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SUMMARY 

THE ROLE OF MANAGEMENT COUNCilS IN SCHOOL MANAGEMENT 

'!he Problem adressed 
1 
in this Research is the role fulfilled by management 

councils in school management on behalf of the parents. 

Through a su:rvey of the literature the historical background, and the 

judicial and educational basis of parental say in education is investiga

ted. 

Parental representation by management councils and non-statutary bodies 

such as the TAO (Transvaalse Afrikaanse OUervereniging) and TEMPA (Trans

vaal English Medium Parent Association) , is evaluated; co-operation be

tween management councils and non-statutary bodies is discussed and brief 

attention is given to parents' evenings as an infonnal manner of parental 

say in education. 

From the above-mentioned su:rvey it becomes apparent that both parents and 

schools have an educational duty; that parents have to be involved in the 

school; that parents have to be represented in the school officially by 

the management council. 

'!he :i.nportancy, regarding their management assigrnnents and the degree. of 

execution of their management tasks; their knowledge, regarding their· 

statutary given ass:i.grnnents; the necessity of training of management coun

cil members; the methods that may be used to improve parental involvement 

in education and the co-operation between mangement councils and non

statutary parental organizations is empirically investigated. 

From the empirical investigation it seems apparent that management coun

cils regard their duties as :i.nportant and that they successfully execute 

i 



these duties; that members of management councils posessed a satisfactory 

amount of Jmowledge regarding the eXecution of their statutary deliniated 

duties, but that training is necessary; that parental involvement may be 

il!lproved in a number of ways; and that co-operation between management 

councils and the parents' organizations is satisfactory. 

Recommendations forwarded through this investigation are that management 

councils should be involved in school management to a greater degree; re

ceive training to il!lprove the execution of their management tasks; be made 

more aware of their assignments regarding personnel, pupil and curriculum 
I 

management; strive to attain a greater degree of parental involvement and 

to facilitate greater co-operation between themselves and the parents' ·or-

ganizations. 
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HOOFS'IUK 1 

ORii?NTERING 

1.1 INIEIDING 

In hierdie hoafstuk word die probleem ten 9psigte van die rol van die be

stuursraad in skoalbestuur beredeneer. Die doel, metode en terrein van die 

navorsing word bespreek en die hoafstukindeling vir die studie word ge-

maak. 

1. 2 PROBLEEMSTELLING 

God regeer sy skepping omdat hy 'n god van orde is. God het die mens 

geroep om oar die skepping te heers en dit te bewerk en te bewaar (Gen. 

1:28). Daarorn regeer en reel die mens alles wat in sy hand gegee word om 

oar te heers. Die mens kan iets reel orndat God dit reelbaar geskape het 

(Vander Westhuizen, 1990:13). Daarorn is dit oak nodig dat alle aktiwitei

te van 'n skoal gereel of bestuur word. Volgens Van der Westhuizen (1990: 

13) is 1n besondere kernnerk van alle samelewingsverbande dat hulle 'n ge-

sagstruktuur besit wat bevoeg en geroepe is om die lewe binne die betrokke 

ve:rband te reel. Daarom moet die skoal as samelewingsve:rband met 'n eie 

karakter oak oar 'n bevoegde gesagstruktuur beskik. Die skoalhoaf met 

sy adjunk-hoaf en departementshoafde vervul hierdie funksie op gereelde 

daaglikse basis {De Wet, 1981:111). 

Die ondeJ:WYs is egter 'n saak waartly elke lid van die gemeenskap, en oak 

elke sosiale instelling daartlinne, 
'\ 

'n intense belang het (Van Schalkwyk, 

1983:7). V!Dit is veral die ouers as printere opvoeders van hul kinders 
i!' 

wat •n besondere belang het by die skoal waar hul kinders onderrig ont-

vang. Die RGN {1981:15) wys oak in Beginselriglyn 6 van sy verslag oar 

onderwysvoarsiening in die RSA daarop dat die ouers en die georganiseerde 

samelewing grater inspraak en seggenskap ten opsigte van die onderwys 
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bet\ Volgens VanWyk (1982:119) sal hierdie groter inspraak en seggenskap 

hoofsaaklik betrekking be op die bantering van skoolfondse en onderriggel-

de, toelating van leerlinge en die benoeming van personeel vir aanstelling 

in pennanente paste - almal bestuursaangeleenthede. Verder se Van Wyk 

(1982:118) dat die kern van die RGN-voorstelle met betrekking tot onder

wysbestuur sterk ingeboude strukture vir deelnarne, konsul tasie en onder

hande1ing in die vooruitsig stel. Die bestuursraad is die liggaam wat die 

ouer in hierdie verband by die skool verteenwoordig (RSA, 1990(a) :36). 
-

Deur hierdie raad word die ouer dus by die bestuur van die skool betrokke 

gemaak. Die bestuursraad is 'n statutere liggaam waarop ouers as lede 

kan dien (Van Wyk, 1987:70). 

Die ouers word egter ook deur nie-statutere liggarne soos die TAO (Trans-

vaalse Afrikaanse ouervereniging) vir Afrikaanssprekende, TEMPA (Trans

vaal English Medimn Parents Association) vir Engelssprekende ouers en die 

oov (ouer Onderwysersvereniging) in Transvaal verteenwoordig. Anders as by 

die bestuursraad, waar die ouers deur verkose lede verteenwoordig word, is 

lidmaatskap van die nie-statutere liggarne oop vir elke ouer. Hierdie nie

statutere ouerliggarne rnoet soos enige ander vereniging 'n grondwet he 

waarin sake soos doel, organisasie en ander tersaaklike reelings uiteenge-

sit word (VanWyk, 1982:116). 

ouer- en gerneenskapsbetrokkenheid kan egter ook baie problerne vir die on-

derwys en vir die skool as instansie inhou: 

* Volgens Gorton (1983:456) is daar 'n teenkanting (apatie) by ouers 

om betrokke te raak by die skool. Hierdie teenkanting lei tot l,n gebrek 

aan belangstelling in die skool en sy aktiwiteite en ook •n gebrek aan 

kennis van en begrip vir die problerne van die skool. Die gebrek aan 
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ouerbetrokkenheid kan verder daartoe aanleid:i.ng gee dat tydens die ver

kiesing van bestuursraadslede persone verkies }'lOrd wat nie verteenwoar

digend van die betrokke gemeenskap is nie, 1n toestand wat ve=eikende 

gevolge vir die skoal en die onderwys kan inhou. 

* ouerbetrokkenheid kan verder lei tot :inmenging deur die ouers in die 

professionele sake van die onderwyser. So 1 n toestand kan lei tot 1 n 

konfliksituasie tussen die ouergemeenskap en die onderwyspersoneel tot 

nadeel van die kind as derde vennoot in die opvoedingsituasie. 

Wanneer 1n bestuursraad se pligte, magte en bevoegdhede nie duidelik 

uitgespel of begryp word nie, kan so 1n bestuursraad S,'! bevoegdhede 

oarskry. Die optrede buite sy bevoegdheid kan lei tot 1n konflfr-situa

sie tussen die bestuursraad en die skoal enersyds, en die bestuursraad 

en die ouergemeenskap andersyds. 

Verder kan 1n konfiiksituasie tussen die bestuursraad en die nie-statu

tere ouerliggame ontstaan indien die samewerking tussen die liggame sou 

skipbreuk ly. 

it voargaande is dit duidelik dat hierdie navorsing op die volgende vrae 

::>kus: 

Op watter grande staan ouerinspraak en -betrokkenheid in die onderwys, 

en watter rol kan die bestuursraad ter bevordering daarvan vervul? 

Wat is die huidige pligte, magte en bevoegdhede van die bestuursraad, 

en wat is die kennis van die bestuursraad ten opsigte van hul bestuurs

taak? Is opleiding nodig vir bestuursraadslede om hulle beter vir hul 

bestuurstaak toe te rus? 

Wat is die huidige stand van samewerking tussen bestuursrade en die 

verskillende nie-statutere ouerliggame, en hoe kan die bestuursraad 

hierdie samewerking bevorder? 
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1.3 OOEL MEl' DIE NAVORSING 

Die doel met hierdie navorsing is om ondersoek in te stel na die volgende: 

* Die begronding van ouerinspraak en -betrokkenheid in openbare skole van 

die Transvaalse Onderwysdepartement en die rol wat bestuursrade moont

lik kan vervul in die bevordering van ouerinspraak en -betrokkenheid by 

die skole van die departement. 

* Die huidige pligte, rnagte en bevoegdhede van die bestuursraad en die 

nodigheid van opleiding van bestuursraadslede asook die wyse waarop op

leiding moontlik kan geskied. 

* Die huidige stand van samewerking tussen die bestuursrade van TOD-skole 

en die betrokke nie-statutere ouerliggame en die rol van die bestuurs

rade ter bevordering van genoerrde samewerking. 

1. 4 DIE BEGRIP 1100L11 

OWens (1981:69) sien die begrip "rol" . as die g~g wat iernand in 'n 

posisie (amp) openbaar as resultaat van sy interaksie met ander mense. Van 

der Westhuizen {1990:127) verwys na rol as die amp wat beklee word, by

voo:rbeeld die sleutelrol wat 'n onderwysleier in onderwysbestuur speel. 

owens (1981:69) wys verder daarop dat om die begrip rol beter te kan ver

staan daarop gelet moet word dat die rol wat iernand moet vervul duidelik 

omslcryf moet wees, dat rolvoorskrifte duidelik omlyn sal wees, ·en dat 

die verwagtings wat aan die rol gekoppel word, duidelik uitgespel word: 

Uit voorgaande is dit duidelik dat die begrip rol dui op die funksie wat 

'n persoon of liggaam in 'n organisasie vervul. 

Vir die doel van hierdie studie verwys die woord rol dus na die funksie 

wat die bestuursraad in die skoal vervul. 
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1. 5 MEIOOOI..OOIE 

1.5.1 Literatuurstudie 

, 'n DIALOG-soektog is ondemeem met die trefwoorde 11role11 , "Management 

Council" 1 "Schoolmanagernent11 , ;,School Council" en "School Board". Daar 

is verder veral van plaaslike, maar ook van ander oorsese bronne, gebniik 

geroaak om soveel inligt:i.ng as moontlik oor die probleemvrae ih te win. 

Daarna is alle gegewens wat versamel is, geweeg; geevalueer en tot enkele 

gevolgtrekk:ings gekom. 

1.5.2 Empiriese ondersoek 

1.5.2.1 Vraelys 

'n Gestruktureerde posvraelys is in die ondersoek gebruik. 

1.5.2.2 Populasie en steekproef 

'n Gestratifiseerde ewekansige steekproef is gebruik om die rnening van die 

bestuursraadsvoorsitters van vyftig openbare sekondere skole van die 

Transvaalse Onderwysdeparternent oor genoerrde probleemvrae in te win. 

1.5.2.3 statistiese verwerking 

Die inligting wat deur middel van die vraelyste verkry is, is met behulp 

van 'n rekenaar verwerk. Die resultate is geintexpreteer en afleidings en 

gevolgtrekkings is geroaak. Daarna is sekere aanbevelings vir verdere stu

die geroaak. 

1. 6 TERREINAFB1\KENING 

In hierdie navorsing is bestuursraadsvoorsitters van openbare blanke 

sekondere skole (spesiale-, kliniek- en verbeteringskole uitgesluit) onder 

die jurisdiksie van die Transvaalse Onde:r:wysdeparternent betrek. Die steek

proefgrootte is 50. 
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1. 7 HOOFS'IUKINDELING 

Hoofstuk 1: Orientering 

Hoofstuk 2: OUerinspraak en -verteenwoordiging :in die onderwys 

Hoofstuk 3: Errpiriese ondersoek en navorsingsresultate. 

Hoofstuk 4: Afleidings, gevolgtrekkings, aanbevelings, en samevatting 

1.8 SAMEVA'ITJNG 

In hierdie hoofstuk is die probleem van die rol van die bestuursraad in 

skoolbestuur en die doel van die navorsing gestel. Die begrip rol is 

verduidelik. Vervolgens is die metode van ondersoek genoem en die terrein 

van navorsing afgebaken. Ten slotte is 'n hoofstukindeling geiraak. 
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HOOFS'IUK 'IWEE 

OUERINSPRM.K EN -VERI'EENWOORDIGING IN DIE ONDERWYS 

2 .1 INIEIDING 

In hierdie hoofstuk val die klem 0p ouerinpsraak in die onderwys. Daar 

sal in die eerste plek gekyk word na die fundering van hierdie inspraak 

en die noodsaaklikheid daarvan sal aangetoon word. 

Die skool is 'n organisasie in eie reg en ouerinspraak daarin moet dus 

0p georganiseerde wyse geskied. Dit beteken dat die ouers op georgani

seerde wyse en dus deur 'n bepaalde organisasie of organisasies by die 

skool verteenwoordig kan word. Daaram sal daar in die tweede plek ook aan

dag gegee word aan sodanige ouerverteenwoordiging by die skool. 

OUerverteenwoordiging kan deur statutere liggame (deur wetgewing ingestel) 

en nie-statutere liggame (vrywillige liggame) geskied (Van Wyk 1987:70). 

Daar sal voorts indringend aandag gegee word aan die bestuursraad as sta

tutere verteenwoordigingsliggaam van die ouers by die skool, veral met 

betrekking tot die raad se huidige pligte en bevoegdhede. 

Ten slotte sal daar ook kortliks aandag gegee word aan die rol van die 

nie-statutere ouerliggame soos die TAO en TEMPA as verteenwoordigende lig

game van die ouers by die skool. Daar sal veral aandag gegee word aan die 

rol wat hierdie liggame aanvullend tot die van die bestuursraad kan vervul 

ten einde ouerinspraak in die onderwys te optimaliseer. 

2. 2 DIE FUNDERING VAN OUERINSPRM.K IN DIE ONDERWYS 

2.2.1 orientering 

In Gen 1:28 word die mens deur God _geroep am oor sy skepping te heers, dit 
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te bewerk en te bewaar (die kultuuropdrag) . Om dit te kan doen moet die 

mens op 'n volwaardige en volwasse manier leef (Stone, 1974:104). 

Daaxvoar het 'n mens sekere beginsels en kennis ncx:lig. Vol gens Oosthuizen 

en Bondesio (1988:10) is dit pr.i.mer die ouers se taak om die beginsels en 

kennis by hulle kinders tuis te bring, en daarom moet kinders opvoedende 

onderwys ontvang. 

Die ouers kan die opvoeding van hul kinders weens 'n gebrek aan professio

nele opleiding (Oosthuizen & Bondesio, 1988:11) en weens 'n gebrek aan 

kennis van die diversiteit van beroepe, asoak 'n gebrek aan tyd (Barnard, 

1982:7) net tot op 'n sekere vlak voer. Om die opvoeding doelgerig en ge-

arden verder te voer, is die skoal ingestel (Oosthuizen & Bondesio, 1988: 

11). 

Barnard (1982:7) wys daarop dat kinderopvoeding in resente tye meer 

korrpleks geword het, en volgens Comer (1986:442) bring d~e korrpleksiteit 
y 

van die moderne wereld mee dat die kind al meer op die volwassene en veral 

die onderwyser in die skoal steun. In 'n snel veranderende wereld het ou

ers hul opvoedingsverantwoardeklikheid gaandeweg op die skoal, staat, en 

die kerk afg~kuif (Van der Walt, 1983:27) Die skoal moes opvoed, die 

staat moes finansier en die kerk moes instaan vir die kind se geloafs- en 
--- -~--':.:--~-:.:-

sedelike ontwikkeling"<(V'cm Schalkwyk, 198J:7::8r. 

Uit voargenoerrrle wil dit voarkom asof die ouer al meer op die kantlyn be

gin staan het wat die opvoeding van hul kinders betref, maar die ouer is 

volgens Schoeman (1983:128) pr.i.mer aanspreeklik vir die opvoeding van sy 

kind en hy mag hierdie verantwoardelikheid nooit afsweer of aan die skoal 

oardra nie. 

Uit voargaande is dit duidelik dat beide die ouer en die skoal 'n bepaalde 
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taak het ten opsigte van opvoedende ondexwys. Daar sal vervolgens aandag 

gegee word aan die taak van beide die ouer en die skool in die verband. 

2.2.2 Die taak van die ouer ten epsigte van die opvoeding van sy kind. 

Die taak van die ouer as pr.i.mere opvoeder van sy kind vexwys in die eer

ste plek na die opvoeding en onderrig van die kind tuis in gesinsverband, 

en in die tweede plek vexwys dit na die verantwoordelikheid van qie ouer 

ten opsigte van die opvoeding van sy kind by die skool. 

Ten einde die opvoedingstaak van die ouer reg te verstaan is. dit nodig om 

vooraf eers die aard van die ouerlike opvoeding van nader te beskou. 

Die huisgesin is volgens Barnard (1984: 195) daardie samelewingsverband 

waarin ouers en kinders in liefde, hannonie, verantwoordelikheid en on-

derlinge trou, ~ojaliteit, · respek, eerbied en toegeneentheid saamleef. 

Postma (1987:9.8)'.~ die gesin as 'n primere samelewingsverband met 'n 

eie;··unle:k~ struktuur waarin die gesinslede in 'n bepaalde religieuse ver...: 

band, binne 'n bepaalde tydvak, in 'n liefdesgemeenskap op 'n unieke viyse 

met mekaar saamleef. Die gesin is die plek waar die kind as mens aanvaar . 

wat die kind volgens Barnard (1982:5) in staat stel om dit buite die 

veiligheid en vastigheid van die gesin te waag en 'n onbekende terrein 

soos die skool, te betree en te ver.Ken. 

Uit voorgaande is dit duidelik dat die ouerhuis waarin die gesinslede in 

liefde en geborgenheid met mekaar saamleef, 'n besonder gunstige milieu 

bied vir die levan 'n gesonde opvoedingsbasis waarop die skool later moet 

voortbou. OUerlike opvoeding het dus 'n eie innerlike aard. 

ouerlike opvoeding word gerig deur die religieuse oortuigings van die 

gesin (Stone, 1974:49), en die opvoedingsideale van elke gesin vind hulle 
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grondslag in die religieuse keuse wat die gesin maak. Daarom sal Chris

tenouers bulle kinders opvoed of laat opvoed in ooreenstemming met bulle 

Christelike oortuigings en ooreenkomstig die doopbelofte. 

OUerlike opvoeding is tydgebonde (Postma, 1987:100). Daarom sal daar in 

die opvoedingsbandeling rekening gehou meet word met die tydsomstandiej

bede en -agtergrond waarteen opvoeding plaasvind. Dit beteken volgens 

Postma (1987:100- en 101) dat -

* die opvoedeling in elke nuw~ ontwikkelingsfase wat by betree, op 

'n ander wyse opejevoed meet word; 

* die verloop van tyd ook 'n bepaalde invlOed op die opvoeders self 

bet; 

* opvoedingswyses meet aanpas by die ontwikkelingsvlak van die kind 

en by die eise van die tyd. 

OUerlike opvoeding vind plaas in 'n liefdes- en eenheidsgemeenskap (Van 

Schalkwyk, 1986:184-186) waarin die gesinslede saam leef, saam doen, saam 

glo, saam voel en streef, rilekaar verdra, oefen, regbelp, raad gee en by

staan, omdat bulle uit wedersydse liefde vir mekaar omgee. Die gesin is 

ook die plek waar ouers bulle kinders in liefde versorg en op grond van 

hierdie liefde bied die ouerhuis aan die kinders veiligbeid en sekuri

teit (Van Sdhalkwyk, 1981:94). Hattingh (1978:6) wys daarop dat bierdie 

skepping van 'n veilige bawe vir bulle kinders spruit uit 'n opvallen

de aangetrokkenheid, ongevraagde toenadering en 'n diepgewortelde geneent

beid van veral die moeder jeens haar kinders.- Oberbolzer (1968:40) stel 

dit nog sterker as by dit 'n natuurlike drang noem wat daar by die ouer 

bestaan om aan die kind bulp en steun · te verleen. 

As aevola van die unieke samestelling van die buisgesin is ouerlike opvoe

ding uniek (Postma, 1987:104), ffi daarom bet dit 'n eie, onherleibare, 
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:i.nnerlike aard wat deur geen ander samelewingsverband vervang kan word 

nie. 

OUerlike opvoeding is egter volgens R.Jstma (1987:101) gerig op die ontj 

sluiting van die kind se hele aktstruktuur - met ander woorde al sy inhe-

rente vennoens meet ontwikkel word op so 'n wyse dat hy, as volwassene1 

God en sy naaste op vo1waardige en volwasse wyse sal kan dien (Van der 

Walt, 1983:25). Daarom is die ouer ook ten nouste betrokke by die dee! van 

die kind se opvoeding wat hy self nie kan behartig nie, maar wat deur die 

skool vir hom gedoen word.. 

Die ouer is die enigste opvoeder wat van geboorte tot by volwassenheid 

volle verantwoordelikheid vir die opvoeding en onderwys van sy kind moe~ 

aanvaar (Joubert, 1973:22). Dit iropliseer dat die ouer se verantwoord.e

likheid nie beeindig word wanneer die kind skool toe gaan nie, maar dat 

hy steeds daadwerklik meet meewerk met die skool om die kind optimaal te 
) 

ontwikkel en toe te rus vir sy taak as volwassene. Dit kom daarop neer 

dat die ouer by die kind die basis meet le waarop die skool meet voortbou, 

naamlik dat -

* op grond van die Christelike opvoeding wat die kind tuis ontvang~ 

hy alle gesag wat volgens Rom. 13 : 1 van God kom, met blymoedigheid 

sal aanvaar en die goeie orde, orrdat God 'n god van ord.e is, nie sal 

versteur nie; 

* op grond van die opvoeding wat die kind tuis in 1 n liefdesgemeenskar: 

ontvang het waar onderlinge respek, lojaliteit en liefde vir mekaar 

aangeleer is, sy meerderes sal respekteer en sy naaste sal liefhe. 

