoeftes van die adolessent (kind) soos in hoofstuk 

vier besprcek; behoeftcs soos selfaanvaarding, die behoefte om te groei in 

sosiale verhoudings, om te hehoort en aanvaar te word, die behoeftc aan on

afhanklikhcid en verantwoordelikheid, sckuriteit en geestelike verankerdhcid. 

Persoonlike voorligting kan dus gesien word as geesteshigiene wat toegespits is 

op gebalanseerde aanpassing en uitloop op geestelike vorming (Kruger, 1974 : 2). 

Beroepsvoorligting is daardie afdeling van Voorligting wat te make het met die 

kind sc toekoms en help onder andere die kind om begrip en kennis te kry van: 

- verskillende beroepe en die eise daaraan verbonde 

- nie-bcroepsrollc soos gesinsfunksies en -verantwoordelikhede 

- opvoedkundige geleenthedc en sy eic potensiaal met betrekking tot hierdie 

geleenthede. 

Dit moet ook die leerling daartoe in staat stel om sy eie moontlikhede te ken en 

dit in verband te bring met bogenoemde aspekte, doelmatige keuses te maak en 

die oorgang van skool na beroepswereld te bemeester (Kruger, 1975 : 5). 

Met opvocdkundige voorligting word verwys na sake van skolasticse belang soos 

stmliemctodcs, gereelde studie-ure, vakkeuses ens. wat tot 'n groot mate oor

vleuel met beroepsvoorligting. 

Die nie-eksamenvakke wat voorgeskryf is by die kinderwetskool is in die 

algemene sprecktaal bekend as die a)gemeen-vormende vakke en die waarde van 

hierdie vakke vir die sosiopedagogiese vorming van die pedagogics verwaarloos

de kind kan moeilik oorskat word. Dit is waarskynlik die rede waarom dit ge

bruiklik geword het in kinderwetskole dat skoolsielkundigcs Voorligting as 

vak aanbied. 
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5.5.2.5 Die na-uurse program 

Die sosiopedagogiese waarde en belangrikheid van die na-uurse program ten 

opsigte van sport, kulturele bedrywighede en vryetydsbesteding vir die sosiali

sering van die pedagogics verwaarloosde leerling, word allcrwee besef en in toe

nemende mate beklemtoon. Die studiekomitee (D.N.O., 1983 : 48-49) het 'n 

aantal probleme wat ondervind word met betrekking tot die doeltreffende uit

voering van die na-uurse program by kinderwetskole aan die Departement uit

gewys en die volgende aanbeveling gedoen: "Die komitce beveel aan dat ge

noegsame fondse vir 'n buite-kurrikulere program bewillig word en dat die 

Departement emstige oorweging daaraan moet skenk om op elke skool se 

diensstaat 'n pos van organiseerder of departementshoof vir buite-kurrikulere 

opvoeding in te stet." (kyk ook par. 5.5.1.2). 

(a) Georganiseerde Sport. Vir die doeleindes van hierdie bespreking word die 

aktiwiteite van die liggaamlike opvoedingsperiodes gedurende skoolure ingesluit 

as dee! van georganiseerde sport. Dit is belangrik dat aile leerlinge wat fisies 

geskik is daarvoor, by liggaamlike opvoeding en spansport betrck word. Daar 

word by al die skole 'n verskeidenheid van sportsoorte aangebied om sover 

moontlik voorsiening te maak vir aile leerlinge om te kan deelneern aan een of 

meer winter- en somersportsoorte. 

- Seunskole: Rugby, krieket, swem en atletiek word by aile seunskole aange

bied. Met betrekking tot eersgenoemde twee sportsoorte neem al die skole 

aan provinsiale ligakompetisies deel. Ses van die agt skole bied tennis aan 

waarvan drie skole aan ligawedstryde deelneem. By twce skole word sokker 

en by twee skole rolbal aangebied, maar nie op ligavlak nie. 