Van der Stoep~ en Van der Stoep (1968:88) noem hierd.ie basis wat deur die 

ouers gele word orienteringsarbeid wat van kleins af deel van die kind se 

opvoeding meet uitmaak. 
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2. 2. 3 Die opvoedende onde:rnystaak van die skool. 

Skool is 'n onderriginstituut of onderrigstruktuur wat deur opvoed.ing ge-
~"' - ·~-=-:~---=-

kwalifiseer word (Stone, 1974:162):.~,~~(~9~8i"f~l~efinieer skool as 

die plek 'waar daar onde=ig plaasvind en waar daar geleer word. Posbna 

(1987: 106) '"je dat skool deur drie partye gevonn word, naamlik hulle wat 

onde:rnys verlang (ouersjgrootouersjvoogde), hulle wat onderrig moet ont-

vang (leerl.inge) en hulle wat professionele onderrig gee (onde:twysers). 

Skool behels benewens leerl.inge, onde:rnysers 1en ouers, leerinhoude wat on

de=ig en geleer moet word (Barnard, 1982:7) .\ Skool is dus 'n instelling 

waarvan die primere taak is om onderrig te geJ! aan kinde~ van onde:twys

verlangende ouers deur professioneel opgeleide onde:rnysers. 

Die skool bestaan, soos hierbo gesien, uit mense, en daarom is dit 'n sa-

melew.ingsverband wat, net soos alle ander samelew.ingsverl:lande, 'n eie 

struktuur vertoon waardeur dit as skool uitgeken kan word. Barnard (1982: 

7) toon aan dat samelew.ingsverbande soos die staat, gesin, kerk en bedryf 

belang het by die onde:rnys en dat hierdie samelew.ingsverl:lande die aard van 

die skool medebepaal. Dit bring mee dat ouers van kinders wat 'n bepaalde 

skool besoek, medebepalend van die aard en karakter van daardie skool is 

en daarom verplig is om betrokke te wees by die aktiwiteite van. die skool. 

Ten einde die opvoedende onde:twystaak van die skool en die rol wat die ou-

ers ·by die skool behoort te vervul, beter te kan verstaan, is dit nodig 

dat die aard daarvan vooraf van nader beskou word. 

Net soos ander samelew.ingsverbande vertoon die skool 'n eie struktuur, wat 

volgens Pos~ (1987:105-111) die~olgende behels: 

* Die skool is religl~paald - met ander woorde die aktiwiteite 

van die skool is op God (anastaties), of weg van God (apostaties) ge-

rig. Geen "neutrale" skool is moontlik nie en daarom sal die aard 
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van die opvoedende onderwystaak van die· skoal bepaal word deur die 

religieuse beginsels van die mense wat· die skoal vonn, naamlik. die 

ouers, leerlinge en onderwysers. 

* Die skoal is tydgebonde - met ander woorde tyd omsluit die hele skoal 

en al sy aktiwiteite. So is daar skoaldae met periodes van bepaalde 

tydsduur, tyd vir sport- en ktlltuurbeoefening ensovoarts.~ Wat egter 

van belang is vir die opvoedende onderwystaak van die skoal, is dat 

die skoal sal rekening hou met die eise van die tyd. So moet daar ih 

gedagte gehou word dat die opvoedingshandeling en die tempo daarvan, 
.... 

n6U saarohang met die· ontwikkeling van die denke van elke leerling: - . 
Opvoedende onderwys dra oak die kemnerk van 111 logiese volgorde en 

het dus 'n begin- en eindpunt: •Die skoal moet oak tyd inruim vir kon-

struktiewe kontak tussen ouer en onderwyser sodat daar besin kan word 

oar sake wat die leerling in die opvoedingsituasie raak. 

Die opvoedende onderwystaak van die skoal is ktlltuurhistories gefun

deer en sy bestermning is gelee in die ontsluiting van die leerling se 
1
logies-analitiese denke. Dit is veral die kognitiewe, affektiewe en 

psigomotoriese vaardighede van die leerling, wat reeds tuis tot 'n 

groat maat ontwikkel is, wat deur die skoal verder gevoer en verfyn 

word. 

Die opvoedende onderwystaak van die skoal is uniek - met ander woor-

de dit is soewerein en beskik. oar 'n eie kompetensieterrein. Daarom 

mag niemand buite skoalverband, oak nie die ouer, hom bemoei met die 

professionele aktiwiteite van die skoal nie. 

Die taak van die skoal ten opsigte van die opvoedende onderwys is net soas 

die van die ouerhuis, 'n oefen- en afrondingskoal vir die lewe (Postma, 

1987:111). Van Schalkwyk (1981:89) se dat die skoal 'n plek is waar opge-
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leide onderwysers leerlinge met 'n eie, besondere vryheid wat op 'n eie

soortige, geadministreerde en versnelde wyse, doeltreffend en doelgerig 

.pedagogies aan die hand van leerinhoude ontsluit tot beskawingsvolwassen

heid en tot diens aan God. 

Die taak van die skool kan dus kortliks saarrgevat word as die bemoeienis 

wat professioneel-opgeleide onderwysers maak met leerlinge ten einde die 

deel van die opvoedende onderwys wat nie deur die ouers behartig kan word 

nie, aan die hand van toepaslike leerinhoude, by te bring. Da.a:rom is dit 

nodig dat daar nouer kontak tussen ouer en onderwyser sal wees en is dit 

noodsaaklik dat die ouer by die skool waar sy kind skoolgaan betrokke sal 

wees. 

Uit voorgaande uiteensetting van die opvoedende onderwystaak van die ouer 

en die skool, blyk dit duidelik dat die ouers -

* die pri.rnere opvoeders van hulle kinders is en dat hulle om die rede 

primer verantwoordelik is vir die ontsluiting van die totale akt

struktuur van hulle kinders; 

* nie bevoeg is om hul kinders totaal te ontsluit nie, en dat hulle al 

hoe meer op die skool aangewese is om die taak verder te voer; 

* in liefde en geborgenheid, 'n gesonde opvoedingsbasis tuis behoort 

te le waarop die skool met sukses verder kan voortbou. 

Verder blyk dit dat die skool -

* 'n sekondere opvoedingsinstansie is; 

* se pri.rnere funksie is om kinders te leer deur die aanbieding van die 

nodige leerinhoude en die begeleiding van die leerling na volwassen

heid deur professioneel gekwalifiseerde onderwysers; 

* op grond van sy kultuurhistoriese fundering en die feit dat sy kom-

petensieterrein die ontsluiting van die kind se logies-analitiese 

denke is, bevoeg is om die opvoedingstaak van die ouer suksesvol 
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verder te voer, mits die ouer die nodige gesonde opvoedingsbasis by 

die kind gele het. 

Nouer kontak tussen die ouers en die skool is dus nodig, en aangesien die 

opvoeding hoofsaaklik die ouer se verantwoordelikheid is, is dit die ouer 

wat al meer by die skool betrokke moot wees waar sy kinders skoolgaan. Om 

die rede is dit noodsaaklik dat ouers grater inspraak in die ondexwys van 

hul kinders moot he. 

Aangesien skool deur die ouers gestig is (Postma 1987:105) en daar 'n noue 

·samehang tussen skool en gesin bestaan (Van der Walt et al., 1979:217), 

was ouers van die vroegste tye af op een of ander wyse en tot een of ander 

mate by die skool betrokke. Om vas te stel op watter wyse en tot watter 

mate ouers in die verlede by die skool betrokke was, is dit nodig dat daar 

vervolgens kortliks na die historiese agtergrond van ouerinspraak in die 

ondexwys gekyk sal word. 

2 • 3 HIS'IORIFSE AGI'ERG.ROND VAN OUERINSPRAAK IN DIE ONDERWYS 

2.3.1 Inleiding 

Die opvoeding kan vanuit twee hoofgesigspunte benader word, naamlik die 

teistiese- en die humanistiese gesigspunte (Coetzee, 1977:5). Die teistie

se benadering, en vir die doel van hierdie studie, die Christelike benade

ring, berus op die aanname dat God die begin, die voortsetting en die vol

einding van die mens en daarom ook van die opvoeding is. Die kind moot dus 

opgevoed word met hemelburgerskap as uiteindelike doel (Coetzee, 1977:5). 

By die humanisme gaan dit om die mens self (Coetzee, 1977:6), en daarom is 

die einddoel van die opvoeding volgens die humanistiese opvoedingsbenade

ring dat die mens "humaan" (redelik) sal lewe (Roos, 1981:27). Dit bate

ken dat die opvoeding wat die humanisme betref, slegs die volle ontplooi-
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ing van die mens se rede of verstand is. Die H1.llll8Disme het sy beslag gekry 

met die opkoms van die Griekse beskawing (Vander Walt, Steyn, & Niemann 

1983:22}, en gedurende die tydperk was die opvoeding volgens Kazamias 

en Massialas (1965:21-22} hoofsaaklik gerig op staatsburgerskap. Samele

wingsverbande soos die gesin, familie en skool was dele van die staatsge

heel, en ouers was maar min betrokke by die skool (Dooyeweerd,1968:11}. 

Sawel die Christelike as die h1.llll8Distiese opvoedingsbenaderings het hul 

stempel op die cipvoedende onderwys in die RSA gelaat en daarom is dit no

dig dat ouerinspraak in die onderwys vervolgens teen die agtergrond van 

die twee benaderings gesien rnoet word. 

2. 3. 2 Die historiese agtergrond van ouerinsp:taak in die onderwys in die 

RSA 

2.3.2.1 Die periode 1652 tot 1835 

Gedurende die tydperk 1652 tot 1795 vestig die Hollandssprekende koloniste 

met hulle Protestants-calvinistiese lewens- en wereldbeskouing 'n Christe

.lik-nasionale onderwysstelsel aan die Kaap (Barnard, 1979:5}. 

Volgens Steyn, Vander Walt, ~er en steyn (1982:69} het die staat, kerk 

en gesin inspraak in die onderwys van die tydperk geniet. 

In 1795 beset Groot-Brittanje, wat in oorlog met Frankl:yk verkeer het, die 

Kaap (Van der Walt et al. ;· i983:36}· •. Na die Vrede van Amiens (1802} gee 

Brittanje die Kiiap aari:Hoi1and terug (Barnard, 1979:16}. Die VOIC (Ver

eenigde Oost-Indische Conpagnie} was intussen bankrot en die nuwe bewind-:; 

hebbers, die Bataafse Republiek, was baie liberaal (Barnard, 1979:16}. Dit 

het die einde van die Protestants-cal vinistiese onderwys aan die Kaap be

teken, want met sy bekende Skoolorder (1804} plaas De Mist die onderwys in 

die hande van die staat (Van der Walt et al., 1983:36}. 
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In 1806 herbeset Brittanje die Kaap en begin met 'n proses van denasiona

lisering van die Hollandssprekende koloniste (Van der Walt et al., 1983: 

37). Die beheer van die onderuys is in die hande van die staat gesentrali

seer (Steyn et al., 1982:72), met die gevolg dat ouers geen direkte in

spraak in die onderwys geniet het nie. 

2. 3 .. 2. 2 Die periode 1838 tot 1909 

Die beleid van denasionalisering van die plaaslike bevolking het onder 

andere aanleiding gegee tot die Groot Trek (1835-1838) (steyn et al. 1 

1982:72). Die Hollandssprekende Koloniste was nie tevrede met die denasio

nalisering nie en het die binneland ingetrek waar hulle hul eie lewe onaf-

. hanklik van die Britse Kroon, ooreenkornstig hul eie Christelike lewensbe

skouing, kon reel (Barnard, 1979:31). 

Hierdie trekkers het hulle hoofsaaklik in die Oranje-Vrystaat1 Natal en 

Transvaal gevestig. 

Vir die doel van hierdie studie sal daar vervolgens slegs aandag gegee 

word aan die geskiedenis van ouerinspraak in die onderuys in Transvaal. 

Tydens die vestigingsjare in Transvaal bet die Trekkers die opvoedings

praktyk wat voor die Bataafse Bewind in Kaapland bestaan bet, laat berleef 

(Steyn et al., 1982:73) en was die pr.i.mere doelstelling van die opvoeding 

die Christelike vorming van die kind. 'n Beleid van desentralisasie van 

die onderuys is gevolg waannee daar gepoog is om die skool ter wille van 

die behoud van gesinsbande na die kind te bring (Steyn et al. 1 1982:73). 

In 1899 breek die Tweede Vrybeidsoorlog uit en val Transvaal in die bande 

van Brittanje (Vander Walt et al., 1983:37). Na die Vrede van Vereeniging 

, in 1902 volg die Britse bewindhebbers weer, soos in die Kaapkolonie, 'n 

denasionaliseringsbeleid (Steyn et al., 1982:74). Alle plaaslike inisia-
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tief met betrekking tot die onderwys is gedemp of deur wetgewing verbied 

(De Iangen, 1981:27). Die Christelik-nasionale onderwys is ve:rvang met 'n 

liberalistiese opvoeding, onder die toesig van die Goewerneur (Steyn et 

al., 1982:74), en van ouerinspraak in die onderwys, h~t daar weinig tereg 

gekom (De Iangen, 1981:27). 

Die Afrikaners was onwillig om hul kinders na die 11goewennentskole" met 

Engels as voertaal te stuur(Barnard, 1979:109). Dit lei tot die stigting 

van die CNo-skole (Christelik-nasionale onderwys) (De Iangen, 1981:35). 

Die CNo-skole was privaatskole (Barnard, 1979:109) waarin ouers 'n groot 

mate van inspraak gehad het. 

Ten opsigte van ouerinspraak in die ondetwys blyk twee dinge gedurende die 

tydperk voor Uniewording (1910) van belang te wees, naarnlik die Selborne

mernorandum van 1905 en die Smutswet van 1907. Die Selbornememorandtnn het 

bepaal dat ouers rnedeseggenskap verkry in die keuse van onderwysers vir 

hulle kinders vir saver dit laerskole betref (TOD Rapport, 19-05-1906). 

Adviserende korrunissies waardeur ouers by die skole verteenwoordig is, is 

saarrgestel. Die sarnestelling en pligte van die korrunissies was egter van so 

'n aard dat die inspraak wat aan ouers verleen is, nooit rneer as net advi

serende magte was nie (VanWyk, 1958:79). Die Smutswet (Wet No. 25 van 

1907), wat 'n uitvloeisel van die Selborne-mernorandtnn was (Van der 

Schijff, 1969!194), was daarop gemik om die Goewennentskole en die CNo

skole met rnekaar te versoen (De Iangen, 1981:46). 

In Artikel 38-73 van die Smutswet is voorsiening gemaak vir plaaslike be

heer van skole in die vorm van 'n skoolkorrunissie vir elke afsonderlike 

laerskool (Barnard, 1979:115) en "Beherende Liggarne" vir sekondere skole 

(Coetzee, 1941:27) waarvan die lede deur ouers verkies kon word en waarop 

ouers as lede kon dien. Die pligte en magte van die liggarne was onder rneer 
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om mededelinge aan skoolrade ten opsigte van die welsyn en werksaamhede 

van hul onderskeie skole te maak, toesig te hou oar skoolgeboue en -eien

domme, en om aanbevelings te maak ten opsigte van die aanstelling van on

derwysers (Barnard, 1979:116}. 

2.3.2.3 Die periode 1910 tot 1953 

In 1910 kom die Unie van suid-Afrika tot stand en word Transvaal 'n pro

vinsie daarvan. Alle wetgewing, oak die Srnutswet, het van krag gebly (De 

r:aJiqen,-CJ.981:5ii~. Die Srnutswet was tot 1953 die geldende onderwyswet in 

Transv'aal . (cootzee; 1963·: 3oo1\ 

Gedurende die tydperk 1910-1953 was die bevindings van die volgende drie 

kommissies van ondersoek na die onderwys, van belang vir ouerinSpraak in 

die onderwys: 

* Die Jagger-kommissie van 1916 onder voorsitterskap van J.W. Jagger, 

wat ter wille van kontak met die ouers ten gunste was van die 

voorthestaan van die skoolkomrnissies (De Iangen, 1981:51}. 

* Die Malhe:rbe-kommissie van 1917 onder voorsitterskap van dr. H.L. 

Malhe:rbe, wat onder meer tot die gevolgtrekking gekom het dat on

derwys primer die plig van die ouers is (Oosthuizen, 1987:30}. 

* Die· Nicol-kommissie van 1937-1939 onder voorsitterskap van ds. W.M. 

Nicol. Hierdie kommissie het bevind dat die opvoeding van die kind 

primer die verantwoordelikheid van die ouers is, dat hul . gesag 

nooit oar die hoof gesien mag word nie, en dat hul samewerking in 

die onderwys verkry moet word (De Iangen, 1981:54}. Die kommissie 

doen verder aan die hand dat die ouers grater beheer moet verkry 

oar die skoal waar hul kinders skoolgaan (De Iangen, 1981:54). 

Uit die verslae van bogenoemde kommissies is dit duidelik dat ouerinspraak 

in die ondEJrW¥S noodsaaklik is en dat dit vera! deur die owerheid erken 

is. In die Transvaalse Onderwysordonnansie van 1953 (Onderwysordonnansie 
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No. 29 van 1953, hst. 11) is daar voorsiening gernaak vir die instelling 

van statutere liggame in Transvaalse skole, te wete skoolrade, beheerrade 

en skoolkomitees vir hoer~ en 1aerskole en advieskomitees vir landbou- en 

beroepskole (De Iangen, 1981:59). Hierdie rade en komitees sou as verteen

woordigers van die ouers by hul betrokke sko1e optree. 

2.3.2.4 Die periode na 1953 

In 1954 wys die li'oD (1954:10~'qaarop dat die ouer reg tot seggenskap het 

in verlJand met die beheer oor die onderwys. Deur nasionale wetgewing (Wet 

No. 39 van 1967) word 'n besondere plek aan ouerseggenskap in die onder

wys toegeken, 

In Junie 1980 versoek die Kabinet die Raad vir Geesteswetenskaplike Navor

sing (RGN) am 1 n indringende wetenskap1ike ondersoek na die totale onder

wyssituasie in die RSA te onderneem (Barnard, 1984:67), Op 30 Julie 1981 

is die finale verslag van die Hoofkamitee van die RGN aan die Minister van 

Nasionale Opvoeding voo:r:ge1e waarin elf beainselrialvne vir onderwvsvoor

siening in die RSA gestel~ word (Barnard, 1984: 67) . II) riglyn nonuner 6 is 

aan die ouers en geo:r:ganiseerde same1ewing 'n medeverantwoordelikheid vir, 

en inspraak in die onderwys toegeskryf (RGN, 1981:15). In 1986 is die be

ginselriglyn vervat in die Wysigingswet op die Nasionale Onderwysbeleid 

(Wet No. 102 van 1986) (VanWyk, 1987:117), en is dit bevestig met die Wet 

op Onderwysaangeleenthede (Volksraad) (Wet No. 70 van 1988) (RSA,1990:34). 

Op 23 Maart 1990 stel die Minister van Onderwys en Kultuur in die Volks

raad twee nuwe modelle vir onderwysvoorsiening voor (Parlernentere Redaksie 

Beeld, 1990:2). Die twee modelle is addisioneel tot die bestaande modelle 

van die openbare skole en die gewone privaatskole en behels kortliks die 

volgende: 

* OUers kan 'n keuse uitoefen am onder bepaalde voorwaardes hul skool te 
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privatiseer - met ander WCXJrde die bestaande staatskCXJl word gepriva

tiseer en die betrokke ouergemeenskap besluit wie in die skool toege

laat mag word. Die ouers huur die skoolgeboue en terrein by die staat 

en sal verantwoordelik wees vir die instanclhouding daarvan met belmlp 

van staatsubsidies. ouers sal egter 'n al hoe groter finansiele bydrae 

moet maak. 

* Die tweede model bly basies dieselfde as die van die bestaande staat

skool, maar in die geval sal daar aan die skCXJlgerneenskap die reg ver

leen word om self CXJr die toelating van leerlinge te besluit. 

Voordat 'n keuse CXJr enige van die modelle uitgeoefen kan word, moet 'n 

baie hoe persentasie (rneer as 90%) van die ouergerneenskap 'n rnening uit

spreek oor die skool se toelatingsbeleid, 

Hierdie nuwe skCXJlmodelle is voorgele aan verskeie belangegroepe soos die 

Provinsiale Onderwysrade, Federale Onderwysraad en die Federasie van OUer

verenigings vir advies en kormnentaar. Wat egter van belang is vir hierdie 

studie, is die feit dat die keuse van die ouers en dus hul seggenskap en 

inspraak in die nuwe skole so omvangryk is. 

'l'ot dusver is die fundering van ouerinspraak in die onde:rwys en die histo

riese agtergrond daarvan van nader beskou. OUerinspraak staan egter ook op 

regsgronde en daarom sal daar vervolgens ingegaan word op die juridiese 

begronding daarvan. 

2. 4 DIE JURIDIESE BEX;RONDING VAN OUERINSPRAAK IN DIE ONDERWYS 

2.4.1 Inleiding 

Die reg is volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek die wetlike voor

skrifte en bepalings wat in 'n gemeenskap geld (Kritzinger, I.abuschagne & 

Pienaar, 1981:502). Vermeulen (1971:34) sien die reg as die ewewigtige 
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hannonie in 'n veelheid van individuele en sosiale belange, en volgens van 

Wyk (1987:11) het die reg die eienskap dat dit die leefWereld van die mens 

arden. Dit beteken dus dat daar op 'n ordelike en harmoniese wyse geleef 

moet word, en om dit te verwesenlik is dit noodsaaklik dat daar oor die 

belange van elke individu gewaak moet word. D:j,e wese van die reg word ver

= (ier d~ur Van_cieJ:"_~!=!J.~zt311_en_ Oosthuizen (1989:750) getipeer as daardie 

geborge bestaansruimte wat deur 'n gesagsdraer, ampsdraer of gesags:inStan-' 

sie moontlik gemaak word. Uit !xJgenoerrde is dit dus duidelik dat die :fUnk-

sie _van die reg en spesifiek die onderwysreq is om te borq -en veilier te 

laat voel en nie primer om te vergeld nie. 