- Meisieskole: Netbal, tennis, swem en atletiek word dcur al die meisieskole 

aangebied. Met betrekking tot netbal en tennis neem aldie skole aan provin

siale ligakompetisies deel. Ses skole bied hokkie aan waarvan drie liga

vlak. Twee skole bied ringtennis aan, drie skole pluimhal en slegs een skool 

bied vlugbal aan. 
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Die sosiopedagogiese waarde van sport op byna aile vlakke van opvoeding, 

selfs in volwassenheid, staan bo aile twyfel. Weyers en Bester (1982 :78) meen 

dat sport 'n heilsame uitwerking het op geestesgesondheid en dat sportlui beter 

sosiaal aanpas en groter emosionele stahiliteit vertoon as nie-deelnemers aan 

sport. Sportdeelname Jewer 'n terapeutiese bydrae tot: 

- 'n positiewe selfkonsep en selfvertroue; 

sosiale aanpassing en die beeld van die persoon in sosiale omgang; 

'n sosiaal aanvaarbare uitlaatklep vir aggressiewe neigings; 

selfaktualiscring; 

-- akademiese prestasie; en 

- samewerking en Jojaliteit. 

Afgesien van die waarde van sport vir gcestesontwikkeling is sport noodsaaklik 

vir die adolessent (kind) se liggaam om fisies normaal te groei en te ontwikkel. 

(b) Kulturele aanbiedinge. Uit gesprekke met skoolhoofde en onderwysbe

planners wat skole gereeld besoek, het geblyk dat die aanbieding van verskei

denheidskonserte, kooruitvoerings, operettes, feesprogramme op nasionale 

gedenkdae en gewyde koorsang by eredienste en kerssanguitvoerings algcmeen 

gewild is by die kinderwetskole en dat die opvocdkundige waarde daarvan 

allerwet! besef word. 

- Volkspele: By drie van die meisieskole en een seunskool bestaan volkspele

laers en al vier laers hou ook kuieraande saam met laers van provinsiale 

skole. Die vernaamste rede waarom daar nie by die ander skole volkspele 

beoefen word nie, is omdat die skole op die afsonderlike dorpe slegs een 

geslag kinders verteenwoordig. 

Volkspele is 'n kultuurerfenis in die ware sin van die woord en die skool wat 

dit kan aanbied, is bevoorreg. Dit beteken baie vir die adolessent omdat dit 

op hierdie kritieke leeftydfase, waar die kind 'n behoefte voel om met die 

tcenoorgestelde geslag kontak te maak, maar tog ook onseker is in sy pogings, 

'n stimulus bied vir 'n gesonde seun/dogter verhouding. Volkspele is ook 

'n voortsetting van 'n Afrikanertradisie en hou terselfdertyd normatiewe 
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ontwikkclings- en sosialiseringswaarde vir die pedagogics verwaarloosde 

kind in. 

- Kadette: Sewe van die agt seunskole wat by die ondersoek betrek was, 

beskik oor 'n kadetafdeling. AI sewe skole se seuns (lntvang drilinstruksie 

sowel as opleiding in die skietkuns en neem dee! aan provinsiale dril- en 

skietkompetisies. 

Nie aileen maak die seuns deur middel van hierdie opleiding vroeg in hut 

lewe kennis met die voortreflike dissipline waarvoor die weennag atom 

bekend is nie, maar word hulle ook voorberei vir nasionale dicnsplig wat 

normaalweg direk na skool volg. Die klem op netheid van die persoon en van 

die afdeling, die streng dissipline en oefening in spanwcrk by kadetopleiding 

dra ruim by tot die sosiopedagogiese vorming van die seuns. 

- Trompoppies: Vir die huidige is daar slegs een mdsieskool wat oor 'n 

trompoppiegroep beskik. Die rede hiervoor is waarskynlik die hoe koste 

verbonde aan die uitrustings van die dogters wat deur <lie skool self voorsien 

moet word. 'n Verdere beswaar is dat slegs 'n groepie uitgesoekte dogters 

daaraan kan deelneem. 

Dat deelname aan trompoppie-aktiwiteite vir die dogter baie opvoedings

voordele inhou, is egter onbetwisbaar. Dit bevorder selftrots, dissipline, 

soepelheid en grasie in liggaamshouding en die saarnwerk-in-'n-span wat 

positief bydra tot sosiopedagogiese ontwikkeling. 