Die staat is volgens Stone (1974:45) die persoon wat juis bevoeg is om 

oor die belange van die individu en die groep te waak, en dit doen hy aan 

die hand van wette, ordonnansies, regulasies, dekrete, prosedurerei!!lings 

ensovoorts. 

Dit is in die kind as individu se belang om opgevoed te word sodat hy ge

lei kan word tot erkenning van die gesag van wette en reels, tot onder-

skeiding van reg en onreg, tot begrip van eie en ander se belange en tot 

'n begrip van vergelding (Stone, 1974:45). Die ouer word deur die staat by 

wyse van wetgewing verplig om sy kind op te voed (Prinsloo & Beckmann, 

i987:61), en so ontvang die ouer dus 'n juridiese opdrag in die verband. 

Hierdie juridiese opdrag berus volgens Oosthuizen en Bondesio (1988:56) op 

sowel die gemene as die statutere reg en daar sal vervolgens kortliks op 

elkeen van hierdie regsaspekte ingegaan word. 

~
12.4.1.1 Die gemeenregtelike aspek van ouerinspraak in die onde:r:Wys:,~ 

ie gemene reg is die ongekodifiseerde deel van die reg wat ons regserfe

,nis uibnaak en wat dus nie in wetgewing vervat is nie. Die regsbeginsel 
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van die gemene reg is "oorgeerf" uit die Romeins-Hollandse reg met 1n 

sterk beirwloeding uit die Engelse r~ (Oosthuizen & Bondesio, 1988:56) en 

vonn die basis van die SUid-Afrikaanse regstelsel (VanWyk, 1987:16). Die 

gemene reg bet dus 1 n sterk bistoriese en kul ttirele grondslag. Oosthuizen 

en Bondesio (1988:58) onderskei di~ volgende gemeenregtelike ouerpligte 

ten opsigte van die kind: 

* die onderhoudsplig; 

* die plig om huisvesting te voorsien; 

* die plig om voedsel, kleding en geneeskundige hulp te voorsien; 

* die <:>pvoedingsplig, en 

* die plig om die kind te beskenn teen gevare en onheile deur die nodige 

toesig oor die kirid te bou. 

Die opvoedingsplig is een van die belangrikste verpligtinge van die ouer 

(Vander Vyver & Joubert, 1985:611). Die ouer moet aan die kind 1n behoor-

like opvoeding besorg wat sy skoling op verskillende terreine behels met 

die doel om hom liggaamlik, verstandelik, geestelik, moreel en kultureel 

vir sy rol as volwassene voor te berei. 

2. 4 .1. 2 Die statutere aspek van ouerinspraak in die onde:nvys 

Die statutere reg is die reg wat geskep word deur wetgewing, en wetgewing 

is 1n handeling van wette en verordeninge wat deur 1n parlement of 1n 

ander gema.gtigde gesagsliggaam gema.ak word (Oosthuizen & Bondesio, 1988: 

21). Ofskoon onderwysgebeure sander enige wette kan voortgaan, word die 

onderwysbeleid van 1 n gemeenskap deur 1 n onderwyswet bekragtig (Van 

Sdhalkwyk, 1986:72). 

OUerinspraak in die onde:nvys vir blankes word bevestig deur: 

* Artikel 2(1) (h) van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid (39/1967) 

waarin daar aan die ouergemeenskap 'n plek in die onderwysstelsel 
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teogeken is. 

* die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (110/1983) art. 14 en 

15, waarin blanke onderwys as 'n eie saak geklassifiseer word (bedoe

lende met eie sake, die aspekte wat eie is aan 'n volk se identiteit 

en kulttrur). 

Statuter word ouers ve:rplig om deel te he aan die proses van fonnele op-

voedende onderwys deur die beginsel van skoolplig soos vervat in art. 53 

van die Wet. op Onde:rwysaangeleenthede (Volksraad) (70/1988), wat bepaal 

dat 'n leerling van die eerste skooldag van die jaar waarin hy sewe jaar 

oud word tot en met die laaste skooldag van die jaar waarin hy sestien 

word, ve:rplig is om fonnele onderwys te ontvang. Veider word ouers op ge

organiseerde wyse deur statutere liggame soos die Bestuursraad by die 

skool, die Skoolraad ir1 die skoolraadsdistrik en deur die Streeksraad op 

streeksvlak verteenwoordig (RSA, 1988:14). Deur sy betrokkenheid by die 

onderwys kan die ouer as lid op die verskillende rade dien of kan hy sy 
I 

regmatige keuse by wyse van stemming uitoefen ten einde die persone as 

lede daar te stel wat hom die beste op genoerrde rade sal kan verteenwoor-

dig. 

Tot SOller is daar slegs gelet op die pligte van die ouer ten opsigte van 

die opvoeding van sy kind. Die ouer het egter nie net 'n plig om sy kind 

0p te voed nie, hy het ook die reg daartoe en daarmee saam het hy ook die 

t:"~',tot inspraak in die onderwys. 

2ijj2 Die ouer se reg tot inspraak in die onde:rwys 

ileens die aanspreeklikheid vir die totale ontplooiing van sy kind en as 

ilerbruiker van die onderwysdiens het die ouer die reg op effektiewe onder

wys en dus ook reg op inspraak in die onderwys (Iandman, 1987:5). Hierdie 

reg van ouers om hul kinders op te voed spruit uit die aard van die gesin, 
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naamlik uit die afhanklikheid van die kinders van die ouers vir besker-

ming, versorging en sosialisering (Fischer & Schimmel, 1978:322). Die 

skool moet voortbou op die orienteringsarbeid wat tuis begin is (Van der 

Stoep en Vander Stoep, 1968:88) en daann is dit vir ouers noodsaaklik om 

ten valle inaelig te wees ten opsigte van die onderwyspro:;;es (Rowell, 

1981:4411. 'Die ouers het, met ander woorde, die reg om: 

\ '* meer te weet van die hoof en onderwysers en van hul akademiese bevoegd-

heid en opvoedkundige ventlOfuls asook hul godsdienstige agtergrond, en-

sovoorts; 

* meer kennis te he van die skoolkurrikulum, naamlik die leerinhoude wat 

aan hul kinders onderrig word en aan watter buitemuurse bedrywighede 

leerlinge deelneem; 

* meer kennis te he oor skoolbeleid, byvoorbeeld beleid ten opsigte van 

skoolreels, kleredrag van leerlinge, taetse en eksamens, skoolfonds, 

ensovoorts. 

In die tweede plek se Rowell (1981:442) het die ouer die reg om 'n invloed 

uit te oefen op die onderwys ten opsigte van: 

* administratiewe sake soos byvoorbeeld om direk betrokke te wees by die 

keuring van nuwe onderwysers; 

* skoolbeleid, nie om die finale besluitneming waar te neem nie, maar om 

direkte insette te lewer wat sal bydra tot die suksesvolle verloop van 

die onderrighandeling tot voordeel van elke leerling. 

Prinsloo en Beckmann (1987:63) toon aan dat die ouer reg tot inspraak 

in die onderwys het op grand van nie net die intellektuele en sedelike 

ontwikkeling van die kind nie, maar ook wat die volgende betref: 

* die ontwikkeling van die kind se liggaam - met ander woorde die kind 

25 



moet deur die voorsiening van voedsel, liggaamsoefening, gesonde ge

woontes en die nodige :rus in staat gestel word om die beste baat te 

vind by opvoedende onderwys; 

* karaktervorming - aanvaarde lewensnonne moet aan die kind geleer word 

en dit wat onaanvaarbaar is soos, negatiewe en antisosiale gedrag1 

moet afgeleer word. 

* gedelegeerde gesag - die onderwyser tree op in loco parentis (in die • 

plek van die ouer) en daarom moet die ouer kontak met die onderwyser l).e 

om toe te sien dat die gesag in ooreenstennning is met die ouerlike ge

sag (Prinsloo & Beckmann, 1987:58). 

uit · dit wat tot dusver ocr die reg van ouerinspraak in die onderwys ges§! 

is, is dit duidelik dat hierdie reg gegrond is op die volgende: 

* die ouer is primere opvoeder van sy kind en daarom het hy reg tot in

spraak in die onderwys; 

* die ouer is die belangrikste verbruiker van onderwys en daarom is dit 

sy reg om al die nodige kennis ten opsigte van skool te he en om waar 

moontlik, waardevolle insette tot voordeel van die kind te !ewer; 

* die ouer het wat die nie-intellektuele sy van sy kind se opvoeding be

tref die reg tot inspraak in die onderwys om toe te sien dat die skooi 

die ontwikkeling van nie net die kind se intellek en s~es nie, maar 

ook sy liggaam en karakter suksesvol verder sal v~; 

* skool die ontwikkeling van nie alleen die kind se intellek en sedes 

nie, maar ook die van sy liggaam en sy karakter suksesvol verder sal 

veer; 

* die ouer het reg tot inspraak in die skool op grond van die delege

ring van sy gesag oor sy kind aan die skoal. 

ve.r:uer beweer Barnard (1984:73) dat een van die irnplikasies van beginsel-
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riglyn nommer 6 van die RGN-verslag van 1981 oor medeseggenskap en in

spraaJc van die ouers en die georcjaniseerde gerneenskap in die onderwys 1 

daadwerklike geldelike bydraes behels, In art. 102. (1) van die Wet op 

onderwysaangeleenthede (Volksraad) (Wet No. 70 van 1988) word daar deur 

die Minister van onderwys en Kultuursake {Volksraad) voorsiening gernaak 

vir die instelling van onderriggelde wat deur die ouers betaalbaar sal 

wees. Daar kan dus verwag word dat die ouer se reg tot inspraak in die on

derwys sal toeneem namate die finansiEUe ve:tpligtings ten opsigte van die 

opvoeding van sy kind toeneem. 

OUerinspraak in die onde:twys staan nie net op fundamentele, historiese en 

juridiese grande nie, maar die ouer het ook 'n opvoedkundige ve:tpligting. 

teenoor sy kind. Daarom is dit ten slotte ook nodig dat daar na die op

voedkundige grande vir ouerinspraak in die onde:twys gekyk sal word. 

2, 5 DIE OPVOEDKUNDIGE GRONDE VIR OUERINSPRAAK IN DIE ONDERWYS. 

2.5.1 Inleiding 

Wanneer die ouers die doopbelofte voor die gerneente van Christus afle, on

derneem bulle om die kind op te voed of te laat opvoed {Postma, 1987:99). 

Opvoeding is die begeleiding van 'n OJWolwassene deur 'n volwassene tot 

volwassenheid en beskawingsmondigheid (Van der Walt et al., 1983:22). Vir 

die Christen-gelawige irnpliseer opvoeding volgens Van Wyk {1973:52) 'n 

doelbewuste, opsetlike en waarheidsgenonneerde aktiwiteit waarby die vol

wassene, veral die ouer, uit liefde vir God en sy naaste 'n onvolwasse 

persoon begelei tot volle geloof in en diens aan God, tot bevordering van 

die heil en voorspoed van sy naaste en tot uitvoering van sy kultuurop

drag. 

Opvoeding is dus 'n aktiwiteit waarin daar daadwerklike bemoeienis gernaak 

word met die kind om hom in geloof en liefde ten volle vir die volwasse 
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lewe toe te rus. Die opvoeding kan die beste gedy as dit binne •n milieu 

geskied waarin kinders die volle vertroue geniet van almal waanuee bulle 

om;:~aan. Die gesin, wat in liefde en hannonie saamleef, bied so 'n milieu. 

Hoffman (1978:75j''·wys daarop dat die kind juis na om;:~angsvertroue in die 

gesin vra. 

OUers sal dus aan die een kant meet toesien dat hulle aan die kind •n ou

erhuis bied waarin om;:~angsvertroue verseker is, en aan die ander kant sal 

ouers meet toesien dat die skool ook hierdie om;:~angsvertroue aan bul kind 

sal bied. 

2.5.2 Gesinsnorme vir 'n ideale opvoedingsmilieu 

Volgens Hoffman (1978:75) meet die gesin aan bepaalde norme voldoen ten 

einde om;:Jangsvertroue by die kind en dus 1 n ideale opvoedingsmilieu · te 

skep. Hierdie norme is onder andere: 

* Oorsprongsgerigtheid - beide ouer en kind meet in hul sosiale hande

linge God in liefde dien. 

* Getrouheid - gesinslede meet aan bulle self en aan mekaar getrou wees. 

* Geregtigheid - gesinslede meet mekaar se regte respekteer en mekaar 

regverdig behandel. 

* Welwillendheid - daar meet om;:Jangshannonie tussen gesinslede wees. 

* Ewewigtigbeid - ouers meet in hul om;:~ang met hul kinders bulle nie 

verwen of oorbeskenn nie en ook nie verwaarloos nie, maar meet pro

beer verboed dat bulle vooibarig, ongebalanseerd en wanaangepas sal 

raak. 

* Verstaanbaarheid - om;:Jangsvertroue is slegs moontlik waar daar 'n ge

sonde verstandhouding tussen gesinslede beers en waar openhartige ge

sprek en korrnnunikasie tussen ouers en kinders bestaan. 

* Positivering - ouers meet die algerneen-geldende beginsels vir die lewe 

van die gesinslede korrek en eietyds kan verwerklik. 

* Oordeelkundigheid - ouers meet korrekte oordeel aan die dag kan le ten 
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opsigte van die keuse van optrede teenoor bepaalde gesinslede in gege-

we situasies. 

* Sensitiwiteit - gesinslede moet 'n aanvoeling he vir mekaar se behoef-

tes sander am emosioneel te oorreageer indien iets in die gesinsver-

houdings verkeerd sou loop. 

* Beheersdheid - ouers moet in alles wat bulle doen bulle self kan be-

beer en moet hul kinders van kleins af selfbeheersing leer. 

* Wellewendheid - gesinslede moet nie koud en afsydig teenoor mekaar 

staan nie, maar moet op liefdevolle wyse saamleef en hul saroesyn be-

leef. 

* Wisselwerking - daar moet ru:i.mt:e in die gesin wees vir wedersydse be-

invloeding ten goede. 

* Aanpasbaru:heid - gesinslede moet in staat wees am met behoud van on

onderhandelbare norme, soos hul Christelike lewens- en wereldbeskou-

ing, by die snelveranderende lewensituasies aan te pas. 

* Samehorigheid - gesinslede moet in hul amgang met mekaar 'n gees van 

samehorigheid en aanvaarding van rnekaar openbaar. 

* Eenstemmigheid- daar moet in die gesin 'n eenheid in die veelheid van 

al die norme hierl>o genoem, bestaan wat beteken dat alle verhoudinge 

en handelinge 'n eenstermnige karakter moet be. So sal die handelinge 

van byvoomeeld 'n Christelike gesin 'n eenstermnige Christelike ka-

rakter dra. 

2. 5. 3 Norme waaraan die skool moet voldoen am 'n ideale opvoedingsmilieu 
te skep 

Die ideaal sou wees dat die skool in alle opsigte dieselfde norme as die 

van die gesin aan die kind sou kon voo:rhou, maar as gevolg van die diver-

siteit van die gesinne binne die skoolgemeenskap wat deur die skool be-

dien word, is dit nie moontlik nie. Die skool moet egter wel amgangsver-
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troue aan die leerling hied. Van Schalkwyk (1986:221-222) wys daarop dat 

die skool orrgangsvertroue kan bied as: 

* hy die kind gedifferensieerd kan onderrig in ooreenstenrrning met sy 

aanleg, venuoens of gestrenrlheid; 

* hy die kind se moontlikhede optimaal ontsluit deur •n hoe onderrigpeil 

te handhaaf; 

* hy die godsdienstige en kul turele waardes van die ouerhuis respekteer; 

* hy reg en geregtigheid ten opsigte van die kind laat geskied, en 

* die onderwys wat deur die skool gegee word, sal voldoen aan die be

roepsveJ:Wagtinge van die leerling en sy ouers. 

Verder wys Nell (1982:14) daarop dat onderwysers nooit die vertrouensposi

sie wat hulle geniet, in watter opsig ook al, mag misbruik nie, aangesien 

dit die vertroue van die leerling in die onderwyser en die skool kan 

skaad. 

Die skool kan dus nie net 1n onderrig-leerplek wees nie, ~ar moet veel 

eerder 1 n plek wees waar daar orrgesien sal word na die opvoedkundige be

hoeftes van die leerlinge. Die ouer het dus 1n plig om toe te sien dat 

die skool wel aan die opvoedkundige verwagtings van die ouers sal vol

doen. Van I.oggerenberg en Jooste (1978:101-102) wys in die verband daarop 

dat ouers moet toesien dat: 

* die skool moet voortbou op dieselfde gees en rigting as die van die 

ouerhuis; 

* die lewens- en wereldbeskouing wat in die ouerhuis aan die kind oorge

dra is, by die skool verder verstewig en vasgele word, en 

* die onderwys Christelik-nasionaal is. 

Uit voorgaande is dit duidelik dat beide die ouerhuis en die skool die 

kind se vertroue moet he ten einde 1 n gesonde opvoedkundige milieu te kan 
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skep en daarom is dit van kardinale belang dat die ouers en die skool by 

mekaar betrokke moet wees. Indien toereikende ouerbetrokkenheid by die 

skool bewerkstellig kan word, kan die ondexwysers groter duidelikheid ver

kry met betrekking tot die verwagtinge van ouers ten opsigte van die skool 

en kan ondexwysers hul verwagtinge met betrekking tot die ondexwys duide

lik aan die ouers oordra (Clase, 1985:5). 

Soos reeds genoem (vergelyk.2.4.1), is die reg die ordening van menslike 

belange. Dit bring mee dat die belange van ouers by die ondexwys geordend 

en georganiseerd moet verloop. Dit geskied fonneel aan die hand van beson

dere gemeenskapsb:ukture, bekend as knoopsb:ukture (Van Schalkwyk, 1981: 

109). 

Khoopsb:ukture, ten opsigte van ouerinspraak in die onderwys, vexwys na 

daardie aktiewe organisatoriese gemeenskapsb:ukture waarbinne hierdie in

spraak geadministreer, georganiseer, gesteun, georden en bedink word (Van

Schalkwyk, 1981:109). 

Die ouers word op verskillende terreine en deur verskeie k:noopstrukture 

in die ondexwys verteenwoordig, en die verteenwoordiging kan volgens Van 

Wyk (1987:70) statuter of nie-statuter geskied. OUerinspraak in die onder

wys kan ook op 'n nie-formele basis in die vonn van oueraande geskied (Van 

der Westhuizen, 1990:92}. 

2. 6. STA'IUTE\RE OUERVERI'EENWOORDIGING 

2.6.1 Inleiding 

Statutere liggame is liggame wat deur wetgewing (statuut) in die lewe ge

roep is (Oosthuizen & Bondesio, 1988:21}. statutere verteenwoordiging van 

die ouers by die skool geskied aan die hand van die Bestuursraad, die 

SUid-Afrikaanse Raad vir Ondexwys, Skoolrade, Streeksrade en die Provin

siale Onderwysraad (Vander Westhuizen, 1990:88-90). 
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Vir die doel van hierdie studie sal daar. vervolgens slegs aandag gegee 

word aan die Bestuursraad as ouerverteenwoardigende liggaam (vergelyk 

1.2). 

2.6.2 Die Bestuursraad 

2.6.2.1 omskrywing 

Die Bestuursraad is 'n statutere, ouerverteenwoordigende liggaam wat 

kragtens wetgewing deur die Minister van OndeJ:WYS en Kultuur (Volksraad) 

vir openbare skole, uitgesluit nywerheids- en verbeteringskole 1 ingestel 

word (RSA1 1988:14) 1 en wat verkies word deur stemgeregtigde ouers van 

kinders in 'n skoal. Elke ouer wat een of meer kinders by 'n skoal het, is 

geregtig om by 'n verkiesing vir lede van die bestuursraad van daardie 

skoal te stem (RSA1 1990(a):37). 

2.6.2.2 Woardomskrywings 

Wat die status 1 bevoegdhede en werksaarohede van die bestuursraad betref 1 

beteken, volgens Goewermentskennisgewing No. R.688 1 (RSA, 1990(a) :1): 

* "Die Wet" die Wet op OndeJ:WYsaangeleenthede (Volksraad) 1 1988 (Wet 

No. 70 van 1988; 

* "Direkteur" 'n direkteur van onde:rwys van een van die verskillende 

ondeJ:WYsdepartemente wat onder die Departement van Onderwys en Kul

tuur (Volksraad) ressorteer; 

* "Lid" 'n lid van die bestuursraad; 

* "Minister" die minister van OndeJ:WYS en Kultuur (Volksraad); 

* "OndeJ:WYSer" iemand wat volgens die Wet aangestel is om onderwys by 

'n skoal te gee, en 

* "Skoal" enige openbare skoal uitgesonderd 'n nywe:rheid- en verbete

ringskoal. 
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2.6.2.3 samestelling van die Bestuursraad 

'n Bestuursraad word volgens Regulasiekoerant No. 4475 van 30 Maart 1990 

(RSA., 1990(a) :34) soos volg saarrgestel: 

(a) die skoolhoof van die betrokke skool en 

(b) 1 n minimum getal lede van vier tot 1 n maksimum getal lede van twaalf 

soos deur die Direkteur ten opsigte van die betrokke skool bepaai. 