(c) Religieuse program 

- Godsdiensonderrig: Religieuse onderrig geniet hoe prioriteit in kinderwet

skole om redes wat reeds in hoofstukke drie en vier bespreek is (kyk para

grawe 3.4.2 en 4.3.6). Vroeer in hierdie hoofstuk is die Dybelonderrig in 

die klaskamer volgens leerplan bespreek. Dit is ook gebruiklik by kinder

wetskole om minstens een keer per week 'n gesamentlike godsdiensoefening 

vir at die leerlinge en al die pcrsoneel in die skoolsaal te hou wat deur die 

hoof, 'n senior personeellid or 'n plaaslike predikant gelei word. Verder 
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woon aile \eerlinge by aile kinderwetsko\e minstens cen erediens op Sondae 

by die kcrk van hul\e ouers sc keuse by, indien prakties moontlik. Enkele 

sko\e laat huUe senior \eerlinge die aanddienste ook bywoon. 

- Kategetiese onden-ig: Kategetiese onderrig is vir die kinderwetskoolleerlinge 

baie noodsaaklik, aangesien die meeste van hulle hierdie fundamentele onder

rig vir die eersle keer ontvang nadat hul\e tot die kinderwetskoo\ toegelaat 

is (kyk par. 3.4.2.1 en 3.4.2.2). Die leerlinge wat egter reeds kategetiese 

onderrig ontvang het voor toelating tot die skoo\ word in senior k\asse 

geplilas en kan dan gouer belydenis van gcloof afle as die ander. Dit gebeur 

cgtcr dikwe\s dat leerlinge wat kategeticse onderrig in die skool begin, al 

weer uitgeplaas word voordat belydenis van geloof afgele is. 

- Afrikaanse Christelike Studentevereniging: By twaalf van die sewentien 

skole wat by die ondersoek betrek is, bestaan daar takke van die Afrikaanse 

Christelikc Studentevereniging. AI die takke vergader een keer per week. By 

agt van die takke tree onderwysers as kringleiers open die ander vier takke by 

die hocrskole maak gebmik van senior leerlinge om die vergaderings te lei. 

Lidmaatskap is vrywillig en volgens hoofde word die A.C.S.V .-takke goed 

ondersteun. 

Die docl van die Vereniging is Bybelstudie en die bevordcring en uitbouing 

van christcnskap onder jongmense. Die werk wat binne die intieme christe

like atmosfeer van die A.C.S.V.-kringe gedoen word, is hcilsaam vir die 

godsdienstig gedepriveerde jeugdiges in die kinderwetskool. 

5.5.2.6 lnskakeling van leerlinge in beheerstruktuur 

Met die uitsondering van een spesiale skoo\ wat nic oor 'n leerlingraad beskik 

nie, kry die leer\ingc by al die ander skole 'n geringe mate van inspraak in die 

besluitnemingsproses by skoolaangelccnthede deur middel van leerlingrade 

en koshuiskomitecs: 

(a) Hooheun/Hoofmeisie. Aile onderhawige skole beskik oor 'n hoofseun/ 

hoofmeisie na gelang van die geslag van leerlinge wat in die skool vertcenwoor-
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dig is. Die hoofprefek tree op as Ieier van die lt:crlingraad en vcrvul locsig

houdende pligte in die skool en op die skoolterrcin wanneer onderwyscrs nie 

teenwoordig is nic. Verder dicn hierdie leerling as skakcl tusscn lecrlingc en 

die beheerpersoneel van die skool. Die hoofprefek wont deur middd van hoof

delike stemming deur leerlinge en pcrsonecl gesamentlik vcrkics. 

(b) Koshuiskomitees. Die lecrlinge van elke koshuis kies 'n aantal koshuis

leiers sowel as 'n hoofleier, wat dan 'n koshuiskomitee vonn mel die huis

moeder/vader as sameroepcr en in raadgewende hoedanigheid. Die aantal 

leiers word bepaal deur die aantal lcerlinge wat in die koshuis inwoon. Die 

hoofleier verteenwoordig die koshuis op die leerlingraad. 