Die meeste van die lede van die bestuursraad moet ouers van die 

betrokke skool wees wat deur stemgeregtigde ouers van die skool 

genomineer en as verkose verklaar is of verkies is. 

(c) In die geval van parallelmedium- en dubbelmediumskole moet die Di

rekteur die getal lede wat die minderheidstaalgroep ill die bestuurs

raad moet verteenwoordig, bepaal. Volgens 'roD-Omsendbrief 7 van 

1991 (IDD., 1991:2) word die verteenwoordiging van die minderheids

taalgroep bepaal volgens die persentasie inskrywing op die tiende 

skooldag van die jaar waarih die verkiesing van die betrokke be

stuursraad plaasvind, en wel soos volg: 

* 12,5 % tot 24,9 % : minstens een lid; 

* 25 % tot 37,4 % : minstens twee lede en 

* 37,5 % en meer : minstens drie lede. 

Die minderheids- en meerderheidstaalgroepe kan deur persone van al

bei taalgroepe op die bestuursraad van 1n parallel- of dubbelmedium

skool verteenwoordig word ('roD., i991:2). 

(d) Waar sekere liggame na die Minister se mening volgens bestaande tra

disie inspraak in die samestelling van die bestuursraad van 1n·skool 

het, kan die Minister op versoek van die Direkteur die nodige toe

sterrnning aan so 'n skool verleen. Die getal ouer-lede moet egter 

meer as die helfte van die toelaatbare getal bestuursraadslede wees. 
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Die Minister kan die toestennning soos in paragraaf (d) uiteengesit, te 

eniger tyd na goeddunke terugtrek en die bestuursraad ontbind, waarna • n 

nuwe bestuurs~ad· saangestel moet word soos in paragrawe (a), (b) en (c) 

hierbo beskl:yf. 

(e) Indien soveel ouers van leerlinge van 1n bepaalde skool so ver buite 

die ornniddellike orrgewing van die skool woon dat die verkiesing van 

'n bestuursraad deur die ouers nie prakties moontlik is nie, kan 

die Minister dit volgens sy eie diskresie saarnstel (RSA, 1990(a) t 

35). 

2.6.2.4 Diskwalifikasies van lede van •n Bestuursraad 

Volgens onderwysregulasie No. R.690 (RSA, l990(a):35) is iemand onbevoeg 

om lid van •n bestuursraad te word indien hy: 

* minderjarig is; 

* behalwe die skoolhoof, •n onderwyser in diens van die betrokke Depar

tement is; 

* in 'n ander hoedanigheid in diens van die betrokke Departement is sen

der toestemming van die Direkteur om in •n bestuursraad te dien; 

* nie 'n SUid-Afrikaanse burger is nie (die Minister kan nie-burgers 

bevoeg verklaar om op bestuursrade te dien) ; 

* aan 1 n misdryf skuldig was of is waarvoor gevangooisstraf sonder die 

keuse van 'n boete opgele is, tensy algehele kwytskelding verleen is 

of die tennyn van gevangenisstraf minstens drie j aar voor sy verkie

sing as lid van so 'n raad verstryk het; 

* geestesongesteld verklaar is, of 

* ongerehabiliteerd insolvent is. 

2.6.2.5 Die magte en pligte van die bestuursraad 

Die rol wat die bestuursraad vervul in skoolbestuur word veral weerspieeJ. 

in die magte en pligte van die raad wat deur die Minister by wyse van On-
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derwysregulasie No. R.690 van 30 Maart 1990 (RSA, 1990(a) :35) en Onder

wysregulasies No.s R.1719, R.1720 en R.1721 van 27 Julie 1990 (RSA, 

1990(a) :112) aan hom toegeken is. Hierdie magte en pligte behels die vol

gende: 

Die Bestuursraad -

* is 'n regspersoon en kan gevolglik in 'n regsgeskil as eiser of as 

verweerder optree; 

* doen, as amptelike mondstuk van die ouers, verslag, indien nodig, aan 

die betrqkke skoolraad enjof die Direkteur van Onderwys oor sake wat 

die skool raak; 

* hou toesig oor die geboue, terrein, meubels en uitrusting van die be

trokke skool; 

* hou toesig oor die beheer van skoolfonds- en onderriggelde. Vir die 

doel word 'n finansiele komitee by die skool ingestel; 

* hou toesig oor die beheer van koshuisfondse; 

* hou toesig oor die beheer van die skoolbusvervoerrekening; 

* maak aanbevelings ten opsigte van die aanstelling van onderwysers in 

perrnanente peste by die betrokke skool. Die Minister doen die aanstel

lings; 

* mag hom nie bemoei met die professionele werksaamhede van die onder

wyspersoneel van die betrokke skool nie, maar mag enige wangedrag of 

onbehoorlike optrede van 'n personeellid aan die superintendent van 

onderwys rapporteer; 

* bepaal die skooldrag van leerlinge van die skool; 

* adviseer die skoolraad oor vervoerskemas vir leerlinge van die 

skool; 

* maak aanbevelings aan die skoolhoof met betrekking tot die daaglikse 

openings- en sluitingstye, buitemuurse bedrywighede, gedragskode vir 
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en algemene voorkoms van leerlinge van die skool; 

* doen minstens een keer per jaar by 'n ouervergadering of in 'n 

nuusbrief aan die ouers verslag oor sy werksaarohede. 

Uit bogenoerrde pligte is dit duidelik dat die rol van die bestuu:tsraad in 

skoolbestuur redelik ornvangryk kan wees. Die bestuursrol van 'n bestuurder 

of 'n bestuursliggaam soos die bestuursraad word vergestalt in 'n aantal 

reelbare handelinge of bestuurstake (Vander Westhuizen, 1990(a) :43). 

Ten einde die omvang van die bestuur.;:rol van die bestuursraad te kan be

paal, is dit vervolgens nodig om meer indringend te kyk na die besondere 

bestuurstake waarvoor die bestuursraad verantwoordelik is. 

2.6.2.6 Die bestuurstake van die bestuursraad 

2.6.2.6.1 Inleiding 

Die bestuursgebeure in die skool word volgens De Wet (1981:112) vergestalt 

deur die bestuurstake wat daar in die skool verrig word. Die hoof-be

stuurstake behels volgens Van der Westhuizen (1990(b) :139): beplanning, 

organisering, leidinggewing en beheeruitoefening. 

2.6.2.6.2 Beplanning 

Robbins (1980:128) beskou beplanning as die stel van bepaalde doelwitte en 

die bepaling van rnaniere om die gestelde doelwitte die beste te bereik. 

Walton (1976:9) sien beplanning as die bepaling van dit wat in 'n ondeme

ming gedoen rnoet word en die metodes wat gevolg rnoet word om dit uit te 

voer. Allen (1964:109). se dat beplanning die werk is wat 'n bestuurder 

verrig ten einde die toekoms te kan bemeester. Koontz, O'Donnell en Wein

rich (1982:35) sien beplanning as die maak van keuses uit 'n raamwerk van 

alternatiewes, ten opsigte van doelwitte, beleid en prosedures. 

Uit voorgaande kan verskeie aktiwiteite van beplanning geidentifiseer 
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word, naamlik doelwitstelling, besluitneming, beleidmaking en probleemop

lossing. Van der Westhuizen (1990(b) :139) noem hierdie aktiwiteite die 

"subtake" van beplanning. 

Die bestuurstake van die bestuursraad ten opsigte van beplanning kan ver

volgens aan die hand van die indeling van die subtake van beplanning val

gens Vander Westhuizen (1990:47) en Onderwysregulasie No. R. 690 (RSA:35) 

asook die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad) (70/1988), soos volg 

uiteengesit word: 

* Doelstellings: Die bestuursraad werk saam met die skoolhoof en ande:t 

belangstellendes aan alle skemas wat aangepak word ten einde opvoe

ding in die oue:r;huis en die skool doeltreffender te rnaak (TOO ,1986: 

414). Die bestuursraad is dus saam met die skoolhoof verantwoordelik 

vir die bepaling van veral langtency:ndoelstellings soos beter en doel

treffender ondetwys, beter en meer doelrnatige sportgeriewe, •n netter 

terrein en geboue en beter en meer gesofistikeerde onderrighulpmiddels 

en ander toerusting. 

* Doelwitstelling: Die bestuursraad help die skoolhoof en personeel met 

die stel van korttermyndoelwitte. In Hoofstuk 32 paragraaf 8.4 van 

die TOD se Handleiding vir Algemene Skoolorganisasie (TOD, 1986:414) 

word verskeie doelwitte genoem, soos verl:Jetering van die skoolgrond en 

sportterrein, aanplant van borne en die insameling van fondse ter sty

wing van die skoolfonds. 

* Beleidmaking: Die bestuursraad adviseer die skoolhoof ten opsigte van 

die fonnulering van beleid met betrekking tot die daaglikse openings

en sluitingstye van die skool, die skooldrag van leerlinge, buitemuur

se bedrywighede van die skool, gedragskode vir en die algemene voor

korns van leerlinge van die skool (RSA, 1990(a) :37). 
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* Besluitnerning: Besluitnerning is essensieel vir die bereiking van •n 

skoal se doelstellings (Vander Westhuizen, 1990(b) :158). Die be

stuursraad neem dus saam met die skoolhoof die nodige besluite ten 

einde die doelstellings, doelwitte, gefonnuleerde beleid en die pro

bleemoplossing waa:rvoor hy saam met die skoolhoof verantwoordelik is, 

te laat realiseer. 

* Probleemoplossing: Gorton (1976:60) beweer dat doeltreffende pro

bleemoplossing afhanklik is van die ondei:WySleier se ve:J:ll\00 om doel

treffende besluite te neem. Die bestuursraad, bestaande uit persone 

wat · veral op die terrein waa:rvoor die raad verantwoordelik is ktm

diges behoort te wees, kan die skoolhoof sterk ondersteun in die op

lossing van besondere probleme. 

2.6.2.6.3 Organisering 

Daar moet onderskei word tussen die twee begrippe "organisasie" en "orga

nisering". Organisasie verwys gewoonlik na 'n bepaalde installing, stelsel 

of struktuur. In die verband beskryf Nell (1980:165) 'n organisasie as 'n 

struktuur, bestaande uit persone wat in 'n bepaalde vemouding tot mekaar 

staan en wat sekere gemeenskaplike doelstellings nastreef. Reynders (1977: 

98) se organisasie bestaan oral waar twee of meer mense moet optree om 'n 

gemeenskaplike doel te bereik. Die bestuursraad is dus 'n organisasie. 

Organisering is die bestuurstaak wat die aktiwiteite van 'n organisasie 

reel, pligte, verantwoordelikhede en gesag aan persone en afdelings toewys 

en hul onderlinge verhoudings bepaal, ten einde samewerking te verkry om 

sodoende die doelwitte van die organisasie so doeltreffend moontlik te be

reik (Marx, 1981:235). Robbins (1980:8) se organisering is die skepping 

van vemoudings tussen die aktiwiteite wat verrig moet word, die personeel 

wat dit moet verrig en die faktore wat nodig is om dit suksesvol te ver

rig. 

38 



Organisering verwys dus na die bestuurstaak wat verrig word om strukture 

te skep waarin rnense (personeel) in 1n bepaalde verttouding met mekaar ge

stel word, met bepaalde gesag beklee word en gebruik word om die doelstel

lings van 1n organisasie so doeltreffend moontlik te bereik. Die sllbtake 

van organisering is volgens Van der Westhuizen (1990(a) :47) organisasie

struktuurskepping, delegering en koordinering. 

Die bestuursraad se taak ten opsigte van organisering is onder andere: 

* Struktuurskepping: Ma:l:x (1981:243) se organisasiestruktuurskepping 

is die skepping van 1 n raamwerk van poste waarin rnense wat verskillen

de take verrig saam:Jegroepeer word om 1n gemeenskaplike doelstelling 

na te streef. Die bestuursraad stel 1n finansiele komitee aan wat 

verantwoordelik is vir die beheer en bestuur van skool- enjof koshuis~ 

fondse en onderrig- enjof losiesgelde soos bepaal in artikels 101 en 

102 van die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad) (70/1988). 0p 

dieselfde wyse kan die bestuursraad ook ander komitees aanstel by

voo:tbeeld sport- en kultuurkomitees. Die bestuursraad doen aanbeve

lings ten opsigte van die aanstelling van pennanente onderwysers (RSA, 

1990(a) :36), en help dus so om die personeelstruktuur van die skool te 

skep. Die bestuursraad vervul met die hulp en advies wat hy aan die 

skoolhoof verleen 1n funksie wat, aldus van der Westhuizen (1990(b): 

172), bekend staan as 'n staffunksie. 

* Delegering: Delegering is die toevertrou van take, verantwoordelik

hede en gesag deur die persoon in beheer van 1 n organisasie aan ander 

(ondergeskiktes) (Van der Westhuizen, 1990(b) :178). Die bestuursraad 

delegeer byvoo:tbeeld sy gesag aan die finansiele komitee, hierbo ge

noem, om narnens hom die genoemde finansies van die skool te hanteer. 

Op dieselfde wyse kan delegering van gesag geskied na ander komitees 

van die bestuursraad. 
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* Koordinering: Koordinering is daardie handeling wat uitgevoer word 

om die aktiwiteite van :mense wat 'n bepaalde opdrag uitvoer, te sin

chroniseer, samewerking te verseker, spangees te bou en te verseker 

dat beleid eenvormig vertolk en toegepas word (Reynders, 1977:126). 

Die bestuursraad is besig met die koordineringshandeling as hy in 'n 

bestuursraadsvergadering bespreking voer oar die kwartaal verslag van 

die skoalhoaf of die senior huisvader. 

2.6.2.6.4 Leidinggewing 

Leidinggewing is die rigting wat gegee word aan en die toesig wat gehou 

word oar ondergeskiktes in 'n organisasie ten einde die beplande doelwitte 

te verwesenlik (Robbins, 1980:9). Reynders (1977:45) se dat leidinggewing 

'n kreatiewe, inisierende en aktiverende handeling is. 

Uit bogenoerrde kom die volgende subtake van leidinggewing duidelik na 

vore: die gee "van leiding en advies aan en die aktivering of motivering 

van gelykes en ondergeskiktes. Om aan :mense leiding en advies te kan gee 

en om hulle te kan motiveer is kommunikasie tussen die verskillende partye 

nodig. Newell {1978:5) wys daarop dat mense vir hul~e voartbestaan op 

mekaar aangewese is, met ander woarde waar :mense oak al saam werk of woan, 

daar gesonde onderlinge verlloudings moet wees. Die werknemer moet oak in 

'n gesonde verllouding teenoar sy werk staan (Van der Westhuizen, 1990(b): 

192). Vemoudingstigting is dus 'n belangrike subtaak van leidinggewing. 

* Leidinggewing: Die bestuursraad gee leiding aan die skoalhoaf wan-

neer tydens die beplanningsfunksie beleid gemaak word ten opsigte van 

byvoarl:Jeeld skoalreiils, gedragskode van leerlinge, daaglikse ope

nings en sluitingstye van die skoal ensovoarts, wanneer terreinbeplan

ning gedoen word en wanneer aanbevelings gemaak word vir die aanstel

ling van permanente onderwysers (RSA, 1990(a):36-37). Die bestuursraad 
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kan aanbevelings maak by die betrokke onderwysdepartement ten opsigte 

van sake rakende die welsyn van die betrokke skool, en adviseer die 

plaaslike skoolraad met betrekking tot vervoerskemas vir leerlinge 

(RSA, 1990(a):36). 

* Motivering: Die wese van motivering is die st:i.mulering van mense tot 

aksie (Scott, 1962:44). Die bestuursraad bet, as aroptelike verteen

woordiger van die ouers, die taak om die ouers te motiveer tot groter 

betrokkenheid by die skool (TOD, 1986:415). Die bestuursraad kan ook 

deur sy eie entoesiasme en betrokkenheid by die skool die hoof en per

soneel motiveer tot voortrefliker dienslewering aan die skool. 

* Kormnunikering: Die bestuursraad is die aroptelike mondstuk van die 

ouers by die skool (RSA, 1990(a) :36) en is verantwoordelik vir die 

oordra van inligting betreffende sy werksaarohede aan die ouers by wy

se van verslag tydens oueraande of deur omsendskrywe aan die ouerge

meenskap. Die bestuursraad bring sake wat betrekking het op die wel

syn van die skool onder die aandag van die betrokke onderwysdeparte

ment en skakel met die plaaslike skoo1raad oor sake rakende vervoer

skemas vir leerlinge, instandhouding van die geboue en toerusting van 

die skool. 

* VertJ.oudingstigting: Die bestuursraad kan saam met die skoolhoof planne 

beraam om soveel ouers moontlik in die skool en sy werksaarohede te 

laat belangstel (TOD, 1986:415). Hoe meer ouers en onderwysers met 

. mekaar kontak bet en mekaar leer ken, hoe beter kan onderlinge vertJ.ou

dings groei tot voordeel van die leerlinge. 

2.6.2.6.5 Beheeruitoefening 

Beheeruitoefening is die taak wat deur 'n bestuurder verrig word om werk 

te evalueer en te reguleer (Allen, 1964:324). Robbins (1980:10) se dat in 

die' uitoefening van beheer die bestuurder die werkverrigting van die or~ 

ganisasie beoordeel, reguleer en kontroleer om te verseker dat dit aan 'n 
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sekere standaard voldoen. 

Uit bogenoem::le is dit duidelik dat om werk te kan evalueer daar bepaalde 

voorskrifte moet wees waru:volgens die standaard van werk geevalueer moet 

word. Verder sal die werk meetbaar moet wees om die standaard daru:van te 

kan bepaal en as dit sou blyk dat die werk nie aan bepaalde standaarde 

voldoen nie, sal korrektiewe optrede nodig wees. 

* Beheervoorskrifte: Die kriteria vir beheeruitoefening word reeds be

paal terwyl beplanning gedoen word (Vander Westhuizen, 1990(b) :230) 

en dit moet vervat wees in die doelwitte, programme, beleid, reels, 

prosedures, ensovoarts. Die bestuursraad stel in samewerking met die 

skoalhoaf beheervoarskrifte op wanneer hy byvoari:>eeld skoalreels, 1 n 

gedragskode en skooldrag vir leerlinge van die skoal bepaal. 

* Waarneming en meting: Van der Westhuizen (1990(b) :230) se dat daar 

verslag gedoen moet word oar gedane werk om die werklike werkverrig

ting met die gestelde standaarde te kan vergelyk. Die bestuursraad 

neem waar en meet die werkverrigting van die skoal aan die hand van 

byvoari:>eeld die kwartaalverslae van die skoalhoaf en senior huisvader 

van die koshuis en op grand van sport- en kul tutu:byeenkomste wat deur 

lede van die raad bygewoan word. Verder meet die bestuursraad die han

tering van skoalfinansies aan die hand van ouditeursverslae. 

* Evaluering: Evaluering is die versigtige, deeglike, objektiewe ontle

ding van elke individu, groep, produk of program ten einde sterk- en 

swakpunte te identifiseer (Gorton, 1983: 65) • Hierdie evalueringstaak 

verrig die bestuursraad wanneer hy bespreking voer oor die kwartaal

verslae van die skoalhoaf en senior huisvader of 'n ontleding maak van 

die ouditeursverslag van die skoal- of koshuisfondse, of as hy planne 

moet goedkeur vir die uitbreiding van sportgronde, ensovoarts. 
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* Ko=ektiewe optrede: Marx (1981:298) toon aan dat ko=ektiewe optre

de die effektiewe regstel van afwykings aan die een kant en die voor

koming daarvan aan die ander kant behels. Ko=ektiewe optrede is dus 

die stappe. wat geneem moet word om foute reg te stel of dit te voor

kom. Die bestuursraad kan op sigself nie veel doen ten opsigte van 

korrektiewe optrede nie, maar kan foute en gebreke wat onder sy aandag 

kom by die skooThoof, plaaslike skoolraad of die betrokke onderwysde

parternent rapporteer vir die nodige aandag en regstelling. Verder kan 

die bestuursraad wangedrag van personeellede by die betrokke superin

tendent van onderwys rapporteer (vergelyk 2.6.2.5). 

Bestuurshandelinge (take) vind nie in 'n lugleegte plaas nie, maar bepaal

de sake (areas) in 'n organisasie (i.e. die skool) word aan die hand van 

bogenoenrle bestuurstake bestuur (Vander Westhuizen, 1990(a) :48). 

2. 6. 2. 7 Die bestuursrareas van die bestuursraad 

2.6.2.7.1 Inleiding 

'n Bestuursarea is 'n bepaalde omskrewe area met 'n eie wetsbepaaldheid, 

eie spesifieke kenmerke, en met 'n eie struktuur waarvolgens dit funksio

neer en waarvolgens dit bestuur word (Van der Westhuizen, 1990(a) :48-49). 

Gorton (1983:47) beweer dat die bestuursproses in die skool berus. op die 

organisering en administrering van menslike en fisiese hulpbronne om die 

gestelde doelwitte van die skool die beste te kan bereik. 

Bestuurshandelinge of take in die skool behels dus die aanwending van men

se (personeel, ouers, leerlinge en ander) en fisiese fasiliteite (geboue, 

skoolte=ein, sportfasiliteite, meubels en apparatuur) binne bepaalde 

taakareas ter verwesenliking van die opvoedkundige doelstellings van die 

skool. 
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Gorton (1983:47-49) en Vander Westhuizen (1990(a):50) onderskei die vol

gende bestuursareas: 

* Personeelaangeleenthede 

* Leerlingaangeleenthede 

* Kurrikulurn- en onderrigaangeleenthede 

* Fisiese fasiliteite 

* FinansiEHe aangeleenthede 

* Skool-gemeenskapsve:rhoudinge 

In die lig van die pligte en bevoegdhede van die bestuursraad (vergelyk 

2.6.2.5) wil dit voorkom asof die raad nog nie ten volle op alle terreine 

(bestuursareas) van die skool funksioneer nie. Daar sal vervolgens aan

dag gegee word aan die stand van bestuursraadsdeelname met betrekking tot 

genoenrle bestuursareas. 

2.6.2.7.2 Personeelaangeleenthede 

Personeelbestuur is die voorsiening, instandhouding en ontwikkeling van 

personeel met die oog op die bereiking van die pr.i.mere doelstellings van 

die onderneming (i.e. die skool) (Bondesio & De Witt, 1990:249). Gorton 

(1983:47-49) en Bondesio en De Witt (1990:250) onderskei die volgende sub

areas en take ten opsigte van personeelbestuur: 

* Antisiperende aktiwiteite: Dit behels die bepaling en neerlegging van 

personeelbeleid en -prosedures. Hierdie aktiwiteite sluit die skepping 

van 'n personeelpos in. 

* Personeelvoorsiening: Dit .sluit onder andere werwing, keuring en in

diensneming van personeel in. 

* Personeelbenutting: Dit is die aktiwiteite wat plaasvind tussen in

diensneming en diensbeeindiging en behels onder meer personeelinska

keling, -evaluering, -ontwikkeling, -opleiding en -motivering; hante-
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ring van personeelkonflik, gedragsmodifisering; voarkoming van profes

sionele uitbranding en die ontwikkeling van spangees (esprit de corps) 

by die personeel van die skoal. 

* Diensbeeindiging: Dit sluit in aktiwiteite soos die hantering van be

dankings, skorsings en die opskorting enjof afskaffing van poste. 

Wat personeelaangeleenthede betref, hanteer die bestuursraad, in die lig 

van sy bevoegdheid (vergelyk. 2.6.2.5) hoafsaaklik die aanstelling van 

pennanente ondel:WYspersoneel en die aarnnelding van gevalle van wangedrag 

en onbevoegdheid van personeellede by die Superintendent van Ondel:WYs 

Kring. Die bestuursraad mag hom egter nie met die professionele werksaam

hede van die ond91:WYspersoneel bemoei nie (RSA,1990(a) i37). Die bestuurs

raad kan egter 'n grater rol met betrekking tot personeelaangeleenthede 

speel. Gray (1984:406) wys in 'n artikel oar skool-gemeenskapsvermoatskap

programme in die VSA daarop dat by verskeie skole in die VSA daar pro

gramme bestaan waarin daar aan ond91:WYsers byvoarbeeld indiensopleiding 

verskaf word deur kundiges uit die private sektor. SUlke programme kan met 

vrug deur bestuursrade in Transvaalse openbare skole geinisieer word. 

2.6.2.7.3 Leerlingaangeleenthede 

Leerlingaktiwiteite is volgens Prinsloa en Van Roayen (1990:362) die mobi-. 

lisering van psigiese enjof fisiese energie deur 'n leerling ten einde ak

tief deel te neem aan syjhaar opvoeding en proses van volwassewording. Die 

bestuur van leerlingaktiwiteite behels dus hoafsaaklik die beplanning, or

ganisering, leidinggewing en kontrolering van die psigiese enjof fisiese 

aktiwiteite van leerlinge ten einde die nie-volwasse kind tot valle vol

wassenheid te begelei. 

Prinsloa en Van Roayen (1990:365-366) en Gorton (1983:48) onderskei die 

volgende subareas van leerlingbestuur: 
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* Ieerlingaktiwiteite: Dit sluit in akademiese, vaardigheids, sosiale, 

maatskaplike, ekonomiese, kulturele, religieuse en 'fisiese aktiwi

teite. 

* organisasiestruktuur van leerlingaktiwiteite: Die organisasiestruktuur 

van leerlingaktiwiteite bestaan uit die volgende komponente: leer

linge, onderwysers, ouers en ander volwassenes en fisiese fasiliteite. 

* Ieerlingleierskap: Waar leerlinge aan bepaalde aktiwiteite in 1:11 groep 

deelneem, kom leerlingleierskap ter sprake, wat :hrpliseer dat daar 

leerlinge is wat met bepaalde gesag en besluitnemingsbevoegdhede beklee 

woni (Prinsloo & Van Rooyen, 1990:373). Ieerlingleiern meet dus ver

sigtig geselekteer en opgelei woni om die verantwoonielikhede van gesag 

en besluitneming te kan behartig. 

* Ieerlingondersteuningsdienste: Ieerlingbestuur behels ten slotte ook 

die hantering van leerlingondersteuningsdienste. Gorton (1983:48) noem 

onder meer: 

- die voorsiening van opvoedkundige leidingsdienste; 

- beleidmaking ten opsigte van die orientering van nuwe leerlinge, 

skoolbywoning, hantering van aanpassingsprobleme en leerlingveilig

heid in die skoolgebou en op die skoolterrein; 

- die ontwikkeling van 'n buitekurrikulere program; 

- die hantering van dissiplinere gevalle, en 

- die kontinue bepaling en rapportering van die leerlingvoniering. 

Wat die bestuur van leerlingaangeleenthede betref, hanteer. die bestuurs

raad tans slegs die volgende sake: 

* die bepaling van die skQOldrag van leerlinge; 

* advies aan die skoolraad ocr vervoerskemas van leerlinge; 
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* advies aan die skoalhoaf oar die daaglikse openings- en sluitingstye 

van die skoal, buiterouurse bedrywighede, gedragskode vir leerlinge, en 

beleid ten opsigte van die voarkoms van leerlinge. 

Uit voargaande is dit duidelik dat ouerinspraak. in die leerlingaangeleent

hede in Transvaalse openbare skole deur die bemiddeling van bestuursrade 

baie beperk is. McDonald (1986:753) wys op 'n verskeidenheid programme wat 

in Kentucky in die VSA geloods is om 'n wye verskeidenheid ondersteunings

dienste ten opsigte van leerlingaangeleenthede te bied oar onde:t:wer:pe wat 

wissel van kuns-, wiskunde- en wetenskapsverryking tot die voarkomirig van 

vroee skoalverlating. Die programme word ondersteun deur plaaslike besig 

hede van gemeenskappe waarin die skole gelee is. Bestuursrade kan soartge

lyke programme in Transvaalse openbare skole inisieer. 

2.6.2.7.4 Finansiele bestuur 

Finansiele onderwysbestuur is daardie handelinge wat in verband staan met 

die finansiele aspE!kte van 'n skoal deur iemand in 'n gesagsposisie en 

waarin onderwysfondse aangewend word ten einde die ve:rwesenliking van on

derwysdoelstellings te bevorder (Niewann, 1990:386). 

Soas alle ander bestuursareas bestaan finansiele onderwysbestuur oak uit 

verskeie subareas. Niemann {1990:387) onderskei onder andere die volgende 

subareas van finansiiHe onderwysbestuur: die begroting, vervoer, verseke

ring, en rekeningkundige prosedure. 

Die bestuursraad hanteer ten opsigte van die finansiele bestuur van 'n 

skoal slegs die volgende {RSA, 1990{a):35): 

* Toesig oar skoalfondsgelde - met ander woarde hulle keur items op 

die skoalfondsbegroting. Hulle verleen toestemming vir die aankoap van 
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addisionele begrotingsitems en is verantwoordelik vir die ouditering 

van skoolfondsboekhouding. 

* Toesig oar onderriggelde. Onderriggelde is nag nie in Transvaalse open

bare skole ingestel nie, maar daar kan vetwag woro dat dit sodra dit 

gefinaliseer is, op dieselfde wyse hanteer Sa.l woid as skoolfondse, 

* Toesig oar koshuisgeld. Die bestuursraad hou toesig by skole waar daa:t 

'n koshuis is en waar daar nie 'n koshuisraad volgens art. 15 van die 

Wet op Onderwysaangeleenthede (No. 70 van 1988) ingestel is nie, oar 

die bedryfsrekening van die koshuis (RSA, 1990(b) :5) deur iemand skrif

telik aan te wys wat verantwoordelik is vir die bantering van die be

trokke koshuisfondse. Net soos in die geval van skoolfondse keur die 

raad itemS op die koshuisbegroting, en is hulle verantwoordelik vir 

die behoorlike boekhouding en ouditering van die koshuisfondsboeke. 

* Toesig oar skoolbusvexvoergeld. Volgens Goewennentskennisgewing No. R. 

1721 van 27 Julie 1990 (RSA, 1990{b):8) hou die bestuursraad toesig oar 

die skoolbusvexvoerrekening by skole waar kontrakskoolbusvervoer voor

sien word. Net soos by skoal- en koshuisfondse word iemand skriftelik 

deur die bestuursraad aangestel wat vir die boekhouding en ouditering 

van die skoolbusvexvoerrekening verantwoordelik is. 

Die bestuursraad wys oak persone anders as die persone wat verantwoordelik 

is vir die bantering van bogenoenrle rekeninge aan wat op weeklikse basis 

alle.geld ontvang en nagaan ten einde te verseker dat die kontant voorhan

de korrek is, dat vir alle geld wat ontvang is kwitansies uitgereik is, en 

dat alle gelde wat ontvang is, gebank is (RSA, 1990{b) :2-10). 

Raadslede help oak met die insameling van skoolfondsgelde tydens skool

funksies soos kemisse en sportbyeenkomste. 
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Dit is egter belangrik dat waar skoalfonds, en by :implikasie koshuisgeld, 

eintlik geld is wat vir die gerief van leerlinge ingevorder word, die ou

ers deur middel van die bestuursraad die inisiatief en die verantwoarde

likheid vir die voarsiening en invordering daarvan op hulle sal neem. Die 

skoal kan vir die gerief van die raad, die administrering van die gelde 

steeds waarneem. 

In oarsese lande soos die VSA en Brittanje is verskeie projekte onderneem 

waarin ouer- en gemeenskapsinstansies fondse insarnel ten einde vernuwings 

in die onder.wys, veral op wetenskaplike en tegnologiese gebied te kan fi

nansier. Voa:rbeelde hiervan is die Kentucky Educational Foundation Inc. 

(McDonald, 1986:752) wat fondse in vir kompetisies vir leerlinge, en die 

dlemical Industry Education Centre te York (VK) (Mapletoft, 1990!8) 1 wat 

gestig is ten einde skole in Brittanje in staat te stel om die nuutste be

vindings ·OJ? wetenskaplik-tegnologiese gebied te kan onderrig deur die 

fondse te bewillig vir die aankoap van die nodige hulpmiddels. 

2.6.2.7.5 Bestuur van skoal-gemeenskapsverhoudinge 

Barnard (1990(a) :421) verklaar die begrip skoal-gemeenskapsverhoudinge 

deur die begrippe skoal en gemeenkap te skei, te beskryf en weer saam te 

voeg. 

'n Skoal is 'n onderrig-leerplek wat gestig is om onderwys en opleiding 

aan die kinders van 'n bepaalde gemeenskap te voarsien (Barnard, 1990(a): 

421). Die skoal is egter nie 'n geisoleerde entiteit nie (Gorton, 1983: 

433), maar funksioneer binne 'n sosiale konteks, naamlik die skoalgemeen

skap. Die skoalgemeenskap kan in enger sin gesien word as die vorm van ge

meenskapslewe waarin. die skoalpersoneel, ouers, kinders en oud-leerlinge 

saamwerk ten behoewe van die opvoedende onderwys van die kind (Barnard, 

1990(a) :422). In breer sin is die skoalgemeenskap individue, groepe en sa-
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melewingsverbande wat onder meer deur Jrultuu:rbande met die skoal verbind 

word (Barnard, l990(a) :422). Die skoolgemeenskap bestaan uit die ouerge

meenskap - dit is ouers van leerlinge in die skoal, oud-leerlinge, en toe

komstige leerlinge van die skoal; die plaaslike gemeenskap bestaande uit 

afsonderlike individue eh gesinne en die bree gemeenskap wat bestaan uit 

die handel, nywerheid, staatsektor, kerk, sportklubs en die algemene 

publiek (Barnard, 1990(a):421). 

Die bestuur van skool-gemeenskapsverhoudinge sluit onder meer die volgende 

algemene take in (Gorton, 1983:48) en (Barnard, 1990(a):421-458): 

* die ontwikkeling van beleid en prosedures ten opsigte van ouer- en 

gemeenskapsbetrokkenheid by die skoal; 

* skakeling met ouers asook die bewerkstelliging van effektiewe kommuni

kasie met die gemeenskap; 

* bantering van klagtes van ouers; 

* ondersteuning en samewerking met die verskillende ouerverenigings soos 

die OOV,· TAO en TEMPA; 

* verteenwoordiging van die skoal in gemeenskapsorganisasies soos die 

kerk, sportklubs, en Jrultuurverenigings; 

* sarnewerking met ander gemeenskapsondernemings soos orrgewingsbewarings

werkgroepe, en 

* voortdurende beplarming van gemeenskapsontwikkeling veral met betrek

king tot die· dienste wat die skoal in die verband lewer. 

Uit voorgaande bespreking is dit duidelik dat wat die bestuur van skool

gemeenskapsyerhoudings betref, die bestuurder of bestuursliggaam van 'n 

skoal oar besondere vennoens ten opsigte van konmnmikasie moet beskik en 

daarom is dit nodig dat daar net van die beste konmnmikasiemedia op die 

rnees doeltreffende wyse gebruik gemaak sal word. Verder moet die bestuurs-
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raad soveel moontlik van die verskillende samelewingsverbande binne die 

gemeenskap by die skool verteenwoordig, orrdat dit belangrik is dat die le

de van die raad uit so 'n wyd moontlike spektrum van gemeenskapsverbande 

getrek sal word. 

Gray (1984:405) wys daarop dat wat skool-gemeenskapsverhouc'lings betref 

daar in die VSA vennootskappe gestig is waarin onderwysers, leerlinge, ou

ers en ander belangstellendes uit die gemeenskap saarnwerk ten einde die 

opvoedende onderwys op die mees doeltreffende wyse te laat geskied. 

Verskeie skool-gemeenskapsvennootskappe is reeds sedert 1956 in die VSA 

gestig (Gray, 1984:405). Hierdie vennootskappe funksioneer op vrywillige 

grondslag en die vrywilligers kom uit verskeie kundigheidsgehiede soos 

besigbeidsmense, kollege- en boerskoolstudente, lede van openbare en 

diensorganisasies, ouers en afgetredenes. Volgens Gray {1984:405) is daar 

in 1984 reeds meer as 'n duisend vennootskapsprogramme regoor die VSA in 

werking wat bulle veral besig hou met aktiwiteite soos leidinggewing aan 

j ong ouers ten opsigte van bulle opvoedingstaak en raadgewing aan leer

linge met betrekking tot verskeie sake rakende bulle studies en sosiali

sering. Die hart van bierdie vennootskapsprogramme is volgens Gray (1984: 

405) die opleidingsaspek daarvan. 

Die bestuursraad as aroptelike mondstuk van die ouers kan en moet in die 

toekoms 1 n belangrike rol speel ten opsigte van die bestuur van gemeen

skapsverhoudinge in die openbare skole van Transvaal. 

2.6.2.7.6 Kurrikulumbestuur 

Die kurrikultnn is die weg of baan waarlangs die onderrig-leerbandelinge 

in die skool as sekondere opvoedingsintansie plaasvind (Taba, 1962: 11) • 

Gorton {1983:48) onderskei onder meer die volgende aspekte ten opsigte van 

kurrikulumbestuur: 
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* die formuler.ing van kurrikulere doelwitte; 

* die bepal.ing van die kurrikuluminhoud en die organiser.ing van die 

verskillende kurrikulere aktiwiteite; 

* die toets.ing van die opgestelde kurrikultnn aan die beskikbare tyd, 

beskikbare fisiese fasiliteite en die vermoens van die personeel; 

* die voorsien.ing van onderrigbronne en -toerust.ing; 

* die voorsien.ing van toesig oor die onderrigprogram, en 

* die voorsien.ing van indiensopleid.ing van die doserende personeel. 

Van bogenoerrde kurrikulere aspekte, soos die formuler.ing van die bree 

doelstell.ings en doelwitte en inhoudsbepal.ing, verg gespesialiseerde ken

nis waaroor nag die onderwyser nag die ouer beskik en wat deur kundiges op 

die gebied van kurrikulmnontwikkeling gedoen word (Van Schalkwyk, 1990: 99) • 

Johnson en Slotnik (1985:430) wys daarop dat daar wat die openbare skole 

in die VSA betref, programme in werk.ing gestel is waarby ouers, die ge

organiseerde samelew.ing en leerl.inge groter seggenskap in die besluitne

m.ingsproses in die skool vra, veral met betrekking tot besluitnem.ing ten 

opsigte van die optimale ontwikkel.ing van die kind se vennoens en die ont

wikkel.ing van 'n bree skoolkurrikultnn. 

Die bestuursraad hanteer wat die openbare skole in Transvaal betref geen 

kurrikulere sake nie, maar kan moontlik help om kurrikula te evalueer, 

addisionele onderrigmiddele te voorsien, toesig te hou oor die onderrig

program en finansiele sowel as morele steun te verleen ten opsigte van 

indiensopleiding van onderwysers. Verder kan die bestuursraad namens die 

ouers toesien dat die gees waarin die leerinhoude soos in die kurrikultnn 

vervat, aangebied word in ooreenstemming is met die gees en rigting van 

die opvoeding in die oue:rhuis. 
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2.6.2.7.7 Die bestuur van fisiese fasiliteite 

Fisiese fasiliteite, soos· skoolgeboue en -terreine, voJ:Jn die raamwerk 

waarbinne die stelsel van onderwysvoorsiening fungeer (Barnard (1990(b): 

507). Barnard (1990(b) :504) en Gorton (1983:48-49) onderskei onder andere 

die volgende subtake ten opsigte van die bestuur van die fisiese fasili

teite van 'n skool naamlik: 

* die vasstelling van die behoeftes van die bepaalde gemeenskap ten op-

sigte van fisiese onderwysgeriewe 1 

* die verkryging van skoolgeboue en -terreine; 

* die beplanning en benutting van die verkree fisiese fasiliteite; 

* die ontwikkeling van 'n korrg;>rehensiewe plan vir ordelike uitbreiding 

en veJ::betering van die fisiese fasiliteite en die implementering daar-

van; 

* die ontwikkeling van 'n effektiewe strategie vir instandhouding van 

die fisiese fasiliteite van die skool, en 

* toesig oor die fisiese fasiliteite en die instandhoudingspersoneel. 

Die bestuursraad bepaal die behoeftes ten opsigte van onderwysgeriewe aan 

die hand van die 'IOD se akkommodasieskedules vir sover dit openbare skole 

in Transvaal betref ('IOD, 1990:2). Die terrein en geboue word deur die 

Departement voorsien indien die nodige fondse beskikbaar is. Die benut

ting van die geboue, terrein en toerusting binne skoolure word hoofsaak

lik deur die skoolhoof en sy bestuurspan beplan en geimplementeer. Die 

bestuursraad mag egter toestennning verleen aan buitestaanders wat die 

skool se geriewe buite skoolure wil gebruik op voorwaarde dat die gebruik 

daarvan nie die skoolprogram mag ontwrig nie. Die skool het dus altyd eer

ste aanspraak op die gebruik van die fisiese fasiliteite. Verder moet die 

bestuursraad toesien dat by die beskikbaarstelling van die fasiliteite aan 
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buitestaanders die karakter van die onderwysinrigting nie in ged.rang ge

bring word nie en dat die staats- en skooleiendom nie beskadig of verniel 

word nie. 

Wat die uitbreiding en instandhouding van die fisiese fasiliteite van alle 

'IOD-skole betref, stel die bestuursraad jaarliks behoeftelyste op ten op

sigte van kapitaal-, kleinwerke- en opknappingsdienste; noodakkonunodasie 1 

en ook om noodsaaklike reparasies aan geboue en meubels onder die aandag 

van die skoolraad te bring. 

Toesig oor instandhoudingspersoneel by die skoal, soos die faktott.nn en die 

algemene assistente, is hoofsaaklik die verantwoordelikheid van die skoal

hoof. 

2. 6. 2. 7. 8 Die bestuur van administratiewe aangeleenthede 

Administratiewe aangeleenthede i1llpliseer aangeleenthede wat administra

tief van aard is en wat papierwerk vereis (Easson, 1990:461). Gorton 

{1983:48) verwys na administratiewe aangeleenthede as algemene take (gene

ral tasks) • Die bestuur van administratiewe aangeleenthede behels dus die 

beplanning, organisering, implementering en kontrolering van administra

tiewe en algemene take. Basson (1990:463-505) en Gorton (1983:49) onder

skei onder meer die volgende administratiewe aangeleenthede: 

* die beplanning van aspekte, soos die bewaring van data en die beskik

baarstelling van inligting; 

* die organisering van take van die administratiewe personeel, soos die 

bewaring van dokumente (liassering van ko=espondensie, etikettering 

van rekenaardataskyfies ensovoorts) , woordverwerking (tikwerk) , re

produksie (fotokopieerwerk, duplisering en drukwerk), bevoorrading 

(aankoop, rekordhouding en vervanging van skoolvoorrade), finansbeheer 
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(skool- en koshuisfondse, onderrig-, bus- en departernentele geld), en 

kommunikasie en inligtingsdiens (intem en ekstern); 

* die i.rrplernentering van bogenoenrle administratiewe take en die gee van 
leiding aan die be~okke administratiewe personeel ten opsigte van die 

uitvoering van hulle taak; 

* die uitoefening van beheer oor die administratiewe werk deur die daar

stelling van 'n doeltreffende beheerstelsel deur waarneming, meting, 

en verslagdoening van werklike prestasie, deur evaluering van die 

werkprestasie en deur korrektiewe optrede. 

Die bestuursraad speel 1n belangrike rol ten opsigte van administratiewe 

bestuur veral met betrekking tot finansbeheer. Die raad is die enigste 

statutere liggaarn wat beheer uitoefen oor fondse wat nie geheel en al die 

verantwoordelikheid van die skoolhoof en sy personeel is nie ('IDD, 1990: 

8). 