(c) Leerlingrade. Die hoofleiers van die verskillendc koshuisc. die hoofscun/ 

dogter en addisionelc lede wat op dieselfdc wyse as die hoofseun/dogter verkies 

word, vorm die leerlingraad. By vier hoerskole tree die hoofseun/dogter as 

voorsitter van die leerlingraad op met 'n onderwyser teenwoordig in raad

gewende hocdanigheid. By die res van die skole tree 'n voof!onderwyscr van 

die leerlingraad, wat deur die skoolhoof aangestel word, op as voorsitter van 

die leerlingraad. 

Besluite aangaande interne koshuissake word deurgevoer dcur die koshuisleicr 

na die leerlingraad. Besluite wat die leerlinge en skoolorganisasie raak, word 

deur die voogonderwyser aan die hoof voorgele vir finale oorweging. 

Die deelname van leerlingc aan die besluitnemingsproses, soos in die vooraf

gaande paragrawe uiteengesit, dien die demokratiese beginscl in opvo\~ding en 

gee aan die leerlinge 'n inspraak, hoe beperk ook al, in die organisasie van hullc 

eie sake. Dit bied verder die geleentheid aan leerlinge met leineienskappe om 

leierskap uit te leef wat in sy latere lewe in die gemeenskap van groot betekenis 

kan wees. 

5.5.2. 7 lnskakeling l1y gemeemk«{Jslewe 

(a) Bywoning van gemeenskapsaanbiedinge. Uit die antwoonle op die vraag 

in hierdie verband in die vraagbricwe was dit duidelik dat skole allcs in hulle 
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vermoc doen om leerlinge nie geisoleerd by die skole op te voed nie, maar 

hulle so vecl as moontlik tc laat inskakel by die plaaslike gemeenskap. Die 

meeste skole laat hulle leerlinge toe om die dorp te besoek om inkopies te 

doen ten spyte van die feit dat hullc self snoepwinkels bedryf. Leerlingc word 

ook toegelaat om konserte, bioskope, feesverrigtinge en 'n verskeidenheid ander 

funksies in die gemeenskap by te woon onder toesig van 'n onderwyser. Prefekte 

en leerlinge wat goeie gedrag lewer, word wei toegelaat om sonder onderwyser

begeleiding funksies in die dorp by te woon. 

(b) Dee/name aan gemeenskapsftmksies. Aile skole laat hulle leerlinge toe om, 

waar moontlik, hulp te verleen by gemeenskapsfunksies. Die dogters se diens

lewering staan meestal in verband met bediening by kerkbasaars, huweliks

onthale, spyseniering by sportbyeenkomste en landboutentoonstellings, en 

hulle Iewer diens by waterpunte tydens maratonwedlope; om slegs enkele 

voorbeelde te noem. Seuns help gewoonlik by skyfskietkompetisies, tree as 

joggies op by golfkompetisies, wys plekke aan by bioskope en opvoerings ens. 

Alhocwel hoofde nooit cens oorweging daaraan sal gee om lcerlinge se dienste 

tc verhuur nie, gebeur dit selde dat die betrokke instansies nie die leerlinge 

vcrgoed en/of 'n skenking aan die skoolfonds maak nie. 

(c) Kerkjeugverenigings. By scwe van die meisicskole word senior lcerlinge 

toegelaat om aan kerkjeugverenigings te bchoort en byeenkomste saam met 

dorpskoliere by te woon. Van die agt seunskole is ses skole se senior Ieerlinge 

lede van kerkjeugverenigings en woon ook die byeenkomste saam met dorps

leerlinge by, terwyl die ander twee skole sc leer tinge slegs byeenkomste op 

spcsiale uitnodiging bywoon. 