Die bestuursraad kan as amptelike spreekbuis van die ouers, veral met 

betrekking tot die b!=vordering van kommunikasie tussen die skool en die 

publiek, die oordra van relevante inligting betrefferide die gerneenskap na 

die skool en ook andersom, 'n uiters belangrike bydrae lewer ten opsigte 

van die gladde verloop van die skoolprograrn. 

2.6.2.8 Beperkings op die bevoegdhede van die bestuursraad. 

* Die bestuursraad mag hom nie met die professionele werk van die onder

wyser by die verrigting van sy pligte bemoei nie (RSA, 1990(a) :37). 

* Ofskoon die bestuursraad sekere sake wat die welsyn van die betrokke 

skoal raak aan die betrokke onderwysdeparternent kan rapporteer en aan

bevelings ten opsigte daarvan mag maak, mag hy wat die Transvaalse 

Onderwysdeparternent betref, nie regstreeks met die Departernent skakel 

nie behalwe in die volgende gevalle: 
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waar die bestuursraad enige saak wat verband h6u met die opvoe

ding van leerlinge wil oordra, en 

oor die aanstelling van onderwysers {TOO, 1986:410-411). 

Skakeling met die Departement moet deur die plaaslike skoolraad gereel 

word {TOO, 1986:411). 

Bogenoerrde take en pligte voer die bestuursraad namens die ouergerneenskap 

van die skool uit en vervul in die verband dus 'n baie belangrike funksie 

ten opsigte van ouerinspraak in die onderwys. 

Uit dit wat tot dusver van die bestuursraad ten opsigte van ouerinspraak 

in die onderwys bevind is, wil dit voorkom asof hierdie seggenskap in die 

persoon van die bestuursraad besonder goed is, maar die vraag is of die 

verteenwoordiging wel deurgaans van deurslaggewende aard is. In 1 n refe

raat gelewer op die Afrikaanse Onderwyskongres gehou te Bloemfontein op 

18 - 22 Mei 1982, wys Eloff {1982:24) daarop dat besluite wat deur be

stuursrade geneem word nie beslissings is nie en dat di t deur departemen

tele ampsdraei:s omver gegooi kan word. Verder beweer Eloff (1982:24) dat, 

hoewel dit tans nie baie gebeur dat 'n direkteur van onderwys 'n aanbeve

ling van 'n bestuursraad nie aanvaar nie, die betreklik gunstige posisie 

nie soveel aan die huidige stelsel te danke is nie, maar aan die goedge

sindheid en 'n hoe mate van enersdenkendheid van die betrokke ampsdraers 

en die ouers. As eensgesindheid tussen die ouers en die owerheid sou ont

breek, sal dit daarop neerkom dat die stelsel die ouers in die steek sou 

laat. Dekker (1986:4) sluit hiemy aan as sy beweer dat daar nog weinig 

ouerinspraak in die onderwys bestaan, aangesien die staat as voorsiener 

en verskaffer van onderwys, die beleid sowel as die praktyk daarvan be

paal. Verder beweer· Dekker {1986:4) dat die klem eerder op die institusio-
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nele vlak geplaas word as om die ouers vir die ouerrol en samewerking met 

die onderwysers gereed te maak. Belangrike besluite word deur die onder-

wysdepartemente, Kabinet en selfs ander staatsdepartemente soos die Depar

tement van Finansies geneem (Dekker, 1986:4). Die verantwoordelikhede van 

die bestuursraad word dus hoofsaaklik deur wetgewing bepaal en is wat 

openbare skole in Transvaal betref, beperk tot fisiese, finansiele, per

soneelaanstellings- en beheeraangeleenthede. 

Die nie-statutere ouerliggame, daarenteen, kan as vrye en outonome liggame 

wyer en meer ornvattende verantwoordelikhede vir hulleself in 1 n skool be

ding as die bestuursraad (Van Schalkwyk, 1990:92). r:aarorn sal dit vir die 

onderwys in die algemeen en· vir die ouer-onderwyser-kind-vennootskap in 

die besonder, van kardinale belang wees dat daar 'n gesonde en positiewe 

gees van samewerking tussen die bestuursraad en die betrokke nie-statutere 

ouerliggame sal heers. om die stand van samewerking tussen die bestuursra

de en nie-statutere ouerliggame vas te stel, is dit nodig dat daar vervol

gens meer indringend na die rol van die liggame ten opsigte van ouerbe

trokkenheid in die onderwys gekyk sal word. 

2. 7 ClUERVER.I'EENmRDIGING DEOR NIE-STA'IUI'eRE OUERVERENIGINGS 

2.7.1 Inleiding 

Nie-statutere liggame is liggame wat op vrywillige basis funksioneer {Van 

Wyk, 1987:70) en die knoopstrukture wat die ouers in die onderwys in 

Transvaal verteenwoordig, is die TAO (Transvaalse Afrikaanse ouerver

eniging) vir Afrikaanssprekendes, TEMPA (Transvaal English Medium Parents 

Association) vir Engelssprekendes en die OOV (OUer-onderwysersvereniging) • 

J:aar sal vervolgens kortliks aandag . gegee word aan die doelstellings van 

elkeen van hierdie verenigings ten einde te bepaal watter aanvullende rol 

hulle moontlik ten opsigte van die bestuursraad kan vervul. 
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2.7.2 Die TAO 

Die Transvaalse Afrikaanse OUervereniging vir Christelike opvoeding en on

derwys is op 6 November 1982 gestig met die volgende doelstellings soas 

uiteengesit op bladsy 1 van die vereniging se grandwet -

* om Christelike en Afrikaner-vo1kseie opvoeding op informele, formele 

en nie-formele onderwysvlak te bevorder; 

* om die Afrikanerkultuur, -taal, en -tradisie te veredel, te bestendig 

en uit te bou, en 

* om die ouer toe te rus vir sy ouerlike taak. 

Die grondslag van die TAO is die Christelike godsdiens wat die Bybel as 

die onfeilbare Woard van God erken met as belydenis die absolute soewerei

niteit van God Drieenig oar die ganse skepping en oar die hele !ewe (TAO, 

1986:B1). 

Die TAO is gestig op grand van die behoefte aan 1 n goedgeorganiseerde ou

ervereniging wat volgens die grondslag, doel en furiksies van die vereni

ging uit die volgende behoeftes spruit (TAO, 1986:Al-2) -

* die feit dat die ouer algaande meer en meer van die onderwystoneel 

verdwyn het - moontlik omdat die staat en die onderwyser die verant

woardelikheid vir die onderwys in 1n groat mate oargeneem het; 

* die behoefte aan 1n goedgeorganiseerde, meewerkende ouergemeenskap 

wat grater plaaslike verantwoardelikheid van die onderwys op hulle 

kan neem; 

* die feit dat die ouer in 1n nuwe staatkundige bedeling en in die nuwe 

onderwysopset grater verantwoardelikheid sal kry en in 1 n grater mate 

inspraak op die derde en die tweede regeringsvlak sal kry, en 

* die feit dat nuwe tye nuwe eise aan ouerlike verantwoardelikheid 

stel, hulle met kennis toegerus moet word oar die onderwys en opvoe-
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dingsaangeleenthede en -verantwoordelikhede. 

2. 7. 3 Transvaal English Medium Parents Association (TEMPA) 

Die Transvaal English Medium Parents Association . is ongeveer gedurende 

dieselfde tyd gestig as die TAO met die volgende doelstellings (Starfield, 

1987:6) -

* om Engels as onde=ig-medium te bevorder; 

* om 'n hoe standaard Engels as spreektaal en skryftaal in Ti.msvaalse 

provinsiale skole aan te moedig; 

* om geskikte persone aan te moedig om die onderwysprofessie te betree 

en om in die beroep te bly; 

* om voorstelle vir beter besoldiging en beter diensvoorwaardes vir on

derwysers te ondersteum 

* om bepaalde insette te lewer by die Onderwysdepartement en ander be

trokke liggame ten opsigte van wetgewing met betrekking tot die be

lange van ouers en hul kinders in provinsiale skole; 

* om nou saam te werk met die Departement, onderwysverenigings en ander 

ouerverenigings asook enige ander liggame wat met provinsiale onder

wys gemoeid is; 

* om 'n fonnn vir die menings van sy lede oor onderwyssake daar te stel 

en om hulle aan te moedig om betrokke te raak by sodanige sake; 

* om die belange van sy lede te alle tye te beskenn; 

* om geskikte persone te verkies om hom te verteenwoordig op komitees 

en ander liggame wat te doen het met onderwysaangeleenthede; 

* om alles in sy venuoe te doen om sy doelwitte soos hierbo uiteenge

sit, te bereik, sender om in te meng in die professionele aspekte van 

die onderwys, en 

* om die onderwys ·en opvoeding van kinders te bevorder deur dit daad-

59 



werklik te ondersteun en deur saroewerking met onderwys:i.nstansies en 

die statutere ouerliggame sonder am op die gebiede van die liggame of 

. die professionele personeel te oortree. 

2.7.4 Die oov 

Die OUer-onderwysersverenig:i.ng is 1 n ouerverteenwoo:tdigende liggaam waar

van die oorsprong nie baie duidelik is nie, :naar dit het waarskynlik spon

taan ontsta.an kort nadat die wet op Nasionale Onderwysbeleid (Wet No. 39 

van 1967) waarin daar 'n plek aan ouers in die onderwys toegeken is, deur 

die Parlement goedgekeur is. Die ouer-onderwysersverenig:i.ng bestaan tans 

nog by die meeste skole waar daar nie 'n tak van die TAO of TEMPA bestaan 

nie. Volgens die TOD se Handleiding vir Algemene Skoolorganisasie (TOD, 

1986:416 par. 32.10.3.2) het hie:tdie liggame talle geleenthede am op op

voedkundige, kulturele, rnaatskaplike en liefdadigheidsgebied goeie diens 

te !ewer. 

Die funksie van die oov, waar dit nog bestaan, is hoofsaaklik die :i.nsame

l:i.ng van fondse am geriewe wat nie deur die betrokke onderwysdepartement 

voorsien wo:td nie, aan te koop (TOD, 1986:416). 

Van die vele prestasies wat hie:tdie verenig:i.ngs a1 gelewer het, is onder 

meer die uitle van skool- en sportterreine, die aanle van tuine, die bou 

van skoolsale en die aankoop van verskeie gesofistikee:tde onderwyshulpmid

dels (IDD, 1986:416). Die waa:tde van die oov•s, waar hulle nog bestaan, 

moet nie onderskat wo:td nie. 

op 17 Junie 1985 is aan be:ide die TAO en TEMPA erkenning verleen deur die 

Uitvoerende Komitee van die Prov:i.nsia1e Raad van Transvaal kragtens art. 

6(h) van die Onderwyso:tdonnansie (Starfield, 1987:6), wat betaken dat die 

ouers aan die hand van hierdie nie-statutere liggame :i.nspraak het tot 
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op die hoogste beleidmakende vlak van die onderwys in Transvaal. 

Uit die doelstellings van die TAO en TEMPA is dit duidelik dat Afrikaans

sprekendes en Engelssprekendes verskillende opvoedingsbenaderings huldig. 

Hierdie verskille in die opvoedingsbenaderings van die twee taalgroepe kan 

lei tot verskille in die inte:r::pretering van die bree onderwysbeleid asoak 

in die interpretering van ouerinspraak in die onderwys - . 1n feit waarmee 

daar deeglik rekening gehou sal moet word by die bestudering van die 

moontlike aanvullende rol wat hierdie ouerverenigings saam met die be

stuursraad in skoalbestuur kan vervul. Afgesien van die verskille is 

daar tog baie .moontlikhede vir samewerking tussen die statutere en die 

nie-statutere liggame op die gebied van ouerinspraak en skoalbestuur en 

sal daar in die empiriese ondersoek wat in die volgende hoafstUk onder

neem word, meer indringend aandag aan hierdie moontlikhede gegee word. 

TOt dusver is daar ten opsigte van ouerinspraak in die onderwys slegs aan

dag gegee aan fonnele ouerverteenwoardiging, maar ouers het oak op nie

fonnele basis inspraak in die onderwys deur rniddel van byvoarbeeld ouer

aande. 

2. 7. 5 OUeraande as rniddel tot nie-fonnele ouerinspraak in die onderwys 

OUeraande is byeenkomste waarin ouers genooi word om die skoal te besoek 

en word willekeurig deur die skoal gereel (Van der Westhuizen, loots, 

Mentz, Oosthuizen & Theron, 1990:93). Die doel van oueraande is die vol

gende: 

* Om inligting aan die ouers deur te gee betreffende 'n aktuele onder

werp wat deur die skoolhoaf of 'n gasspreker aangebied word (TOD, 

1986:415); 

* Inligting oar 'n individuele leerling kan deur die onderwyser aan die 

ouers oorgedra word. Jones en Jones (1986:185) noem in die verband die 
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volgende: 

inligting oor die leerling se kurrikulere- en buite-kurrikulere 

prestasies; 

inligting oor die leeriing se sosiale aanpassiD:r in die skool, eh 

inligting oor die leerling se gedrag en optrede in die skooi. 

* Waardevolle inligting kan deur die ouer aan die onderwyser gec;ree word 

ten opsigte van 'n leerling met probleme, soos byvoorbeeld huislike 

omstandighede wat tot die probleme aanleiding kon gegee bet ('IOD, 

1986:415). 

2. 8 SAMEVA'ITING 

In hierdie hoofstuk is die fundering, historiese agtergrond en die juri

diese begronding van ouerinspraak in die onderwys van nader beskou en is 

daar ook :indringend na statutere en nie-statutere verteenwoordiging van 

die ouers gekyk. Daar is kortliks ook gewys op die uiteenlopende aard van 

die opvoedingsbenaderings van Afrikaans- en Engelstalige ouerverteenwoor

digende liggame en die moontlike implikasie wat dit kan be op samewerking 

tussen bestuursrade en die ouerliggame in 'n nuwe onderwysbedeling. ·Ten 

slotte is daar ook verwys na moontlikhede vir samewerking tussen die Be

stuursraad en die twee nie-statutere ouerliggame - moontlikhede wat in die 

volgende hoofstuk meer indringend ondersoek sal word. 
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HOOFS'IUK 3 

EMPIRIESE ONDERSOEK NA DIE ROL VAN DIE BFS'IUURSRAAD IN SKOOLBFS'IUUR 

3 .1 INLEIDING 

Die doel van die empiriese ondersoek was om inl.igting in te win oor: 

* die siening van bestuursraadsvoorsitters van sekondere skole onder die 

jurisdiksie van die Transvaalse Onderwysdepartement, oor die belang

rikheid van en die mate waartoe uitvoering geskied ten opsigte van die 

pligte, bevoegdhede en werksaarnhede van die rade met betrekking tot 

hul bestuurstaak en die bestuursareas waarvoor hulle verantwoordelik 

is; 

* · die kennis van bestuursraadvoorsitters van hul bestuurstaak en hulle 

siening oor die nodigheid vir opleiding van bestuursraadslede vir hul 

taak; 

* die metodes wat na die mening van die bestuursraadvoorsitters die bes

te daartoe sal kan hydra om ouerbetrokkenheid by die onde:rwys te 

bevorder, en 

* die huidige stand van samewerking tussen die bestuursraad en die be

trokke ouerverenigings op die bree vlak en op verskillende te=eine. 

'n Transversale (horisontale) opname is onderneem om die nodige inligting 

van bestuursraadsvoorsitters van die TOD-skole te verkry ten einde genoem

de doelwitte te bereik. Die opname is onderneem aan die hand van die vol

gende navorsingsplan: 

3. 2 NAVORSINGSON'IWERP 

3. 2 .1 Die ontwerp van die meetinstrurnent 

3.2.1.1 Die posvraelys 

Die doel van 'n vraelys is om navraag te doen oor bestaande praktyke en 
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toestande enjof om houdings. en menings te peil (Van der Westhuizen, 1988: 

56). Die doel van 'n vraag of item in 'n vraelys is om 'n spesifieke reak

sie of boodskap uit te lok (Pietersen, 1988:87). 

'n Gestruktureerde posvraelys is vir die doel van hiettlie ondersoek 

saarrgestel en aan 'n statistiese konsultant van die IU vir am se statis

tiese konsultasiedienste voorgele vir kommentaar en hulp met,die beplan

ning van die statistiese .bewerking van die navorsihgsresultate. Die vrae

lys is ook voorgele aan die betrokke studieleiers vir hul kommentaar en 

leiding. 

3.2.1.2 Voordele van die posvraelys 

'n Gestruktureerde vraelys het die volgende voordele (De Wet, Monteith, 

Steyn & Venter, 1981:163; Vander Westhuizen, 1988:56; Pietersen, 1988:-

95): 

* Die gedrukte posvraelys is meer doeltreffend en prakties. 

* 'n Grater groep mense kan betrek word en daarom kan daar van 'n grater 

steekproef gebruik gemaak word met 'n meer betroubare afleidingsmoont

likheid. Die respondente kan ook makliker bereik word deur die pos. 

* Die vraelys is maklik om toe te pas, aangesien dit vooraf gekodeer kan 

word om kwantifisering te vergemaklik. 

* Die vraelys is as meetinstrument meer betroubaar as die onderhoud, aan

gesien persoonlike oordeel van die navorser uitgeskakel word. Objektie

wer menings van die respondente is dus rooontlik. 

* Respondente kan anoniem bly. 

* Instruksies vir die voltooiing van die vraelys is gestandaardiseer en 

is dus makliker verstaanbaar vir die respondent. 

* Die invul van die vrael ys neem minder tyd in beslag as die onderhoud. 
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* Die vraelys is goedkoper as onderhoude. 

* Analisering en tabulering van response word deur die vraelys vergemak

lik. 

3.2.1.3 Nadele van die posvraelys 

Van der Westhuizen (1988:56) en Pietersen (1988:95) dui die volgende na

dele van die vraelys aan: 

* Die geldigheid en betroubaarheid van die vraelys is moeilik bepaalbaar, 

* Vrae kan verskillend deur die respondente vertolk word. 

* Die korrektheid van antwoorde is moeilik bepaalbaar en beantwoording 

van die vrae kan na willekeur geslded. 

* Die voltooiing van die vraelys kan gedelegeer word na iemand anders as 

vir wie dit bedoel is. 

* Terugvoering kan swak wees. 

* Daar is nie voorsiening gemaak vir alternatiewe antwoorde nie en res

pondente kan slegs keuses maak uit die voorgeskrewe antwoorde. 

* Gestruktureerde vrae is dikwels minder subtiel as oop vrae en laat die 

ondersoeker daardeur die geleentheid ve:rbeur om 'n peilingsvraag te 

stel. 

3.2.1.4 Die loodsvraelys 

'n Aantal loodsvraelyste (n = 3) is aan verskeie bestuursraadsvoorsitters 

vir voltooiing gestuur ten einde te bepaal of daar enige gebreke ten op-

. sigte van die vraelys bestaan en of die vrae wat gestel is, verstaanbaar 

is. Van die lyste (3) is ook aan die rekenaardienste by die PU vir CHO 

voorgele om te bepaal of dit sonder probleme gepons kan word. 

3.2.1.5 Die finale vraelys 

Nadat enkele regstellings aan die loodsvraestel aangebring is, is die fi

nale vraelys saarrgestel (kyk Bylae D) . 
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3.2.1.6 Konstruksie van die vraelys 

'n Gestruktureerde vraelys bestaande uit vyf afdelings is gebruik. Die 

afdelings (kyk Bylae D) is: 

* Afdeling A Biografiese en demografiese inligting 

Die biografiese gegewens wat in hierdie afdeling (Vraag 1 tot 4) inge

samel is, is ingesamel met die doel om te bepaal of die oudetdom, ge

slag, hoogste kwalifikasie en onde:rvinding van bestUursraadsvoarsitters 

'n invloed uitoefen op die rol wat bestuursrade in skoalbestuur ve:t:vt.tl. 

Die dernografiese inligting ingewin in Vraag 5 tot 9, het ten doe1 om te 

bepaal of die tipe skoal, geslag van leerlinge in die skoal, voertaal 

van die skoal, gradering "l(an die skoal en koshuisinwoning 'n invloed 

het op die bestuursrol van die bestuursraad. 

* Afdeling B In hierdie afdeling is inligting ingewin ten opsigte van 

die pligte, bevoegdhede en werksaamhede van bestuursrade met betrek

king tot hul bestuurstaak en die bestuursareas waaxvoar hulle verant

woardelik is. 

Aspekte van bestuurstake van die bestuursraad is soas volg aangeraak: 

- Vraag 10 tot 13 : Beplanning; 

- Vraag 14 en 15 organisering; 

- Vraag 16 en 17 leidinggewing en 

- Vraag 18 tot 20 : beheeruitoefening. 

Aspekte van die bestuursrareas waaxvoar die bestuursrade van skole ver

antwoardelik is, is soas volg gedek: 
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Vraag 21 en 22 : personeelbestuur; 

- Vraag 23 tot 25 bestuur van leerlingaangeleenthede; 

- Vraag 26 tot 29 finansiele bestuur; 

- Vraag 30 tot 35 bestuur van skoal-gemeenskapsverhoudinge; 

- Vraag 36 en 37 : kurrikulumbestuur en 

- Vraag 38 tot 41 : bestuur van fisiese fasiliteite. 

* Afdeling c In hierdie afdeling is die kennis van bestuursraadsvoar

sitters getoets ten opsigte van hul bestuurstaak asook hlll mening oar 

die nodigheid vir opleiding van bestuursraadslede en die moont1ike me

todes wat aangewend kan word indien opleiding noodsaaklik blyk te wees, 

Genoenrle aspekte is soas volg gedek: 

- Vraag 42.1 tot 42.15 : kennis ten opsigte van hul bestuurstaak; 

- vraag 43 

- Vraag 44 

* Afdeling D 

die noodsaaklikheid van opleiding van bestuursraadslede; 

metodes wat moontlik aangewend kan word om opleiding te 

verskaf indien dit nodig blyk te wees. 