(d) Naweek- en vakansiep/asings. Leerlinge wat nie gedurende vakansies na 

hulle eie ouerhuisc kan gaan nie (enkeles het nie meer ouerhuise nie) word in 

samewerking met verantwoordelike welsynwerkers by familielede of vriende 

van die gesin vir die vakansie geplaas. Dit het al gebruiklik geword om na 

hierdie welwillcnde mense as "vakansie-<>uers" te verwys. Diesclfde prosedure 

word gevolg ten opsigte van leerlinge wat nie gedurende uitnawekc kan huis 

toe gaan nie, maar die reeling is mccstal beperk tot "naweekouers" in of naby 
die bctrokke dorp. 
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(e) Vakansie-ont.wanniugsfJrogramme. Dit gcbcur scldc of nooit dat 'n skool 

se lecrlinge alma! vir die duur van skoolvakansies kan huis toe gaan. Die D<~par

tement stet fondsc beskikbaar om die lcerlingc wat in die koshuis moct bly op 

spesiale wyse te traktecr. Daar bly ook elke vakansie koshuis- sowel as onder

wyspersoneel, na gelang van die aantal kinders wat agterbly. a an diens; die 

koshuispersoneel om die kinders te versorg en onderwyspcrsoneel om die 

leerlinge daagliks so veel as moontlik uit te neem op uitstappies, picknieks, 

besoeke aan bioskope en opvoerings, openbare swembaddcns en so meer. 

Funksies saam met die agterblywendes van buurskole word gcrecl. Aile skole 

beskik oor staatsvoertuie wat sulke rcelings vergemaklik. Wdwillendheid en 

hulp word ruim ontvang van instansies in die dorpsgemecnskappe asook van 

kerke en individuele persone. So word daar al vir die afgelope aantal jare elke 

jaar deur die Rotaricrklub van Standerton 'n week gratis verblyf op Badplaas

ontspanningsoord vir elk van die drie kinderwetskole op die dorp gcrccl ge

durende die koue wintcrvakansie. 

AI die pogings van die skool om sy leerlinge te laat inskakel by die breere ge

meenskap, soos in par. 5.5.2.7 hierbo beskryf, bet ten docl die sosiopcdago

giese opvoeding van die kinderwetskoolkind. Dit vorm dee! van die sosialisering 

van die kind wat 'n brug moet daarstel van skool na samelewing. 

5.6 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die sosiopedagogiese taak van die kindcrwctskool, 'n 

ten volle verantwoordelike versorgingsinrigting, in kontcks met die doelstcllings 

van die skool bespreek. Die skool het die taak om 'n sosialisct ingsbrug vir d.ie 
kind tussen die ouerhuis met swak opvoedingsmilieu, en die hrce gcmecnskap 
na skool te bou. 

Die kinderwetskool as sosiopedagogiese opsct, ltou vir die pedagogics verwaar

loosde leerling velc vcrsorgings- en sosialiscringsvoordele in, maar ook nadele 

waarvan die inboet van individualitcit die vernaamstc is. 

Daar is gckyk na die omvattende taak van die hoof en behc<'rpersoneel, die 

doscrende personcel, die koshuispcrsont•el en die administralicwe pcrsonccl; 
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'n heterogene span met 'n gemeenskaplikc doelwit, naamlik doeltreffende 

administrasie van die skool. en vcrsorging en omlerrig van die sorgbehoewende 

lecrling. 

Dk~ tdnddoel van die skool is om 'n lecrling wat as 'n sorgbchoewende opgc

necm is, uit tc plaas in die samelewing as 'n gocd versorgdc, sosiaal aangepaste 

en gecstelik toegeruste jeugdige. 

Die aanbiedingc van die kinderwetskool, kurrikuler sowel as buite-kurrikuler, 

is daarop ingcstcl om die sosiopcdagogics gedcprivecrdc lccrling tc vergescl op 

sy pad na onafllanklikheid in die santelewing mi skool. Bcsondcre klem word 

gcle op georganisecrde na-uursc programme in sport, kulturcle bedrywighedc 

en gesonde ontspanning as dec! van sosiopedagogicse opvoeding. 

lnskakeling by die dorpsgcmeenskap en dienslewering in die gemeenskap !ewer 

'n besonderc bydrae ter bereiking van die uiteindelike doelwit van die skool. 

In hoofstuk ses sal 'n vollcdige omskrywing van die empiric.se ondersoek 

gcgec word. 
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