In hierdie afdeling is die bestuursraadsvoarsitters se 

menings gepeil oar moontlike metodes wat aangewend kan word om ouers 

se betrokkenheid by die skoal te bevorder. In Vraag 45 moes responden

te aandui watter metode volgens hul menings die beste vir die doe! aan

gewend kan word. 

* Afdeling E Hierdie afdeling handel oar samewerking tussen die be

stuursrade van· die betrokke skole en die nie-statutere ouerverenigings 

by daardie skole. In Vraag 46 is bestuursraadsvoarsitters gevra om aan 

te toan in watter mate daar samewerking is tussen die bestuursrade en 

die betrokke ouerverenigings by hul onderskeie skole. In vraag 47.1 
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tot 47.10 is die mate van samewerking tussen die bestuursrade en die 

betrokke ouerverenigings ten opsigte van verskeie doelwitte getoets. 

3.2.1.7 Administratiewe prosedure 

Toestemming is skriftelik van die Direk:teur van die Transvaalse Onderwys

departement verkry om die ondersoek in openbare skole van die Departement 

uit te voer (vergelyk Bylae B) . 

Die finale vraelyste is aan die betrokke skoolhoofde gestuur met die ver

soek om dit aan die bestuursraadsvoorsitter te oo:rhandig vir voltooiing. 

Skoolhoofde is ook skriftelik versoek om bestuursraadsvoorsitters waar no

dig te help met die invul van die vraelyste. 

Om die terugsending van die voltooide vraelyste te vergemaklik is gefran

keerde koeverte saam met die vraelyste aan die verskillende respondente 

gestuur. 

3. 2. 2 Populasie en Steekproef 

Die populasie vir hie:rdie ondersoek is die bestuursraadsvoorsitters van 

1 n aantal openbare sekondere skole van die Transvaalse Onderwysdepartement 

(uitgesluit enige spesiale-, verbetering- en kliniekskole). 

'n Gestratifiseerde ewekansige steekproef (n = 50) is getrek uit bogenoem

de skole ten einde die verlangde inligting te bekom. 

Vraelyste wat terug ontvang is, is ingesleutel en verwerk op 'n hoofraam

rekenaar van die PU vir CHO. Die rekenaaruitdruk van die vraelys-data is 

gekontroleer en ponsfoute is reggestel. 
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TABEL 3 .1 VRAELYSTE ON'IVANG 

Vrcielyste gepos Vraelyste terug ontvang Persentasie Terugvoering 

Afrikaans 29 29 100 

Engels 15 9 63 

Parallel 6 4 67 

Totaal 50 42 84 

Uit Tabel 3.1 hiertlo is dit duidelik dat 84% van die vraelyste terug ont

vang is. Volgens Iandman (1980:112) is terugvoering van meer as 70% vol

doende om betekenisvolle afleidings te kan maak. 

3.2.3 statistiese tegnieke 

Die 42 vraelyste wat terug ontvang is, is met behulp van 'n SAS (Statis

tical Analysis system) -rekenaa:rprogrampakk;t verwerk. 

* By elke vraag is daar frekwensies en persentasies volgens die FREQ

prosedure van SAS bepaal. 

3. 3 RESULTATE EN INTERPREI'ASIE 

Ten einde 'n sinvolle vertolking van die versamelde data te kan maak, is 

die biografiese en demografiese gegewens van die respondente ontleed. 

3.3.1 Biografiese gegewens 

Die doel waarvoor die biografiese inligting (vergelyk Bylae D, Vraag 1 tot 

4) ingewin is, was om vas te·stel of die ouderdom, geslag, kwalifikasies 

en ondervinding van bestuursraadsvoorsitters enige invloed uitoefen op die 

uitvoering van hul bestuurstaak (vergelyk Tabel 3.2). 
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TABEL 3. 2 BicxmAFIESE GffiEWENS VAN BES'IUURSRAAOOVOORSI'ITERS 

Biografiese gegewens Aantal Persentasie 

1. OUderdom 20 - 29 jaar 0 0 

30 - 39 jaar 0 0 

40 - 49 jaar 25 59,5 

50 - 59 jaar 13 31,0 

60 en ouer 4 9,5 

2. Geslag Manlik 41 97,6 

vroulik 1 2,4 

3. Hoogste kwali- Tersier (Univ.;o.K 
sies Tech.kon) 30 71,4 

St.10 + T.K/DipJVak-
leerlingskap 4 9,5 

st.10 of gelykwaardig 8 19,0 

st 8 of gelykwaardig 0 o,o 

4. Ondervinding 
as lid van 1 jaar en minder 1 2,4 

'n 
bestuursraad 2 - 3 jaar 6 14,3 

4 - 5 jaar 4 9,4 

6 jaar en rneer 31 73,8 

3. 3 .1.1 OUderdom van bestuursraadsvoorsitter 
I 

Van die respondente val rneer as die helfte (59,5%) in die ouderdomsgroep 

40 - 49 jaar (vergelyk Tabel 3.2), ten~¥1 31.0 persent van die respondente 

in die ouderdomsgroep 50 - 59 jaar val. Geen repondente val in die ouder-

domsgroep 20 - 39 jaar nie, t6n1Yl slegs 9 15 persent ouer as 60 jaar is. 

3.3.1.2 Geslag van bestuursraadsvoorsitter 

Van die 42 respondente was 41 (96,6%) mans en ·slegs een (2,4%) was vrou-

lik. 
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3.3.1.2 Hoogste kwalifikasies van ~tuursraadsvoorsitters 

Die grootste persentasie van die respondente, naamlik 71,4 persent beskik 

oor 'n tersiere kwalifikasie byvoorbeeld, 'n universiteitsgraad, of 'n di-

ploma van 'n onderwyskollege of 'n technikon. Slegs 9,5 persent beskik oor 

natriek plus 'n diploma van · 'n tegniese kollege of 'n vo1tooide vakleer-

lingskap. Allnal beskik dus minstens oor natriek of 'n gelykwaardige kwali

fikasie. 

3.3.1.4 Ondervinding van bestuursraadsvoorsitters as lid van 'n be
stuursraad 

Van die 42 respondente het 73,8 persent ses jaar en meer ondervinding as 

lid van 'n bestuursraad, 9,5 persent het vier tot vyf jaar ondervinding, 

14,3 persent het twee tot drie jaar ondervinding en slegs 2 1 4 persent het 

minder as twee jaar ondervinding. 

3.3.1.5 Profiel van respondente 

Uit voo:rgaande ontleding kan die gevolgtrekking genaak word dat bestuurs-

raadsvoorsitters van sekondere skole, onder die jurisdiksie van die Trans-

vaalse Onderwysdepartement, hoofsaaklik nanlike persone {97 ,6%) is tussen 

die ouderdom 40 tot 59 jaar (59,5%). Verder is bevind dat die meerderheid 

van die bestuursraadsvoorsitters (71,4%) oor tersiere kwalifikasies beskik 

en dat hulle oor genoegsame ondervinding beskik {73,8% het ses jaar en 

meer ondervinding) as lede van bestuursrade van skole, wat hulle in staat 

behoort te stel om die taak as bestuursraadsvoorsitter suksesvol te kan 

uitvoer. 

3. 3. 2 Demografiese gegewens 

Die doel met die demografiese inligting wat ingewin is (vergelyk Bylae D, 

Vraag 5 tot 9), was om vas te stel of die tipe skool, geslag van leerlinge 

in die skool, voertaal van die skool, gradering van die skool, en 'n kos-
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huis by die skool enige :i.nvloed uit<X:!fen op die bestuurstaak van bestuurs-

raadslede. 

TABEL 3. 3 DEM:X;RAFIESE GEX;EWENS VAN SKOIE 

Demografiese gegewens Aantal Persentasie 

5. Tipe skool suiwer akademies 27 65,9 

Akademies met Tegnies 6 14,6 

Hoofsaaklik Tegnies 3 7,3 

Hoofsaaklik Handel 4 9,8 

Hoofsaaklik I.andbou 1 214 

Geen respons 1 -
6. Geslag van leer- Gemeng 38 92,7 

linge in skool 
Seuns 1 2,4 

Meisies 2 4,8 

Geen respons 1 -
7. Voertaal van Afrikaans 29 69,0 

skool 
Engels 9 21,4 

Afrikaans en Engels 4 9,5 

8. Gradering van GS ( gekompliseerd) 15 41,7 
skool 

Sl 16 44,4 

Sll 5 13,9 

Geen respons 6 -
9. Koshuisinwoning Word voorsien 22 52,4 

Word nie voorsien nie 20 47,6 

3.3.2.1 Tipe skool 

Van die 42 respondente het een nie aangedui watter tipe skool hy verteen-

woordig nie en van die 41 het 27 (65,9%) aangedui dat hul skole suiwer 

akademiese skole is, ses (14,6%) is akademiese skole met 'n tegniese stu-
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dierigting, te=yl die res hoofsaaklik tegnies (7,3%), handel (9,8%) en 

landbou (2,4%) is. 

3.3.2.2 Geslag van leerlinge in skole 

Van die 42 respondente het een nie aangedui wat die geslag van die leer

linge in sy skool is nie. Van die 41 skole waarvan die geslag van die 

leerlinge wel aangedui is, was 38 (92, 7%) gemeng, een (2,4%) seunskole en 

twee (4,9%) meisieskole. 

3.3.2.3 Voertaal van skool 

Die verhouding van Afrikaanstalige, Engelstalige en Afrikaans en Engels

talige sk.ole onder die jurisdiksie van die Transvaalse Onderwysdepartement 

is 58 persent Afrikaans, 30 persent Engels en 12 persent Afrikaans en 

Engels. Vraelyste is in dieselfde verhouding uitgestuur, naamlik 29 aan 

Afrikaanse skole, 15 aan Engelse skole en ses aan die res. Uit die 42 sko

le waarvan die vraelyste terugontvang is, is al die Afrikaanstalige skole 

s'n terugontvang (69,0% van die totaal), te=yl slegs nege (21,4% van die 

totaal) Engelstalige skole s'n terugontvang is en vier (9,5% van die to

taal) van die Afrikaans en Engelstalige skole s 'n terugontvang is. 

3.3.2.4 Gradering van skole 

Van die 42 respondente het ses nie 'n aanduiding van die gradering van hul 

skool gegee nie. Van die 36 respondente wat wel 'n aanduiding gegee het is 

44,4 persent SI-skole, 41,7 persent GS-skole en slegs 13,9 persent SII

skole. 

3.3.2.5 Koshuisinwoning 

Koshuisvoorsiening word aan 52, 4 persent van die respondente se skole 

voorsien, te=yl 47,6 persent van die respondente se skole nie koshuisin-. 

woning voorsien nie. 
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3.3.2.6 Sintese 

Volgens die response wat ontvang is, kan die volgende afleidings met be

trekking tot die dernografiese gegewens gemaak word: 

* Die respondente is voorsitters van bestuursrade van skole waarvan die 

rneeste (69,0%) Afrikaanse skole is. 

* Die skole is oo:rwegend (92, 7%) gemengde SI (44,4%) skole. 

* Die skole is hoofsaaklik (65,9%) akademiese skole waarvan verskeie, 

(14,6%) persent, oor 'n tegniese studierigting beskik. 

* Meer as die helfte (52,4%) van die skole voorsien koshuisirtwoning, 

3. 4 PLIGIE, BEVOEGIHEDE EN WERKSMMHEDE VAN BES'IUURSRADE 

Die pligte, bevoegdhede en werksaamhede van 'n bestuursraad word verge

stalt deur die bestuurstake (vergelyk 2.6.2.6) wat deur 'n bestuursraad 

verrig word binne die konteks van die bepaalde bestuursareas (vergelyk 

2.6.2. 7) waarvoor so 'n raad verantwoordelik is. 

3. 4 .1 Bestuurstake 

3.4.1.1 Beplanning 

Die doel van die vrae wat handel oor die beplanningstaak van die bestuurs

raad (vergelyk Bylae D, Vraag 10, 11, 12 en 13) was om vas te 'stel hoe be

langrik bestuursraadsvoorsitters die aandeel van die bestuursraad ten op

sigte van die beplanningsfunksie in die skool beskou en die mate waarin 

die bestuursraad hulle beplanningstaak daadwerklik uitvoer (vergelyk Tabel 

3.4). 
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TABEL 3. 4 BEIANGRII<HEID EN UITVOERING VAN DIE BEPIANNINGSTAAK 

Iela1]r:iJffid * 
1 2 3 

Rp1anirg f % f % f 

lO.Rpilirg 
"1.61 1 2,4 5 11,9 J5 

d:EIEIPll i11J3 

n.Rpilirg 
"1.61 0 o,o 2 4,8 16 

d:elwitiE 

J2.Rpilirg 
"1.61 2 4,9 6 14,6 16 

Sm1l:eleid 

l3.RB1uitre-
mirg 0 o,o 1 2,4 4 

* 1 - glad nie 
2 - .in 1 n mindere mate 
3 - .in 1n groot mate 
4 - volkome 

% 

IJ,7 

38,1 

34,2 

9,5 

f 

21 

LA 

19 

'37 

'£.1ib.ca::irg *" 
4 1 2 3 

% f % f % f 

m,o 4 915 9 2lt4 16 

57,1 0 o,o 5 ll,9 19 

46,3 7 17,1 4 9,8 Al 

ffi,1 0 o,o 1 2,4 7 

** 1 - glad nie 
2 .in mindere mate 
3 - .in 1 n groot mate 
4 - volkome 

% f 

38,1 l3 

4512 J8 

48,8 10 

16,6 34 

3. 4 .1.1.1 Analise van response ten opsigte van die beplann.ingstaak van 
die bestuursraad 

* Vraag 10: Bepal.ing van langterJI1Yl1doelstell.ings 

4 

% 

31,0 

42,9 

24,3 

81,0 

Daar is bev.ind dat die meerd~eid van die bestuursraadsvoorsitters 

(85, 7%) bepal.ing van langterJI1Yl1doelstell.ings, gerig op doeltreffender op

voedende onderwys, as belangrik beskou. Slegs 14,3 persent beskou 

dit as nie van groot belang nie. Daar is verder bev.ind dat 69,1 
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persent van die respondente aangetoon het dat hul betrokke bestuurs

rade in 'n baie groat mate uitvoering verleen aan die bepaling van 

langteJ:ll\Yndoelstellings, en 30,9 persent meen dat hulle bestuursrade 

glad nie of slegs in 'n mindere mate uitvoering daaraan verleen. 

Bestuursraadsvoorsitters meen wel dat hul aandeel in die bepaling van 

langteJ:ll\Yndoelstellings belangrik is, maar hulle is DCXJ nie in 'n baie 

groat mate daaJ:by betrokke nie (85, 7% beskou dit as baie belahgrik1 en 

slegs 69,1% is groatliks betrokke). Die moontlike reide hiervoor is dat 

skoolhoofde DCXJ nie ten volle van bestuursrade in die verband gebtuik 

maak nie. 

* Vraag 11: Bepaling van kortteJ:ll\Yndoelwitte 

wat die bepaling van kortteJ:ll\Yndoelwitte betref, het 95,2 persent van 

die respondente aangetoon dat hulle dit van groat belang ag dat die 

bestuursraad daarby betrokke moet wees, terwyl 4,8 persent dit as min

der belangrik beskou. Verder het 88,1 persent van die respondente aan

getoon dat hul bestuursrade in 'n baie groat mate betrokke is by die 

bepaling van kortteJ:ll\Yndoelwitte, terwyl 11,9 persent slegs in 'n min

dere mate betrokke is. 

Die feit dat die bepaling van kortteJ:ll\Yndoelwitte oor die algemeen 

deur die bestuurspan (hoof, adjunkhoof en departementshoofde) geidoen 

word, kan 'n reide wees waarom die bestuursraad moontlik in 'n mindere 

mate daa:rby betrokke is. 
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* Vraag 12: Bepal:i.ng van skoolbeleid 

Die meeste van die respondente (80, 5%) het aangetoon dat hulle die be

trokkenheid van die bestuursraad by die bepal:i.ng van skoolbeleid as 

van baie groot belang beskou, teJ:WYl 19,5 persent dit glad nie of in 

·,n mindere mate as belangrik beskou. 'n Groot persentasie (73,1%) van 

die respondente het aangetoon dat hul bestuursrade wel betrokke is 

by die fonnuler:i.ng van skoolbeleid, teJ:WYl 26 1 9 persent nie betrokke 

is nie. 

Daar is 1 n groot ko=elasie tussen die belatlgrikhe.:i.dsbeskoti:i.ng en· die 

uitvoer:i.ng van die bepal:i.ng van skoolbeleid deur bestuursrade, moont

lik onrlat bestuursrade statuter medeverantwoordelik is vir die bepa

l:i.ng van verskeie beleidsake soos die opstel van 'n gedragskode, bepa

l:i.ng van skooldrag en opening- en sluit:i.ngstye vir die skool (vergelyk 

2.6.2.6.2). 

* Vraag 13: Besluitneming 

Die oorgrote meerderheid (97 ,6%) van die respondente beskou die be

stuursraad se betrokkenheid by besluitneming as baie belangrik en die 

meeste (97. 6%) het aangetoon dat hul lede in 'n baie groot mate aan 

die besluitnemingsproses by hul onderskeie skole deelneem. 

Die hoe persentasie (97, 6%) bestuursraadsvoorsitters wat aangetoon het 

dat hulle grootliks by die besluitnemingsproses betrokke is, is moont

lik toe te skryf aan die feit dat bestuursrade statuter besluite moet 

neem soo!? die aanbevel:i.ng van personeel vir aanstell:i.ng in pennanente 
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poste; opstel van 1n gedragskcxl.e vir leerlinge; bepaling van skooldrag; 

toestemming vir die gebruik van die geriewe van die skool deur buitestaan

ders, ensovoorts (vergelyk 2.6.2.5). 

3.4.1.1.2 Sintese 

Uit die response op Vrae 10 tot 13 in die vraelys gestel, blyk dit dat be

stuursrade die belangrikheid van hul betrokkenheid by die beplanningstaak 

van die skool grootliks besef en dat hulle wel in 1h groot mate by die 

uitvoering daarvan betrek word, 

3. 4 .1. 2 Die organiseringstaak van die bes~raad 

Die doel van hierdie vrae (vergelyk Bylae D, vrae 14 en 15) was om vas te 

stel hoe belangrik bestuursraadsvoorsitters organiseringsfunksies soos 

struktuurskepping en die koordinering van die werksaamhede van die onderskeie 

komi tees in die struktuurraamwerk beskou. Verder · was die doel van genoenrle 

vrae om vas te stel in watter mate uitvoering van die organiseringstaak deur 

bestuursrade geskied (vergel yk Tabel 3. 5) • 

TABEL 3. 5 BEIANGRIKHEID EN UI'IVOERJNG VAN DIE ORGANISERJNGSTAAK 

~* Ui:b.a:riiiJ *~< 

1 2 3 

f % f % f % 

14.~\61 
'n:rama:k 1 2,4 2 4,8 9 21.,4 
\61~ 

J5.R:ittlim::irg 
\ffiva:k\61 2 4,8 7 Jfj,7 11 25,2 

Jmi.t:Ees 

* 1 - glad nie ** 
2 - in 1 n mindere mate 
3 - in 1 n groot mate 
4 - volkome 

4 1 2 

f % f % f % f 

3) 71,4 0 o,o 3 7,2 10 

22 52,3 2 4,8 8 l9,0 J2 

1 - glad nie 
2 - in 1n mindere mate 
3 - in 1n groot mate 
4 - volkome 
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3. 4 .1. 2. 1 Analise vap response ten opsigte van die organiser:i.ngstaak 
van die bestuursraad 

* Vraag 14: Skepp:i.ng van 'n raamwerk van komitees 

Die oorgrote rneerderheid (92,8%) van die respondente beskou dit as be

langrik dat bestuursrade betrokke moet wees by die skepp:i.ng van 'n 

struktuur van komitees wat hul bestuurstaak kan vergemaklik. 'n Baie 

groot persentasie (92,8%) van die respondente het aangetoon dat daar 

by hul skole reeds sulke komitees bestaan. 

Die bestuurstaak van enige organisasie vereis effektiewe delegerihg 

van take (vergelyk 2.6.2.6.3) en daarvoor is 'n raamwerk van persone 

of groepe persone nodig. Bestuursrade besef wel deeglik die waarde 

van de1eger:i.ng, soos blyk uit die response op Vraag 14 hiertx>. Die hoe 

persentasies (92,8%) ten opsigte van beide die belangrikheid en uit

voer:i.ng van die skepp:i.ng van 'n raamwerk van bestuursraadskomitees 

spreek duidelik van hierdie besef. 

* Vraag 15: Koordiner:i.ng van die werksaamhede van komitees 

Die rneerderheid (78, 5%) van respondente is van men:i.ng dat dit van 

groot belang is dat die bestuursraad die werksaamhede van die be

stuursraadskomitees moet ko6rdineer, terwyl 21,5 persent voel dat ko

ordiner:i.ng deur die bestuursraad minder belangrik is. 76,2 persent 

van die respondente het aangetoon dat die werksaamhede van die onder

skeie komitees by hul skole wel deur die bestuursraad geko6rdineer 

word.' 

wanneer take gedelegeer word, is dit nodig dat die persone wat die 

take moet uitvoer weet waar en hoe bulle in die raamwerk inpas. Be-

stuursraadsvoorsitters besef dus in 'n baie groot mate die waarde van 

koordiner:i.ng van gedelegeerde take, soos blyk uit die hoe persentasies 
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(78,6% en 76,2% respektiewelik) ten opsigte van die belangrikheidsbe-

skouing en uitvoering van die koordinering van die werksaarohede van 

die betrokke komitees. 

3.4.1.2.2 Sintese 

Uit die response op Vrae 14 en 15 van die vraelys is dit duidelik dat 

bestuursraadsvoorsitters wel deeglik bewus is van die belangrikheid van 

die daarstelling van komitees en die ko6rdinering van hul werksaarohede as 

deel van hul organiseringstaak by die skool. Dit is ook verder uit die re

sponse duidelik dat in die meerderheid gevalle (76,2%) die bestuursrade by 

hul betrokke skole hul organiseringstaak grootliks uitvoer. 

3. 4 .1. 3 Ieidinggewing as bestuurstaak van die bestuursraad 

Die doel van die vrae oor leidinggewing (vergelyk Bylae D, Vrae 16 en 17) 

was om vas te stel hoe belangrik bestuursraadsvoorsitters leidinggewing 

aan die skoolhoof en personeel beskou, en die mate waarin leiding by hul 

betrokke skole gegee word (vergelyk Tabel 3. 6) • 

TABEL 3. 6 BEIANGRIKHEID EN UI'IVOERING VAN DIE IEIDINGGEWINGSTAAK 

Jeidirwwirg 

16.Ieidirg 1:¥ 
~llirrr\61 

~ 

17 .lhlig::;irg 
crna.as 

* 1 
2 
3 
4 

1 

f 

0 

2 

~* 

2 3 

% f % f % 

o,o 4 9,5 D 31,0 

4,8 2 4,8 l7 40,4 

glad nie 
in 'n mindere mate 
in 'n groot mate 
volkome 

4 

f % 

25 !:9,5 

21 m,o 

** 1 
2 
3 
4 

80 

1 

f 

2 

4 

T.lfuo3:irg -kk 

2 3 

% f % f % 

4,8 4 9,5 ll 26,2 

9,5 2 4,8 21 m,o 

glad nie 
in 'n mindere mate 
in· 'n groot mate 
volkome 

4 

f % 

25 !:9,5 

J5 35,7 



3.4.1.3.1 Analise van response ten opsigte van die leidinggewingstaak 
van die bestuursraad 

* vraag 16: Leiding aan die skoolhoof by die aanbeveling van onderwy
sers 

Die meeste (90,5%) van die respondente beskou leidinggewing by die 

aanstelling van onderwysers as 'n baie belangrike taak van die be-

stuursraad. S1egs 9,5 persent beskou leidinggewing in 'n mindere mate 

belangrik. Die meeste .(85, 7%) van die respondente het aangetoon dat 

die bestuursraad 'n hoogs belangrike rol speel met betrekking tot ad

vies en leiding aan die skoolhoof by die aanbeveling van onderwysers 

vir permanente paste. Slegs 14,3 persent van die respondente voel dat 

die bestuursraad nie 1 n belangrike rol te speel het in die verband 

nie. 

Die hoe persentasies (90,5% en 86,7% re.spektiewelik) ten opsigte van 

die belangrikheidsbeskouing en uitvoering van hul leidingewende taak 

met betrekking tot die aanstelling van onderwysers is waarskynlik toe 

te skryf aan die feit dat dit een van die basiese pligte van die be-

stuursraad is om die hoof by te staan by die aanbeveling van onderwy-

sers vir penianente paste _(vergelyk 2.6.2.5). 

* vraag 17: Die oordra van belangrike inligting aan die ouers 

Die meeste (90,4%) van die respondente het aangetoon dat dit baie be-

langrik is dat relevante inligting oar die skoal aan die ouers oorge-

dra meet word. Slegs 9,6 persent het aangetoon dat dit glad nie of in 

•n mindere mate belangrik is. Die meeste (85, 7%) van die respondente 

het aangetoon dat hul bestuursrade ten valle uitvoering gee aan die 

v~kaffing van inligting aan die ouergerneenskap. 

Die hoe pers~tasies (90,5% en 85,7% respektiewelik) ten opsigte van 
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die belangrikheidsbeskouing en uitvoering van hul taak met betrekking 

tot die oardrag van belangrike inligting aan.die ouers is moontlik toe 

te skryf aan die besef van die belangrikheid by bestuursraadsvoarsit

ters dat ouers ingelig moet wees oar die skoal waar hul kinders skoal-

gaan. 

3.4.1.3.2 sintese 

Uit die response op vrae 16 en 17 van die vraelys is dit duidelik dat be

stuursraadsvoarsitters die belangrikheid van leidinggewing aan die hoof en 

personeel wel besef en dat daar by die meeste van hulle betrokke skole in 

•n baie_ groat mate leiding aan sowel die skoolhoaf as die personeel gegee 

word. 

3. 4 .1. 4 Beheeruitoefening as bestuurst:aak van die bestuursraad 

Die doel van die vrae oar beheeruitoefening (vergelyk Bylae D, Vraag 18, 

19 en 20) was om vas te stel hoe belangrik bestuursraadsvoarsitters be-

heeruitoefening as bestuurstaak beskou, en in watter mate bestuursrade daarin 

slaag om beheer uit te oefen oar die sake waaroor hulle jurisdiksie het 

(vergelyk Tabel 3. 7) • 

TABEL 3. 7 BEIANGRIKHEID EN UIWOERING VAN BEHEER DEUR DIE BES'IUURS
RAAD 

~* Uib.rn::irg -kk 

1 2 3 4 1 2 3 

f _!!, . f % f _!!, 
0 f % f % f % f % 

18. q;9El "18! 
2 4,8 14 33,3 7 16,7 J9 45,2 8 J9,0 12 23,6 10 23,8 

19. B.aha:ir:g "\a] 

~~ 0 o,o 2 4,8 9 21,4 31 7.3,8 1 2,4 2 4,7 12 <£,6 

a:J. Rno::brig 
\al~\al 4 9,5 5 11,9 l3 31,0 a:l 47,6 7 lf5,7 ll 25,2 10 23,8 

p::rn::nEl 

82 

4 

f % 

12 <£,6 

Z1 64,3 

14 33,3 



* 1 - glad nie 
2 - in 1 n mindere :mate 
3 - in 1n groat :mate 
4 - volkome 

** 1 - glad nie 
2 - in 1 n mindere :mate 
3 - in 1 n groat :mate 
4 - volkome 

3. 4 .1. 4 .1 Analise van response ten opsigte van beheeruitoefening 

· * Vraag 18 : Opstelling van beheervoorskrifte 

Die meeste (61 1 9%) van die respondente beskou die opstelling van be

heervoorskrifte as ·van groat belang1 terwyl 38 1 1 persent van die re

spondente dit as onbelangrik beskou. By 52 1 4 persent van die responden

te se skole is bestuursrade ten volle betrek by die opstelling van be-

heervoorskrifte. 1n Groot persentasie (47 1 6%) het egter aangetoon dat 

hul bestuursrade onbetrokke is by die CJpstel van beheervoorskrifte. 

Die feit dat slegs 41 1 9 persent van die bestuursraadsvoorsitters die 

opstelling van beheervoorskrifte as uiters belangrik beskou1 sp:ruit 

waarskynlik daa:ruit voort dat die staat die bree beleid vir die uitoe-

fening van beheer daarstel (vergelyk 2.6.2.5). Dit is waarskynlik ook 

die rede waarom bestuursrade ook nie ten volle betrokke is by die op

stelling van beheervoorskrifte nie. 

* Vraag 19: Evaluering van die bantering van skool- en kosbuisfondse 

Die meerderheid (95 1 2%) van die respondente beskou die evaluering van 

die bantering van skool- en koshuisfondse deur die bestuursraad as es-

sensieel. Slegs 4 1 8 persent van die respondente bet aangetoon dat so-

danige evaluering nie belangrik is nie. Die meeste (92 1 9%) van die 

respondente bet aangetoon dat evaluering van die bantering van genoem-

de fondse deur die bestuursraad by hul onderskeie skole ten volle uit-

gevoer word. Slegs 7 1 2 persent bet aangetoon dat evaluering van die 

betrokke fondse deur die bestuursraad by hul skole nie geskied nie. 
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Bestuursrade evalueer gereeld die hantering van skoolfoncls en koshuis

gelde aan die hand van kwartaal verslae van die hoof en senior huisva

der asook aan die hand van die jaarlikse ouditverslae vari die betrokke 

fonclse en daarom is die persentasies ten opsigte van die belangrikheid 

(95,2%) en die uitvoering (92,9%) so hoog. 

* vraag 20: Rapportering van wangedrag van personeel 

Die meerderheid (78,6%) respondente het aangetoon dat hulle die rap

portering van wangedrag deur personeel as van groot belang beskou, 

terwyl 21,4 persent van die respondente aangetoon het dat hulle dit as 

onbelangrik beskou. Slegs 57,1 persent van die respondente het aange

toon dat gevalle van wangedrag by hul aandag geniet, terwyl 42,9 per

sent van die respondente aangetoon het dat daar by bulle skole min of 

geen aandag deur die bestuursraad gegee is aan gevalle van wangedrag 

van personeel. 

Wangedrag kom nie so dikwels voor by onderwysers nie en daarom is die 

persentasie repondente wat aangetoon bet dat hul rade ten volle be

trokke is by die rapportering van wangedrag van onderwysers waarskyn

lik so betreklik klein (57, 1%) . Bestuursraadsvoorsitters beskou wan

gedrag egter in 'n baie ernstige lig (78,6 persent van die respondente 

het aangetoon dat hulle die hantering van wangedrag van onderwysers, 

as 'n uiters belangrike taak van die bestuursraad beskou) • 

3.4.1.4.2 Sintese 

Uit die response ten opsigte van die vrae oor beheeruitoefening in die 

vraelys, blyk dit dat bestuursrade oor die algerneen bewus is van die be

langrikheid van hul taak in die verband en dat daar oor die algemeen 

goeie kontrole deur die bestuursraad uitgeoefen word oor die sake waarvoor 

bulle verantwoordelik is. 
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3. 4. 2 Bestuursareas 

3.4.2.1 Personeelbestuur 

Die doel van die vrae oor personeelbestuur (vergelyk Bylae D, Vrae 21 en 

22) was om vas te stel in watter mate bestuursraadsvoorsitters die be-

langrikheid van die betrokkenheid van bestuursrade by personeelbestuur beSkou 

en in watter mate bestuursrade betrokke is by personeelbestuur (vergelyk Tabel 

3.8) 

TABEL 3. 8 BEIANGRIKHEID EN UI'IVOERING VAN PERSONEEIBESWURAANGE
IEENTHEDE DEUR DIE BES'IUURSRAAD 

l'EIJNRl.lfEil) 1:1ime::in:J 'kk 

1 2 3 4 1 2 3 

f % f % f % f % f % f % f 

2l.Jhkielirg 
un l:£girra::'- ]3 3),9 n 25,2 n 25,2 7 J6,7 ]9 45,2 n 25,2 6 

~ 

P'2·~ 
~cp;kr- 14 33,3 n 25,2 5 11,9 J2 23,6 21 5:),0 8 19,0 3 
P1Junp:S:E 

* 1 - glad nie ** 1 - glad nie 

% 

14,3 

7,1 

2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groot mate 

2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groot mate 

4 - volkome 4 - volkome 

3:4. 2 .1.1 Analise van response ten opsigte van personeelbestuur 

I 

* Vraag 21: O:rganisering van inskakelingsaksies vir beginnel:p9rsoneel 

4 

f % 

6 14,3 

10 23,8 

Slegs 42,9 persent van die respondente het aangetoon dat die betrok

kenheid van die bestuursraad by inskakelingsaksies vir beginneronder

wysers belangrik is, terwyl 57,1 persent dit as onbelangrik beskou en 

slegs 28, 6 persent van die bestuursrade is wel by sulke inskakelings

saksies betrokke. 'n Groot persentasie (71,4%) het aangetoon dat be-

stuursrade nie juis 'n aandeel het aan inskakelingsprograrome vir be-

ginneronde:rwysers nie. 
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Die inskakeling van nuwe personeel word in die praktyk hoofsaaklik 

deur die bestuurspan (hoof, adjunkhoof en departementshoofde) gedoen. 

Die relatief lae persentasies ( 42, 9% en 28, 6% respektiewelik) ten op

sigte van die belangrikheidsbeskouing en die uitvoering van inskake

lingsaksies vir beginne:rpersoneel, deur die bestuursraad, kan waar

skynlik toegeslo:yf word aan die feit dat die bestuurspan van die skool 

dit doen. 

* Vraag 22: Die skeppingjafskaffingjopskorting van poste 

Die meeste (59,5%) van die respondente beskou die bestuursraad se be

trokkenheid by die skeppingjafskaffingjopskorting. van poste as glad 

nie belangrik nie, of as van minder belang. Slegs 40,5 persent beskou 

dit as belangrik. 'n Groot persentasie (69,0%) het aangetoon dat hulle 

bestuursrade onbetrokke is daarby, terwyl 31,0 persent wel daarby be

trokke is. 

Die skeppingjafskaffingjopskorting van poste word deur die onder

wysdepartemente behartig en daarom is dit te wagte dat die bestuursra

de nie noemenswaardig daarby betrokke sal wees nie. Bestuursrade kan 

wel aanbevelings in . die verl:Jand doen. Die rede vir die 31,0 persent 

bestuursade wat wel betrokke is by die skeppingjafskaffingjopskorting 

van poste kan moontlik op die wyse ·betrokke wees. 

3.4.2.1.2 Sintese 

Wat personeelbestuur betref, wil dit uit die response op vrae 21 en 22 in 

die vraelys voorkom asof die bestuursrade personeelbestuur as onbelangrik 

beskou. Die moontlike rede hiervoor is dat bestuursrade dalk voel dat deur 

betrokke te wees by personeelbestuur, hulle dalk op die professionele vlak 

van die onderwysers kan oortree. 1 n Ander moontlikheid is dat skoolhoofde 

bestuursraadslede nie genoeg betrek by personeelaangeleenthede nie, omdat 

die meeste van die aangeleenthede, soos byvoorbeeld inskakelingsaksies vir 
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nuwe personeel, deur die hoof self gereel word. · Bestuursracie kan hier eg-

ter 'n baie belangrike rol speel deur byvoorbeeld die inskakeling van nuwe 

personeellede in die geroeenskap te behartig. 

3. 4. 2. 2 Bestuur van leerlingaangeleenthede 

Die doel van die vrae oar leerlingbestuur (vergelyk Bylae D, Vrae 23, 24 en 

25) was om vas te stel hoe belangrik bestuursraadsvoorsitters die berokkenheid 

van bestuursrade by die bestuur van leerlingaangeleenthede beskou en hoe be

stuursrade betrokke is by leerlingbestuur (vergelyk Tabel 3.9). 

TABEL 3. 9 DIE BEIANGRII<HEID EN UITITOERING VAN IEERLINGBES'IUURSMNGE
IEEN'IHEDE 

~ 

~.Q:ileidirgp:o-
~·.leer-

~ 
PA~ 
~ v:ir l:I:r:lj:e-

~~ 

25.~ 

v:irep:rt. 

* 

~* 

1 2 3 

f % f % f % 

19 45,2 ID 23,8 9 21,5 

21. 9J,O l3 31,0 4 9,5 

9 21,4 3 7,1 JB 42,9 

1 - glad nie 
2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groat mate 
4 - volkome 

4 

f % 

4 9,5 

4 9,5 

12 dl,6 

Ui.tJ.oo:in; *" 
1 2 3 4 

f % f % f % f 

::9 ID,O 9 21,4 2 4,8 2 

33 78,6 7 16,7 1 2,3 1 

ID 23,8 ID 23,8 14 33,3 8 

** 1 - glad nie 
2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groat mate 

, 4 - volkome 

% 

4,8 

2,4 

19,1 

3.4.2.2.1 Analise van response ten opsigte van die vrae oar leerlingbestuur 

* Vraag 23: Opl:eidingsprogranune vir leerlingleiers 

Slegs 31,0 persent van die respondente beskou die betrokkenheid van 
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die bestuursraad by die aanbieding van opleid:i.ngsprogrannne vir leer

l:i.ngleiers as belangr:i.k1 terwyl 79 1 o persent dit as onbelangrik be

skou. Slegs 9 1 6 persent van die bestuursrade is by opleid:i.ngspro

grannne vir leerl:i.ngleiers betrokke1 terwyl 90 1 4 persent glad nie daar

by betrokke nie. 

Die klein persentasie (9 1 6%) bestuursrade wat betrokke is by oplei

d:i.ngsprogranune vir leerl:i.ngleiers kan waarskynl:i.k toegeskryf word aan 

die feit dat sulke progrannne steeds deur opgeleide onderwyspersoneel 

behartig word. Die feit dat daar wel 'n aantal (30,9%) van die respon-

dente is wat meen dat die betrokkenheid van die bestuursraad by sulke 

opleid:i.ngsprogrannne belangrik is 1 dui daarop dat sodanige betrokken-

heid oorweeg moet word. 

Vraag 24: Aanbieding van ven:yk:i.ngslrursusse vir hoogbegaafde leer
l:i.nge 

Met betrekk:i.ng tot die belangrikheid van die aanbied:i.ng "van ver

cyk:i.ngslrursusse vir hoogbegaafde leerl:i.nge deur die bestuursraad, het 

19,0 persent van die respondente aangedui dat dit belangrik is en 81,0 

persent het aangedui dat dit nie belangr:i.k is nie. 'n Baie klein per

sentasie ( 4 1 7%) het aangedui dat die bestuursrade by hul onderskeie 

skole betrokke is by sulke vercyk:i.ngslrursusse, terwyl 95 1 3 persent nie 

"daa:rby betrokke is nie. 

Die lae persentasie (19 1 0%) van die bestuursraadsvoorsitters wat aan-

gedui het dat die betrokkenheid van bestuursrade by die aanbied:i.ng van 

ven:yk:i.ngsJrursusse vir hoogbegaafde leerl:i.nge baie belangrik is 1 is 

waarskynl:i.k toe te skryf aan die feit dat daar op departementele vlak 

sentra bestaan waar sulke leerl:i.nge geakkomodeer kan word. Die feit 

verklaar oak waarom daar by soveel skole (78 1 6%) geen betrokkenheid 

van bestuursrade by die ven:yk:i.ngskursusse is nie. 
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* Vraag 25: OUer-ondersteuningsgroepe vir sportaktiwiteite by die 
skoal 

Die meeste (71,5%) van die respondente bet aangedui dat bulle die be-

staan van ouer-ondersteuningsgroepe vir sport by skole as belangrik 

beskou, te:rwyl 28,5 persent dit nie as belangrik beskou nie. wat die 

.bestaan van sulke ondersteuningsgroepe betref, bet 47,6 persent van 

die respondente aangedui dat daar by bul skole nie sulke groepe be

staan nie, te:rwyl 52,3 persent aangedui bet dat daar by bul skole wel 

ondersteuningsgroepe vir sport funksioneer. 

Die hoe persentasie (71,5%) van die respondente wat aangedui bet dat 

ouer-ondersteuningsgroepe vir sport en kultuuraktiwiteite baie belang-

rik is, is waarsk;ynlik daaraan toe te skryf dat ouers oar die algemeen 

baie goeie ondersteuners is van sport en kultuuraktiwiteite waaraan 

bulle kinders deelneem. Daar is egter nag 'n groat persentasie (47,6%) 

skole waar bestuursrade nie by sulke ondersteuningsgroepe betrokke is 

nie. Die waarsk;ynlike rede hiervoar is dat ouers gewoonlik individueel 

by hul kinders se sport en kultuuraktiwiteite betrokke is. 

3.4.2.2.2 Sintese 

Uit die response op Vrae 23, 24 en 25 van die vraelys, is dit duidelik 

dat wat leerlingbestuur betref, bestuursrade redelik (52,3%) betrokke is 

by ondersteuningsgroepe vir sport, waarsk;ynlik orrdat lede gewoanlik ouers 

is en ouers gewoonlik goed by bul kinders se sportaktiwiteite betrokke is. 

Bestuursrade is veral by opleidingsprograrmne vir leerlingleiers en ver

rykingskursusse vir boogbegaafde leerlinge onbetrokke, waarsk;ynlik orrdat 

die onde:rwysers en die skoal gewoonlik vir die reelings van sodanige kur

susse verantwoordelikheid is. 

3.4.2.3 Finansiele bestuur 

Die doel van die vrae oar finansiele bestuur (vergelyk Bylae D, Vrae 26 
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tot 29) was om vas te stel hoe belangrik bestuursraadsvoorsitters die be-

trokkenheid van die bestuursraad by. die hantering van skool- en koshuis

finansies beskou en in watter mate bestuursrade uitvoering verleen aan hul 

taak in die verband (vergelyk Tabel 3.10): 

TABEL 3 .10 BEIANGRIKHEID EN UI'IVOERING VAN FINANSieiE BFS'IUUR DEUR 
DIE BES'IUURSRAAD 

Bfug::iJteid * 
Eim'Eie1e 1 2 3 

J::etur f % f % f 

'-"'· 

J:e:Jrl:irg; \a1 1 2,4 1 2,4 3 
~1 .• 

ll.b 

~~ 4 9,5 n 25,2 l5 

128 'llisig ar ~ 
~.\a1Eknl/ 0 o,o 2 4,8 8 

lnhlisfb1:l:e 

[29 ltEatelirg\a'l 
:fr:rd:e v:ir cni:!:'-

vat.nie 3 7,1 7 JE,7 10 
dm' die S:ret: 

'-Ol:Sien vorl nie 

* 1 - glad nie 
2 - in 1n mindere mate 
3 - in 1n groat mate 
4 - volkome 

% 

7,1 

35,7 

19,0 

23,8 
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f 

'37 

J2 

32 

Z! 

Uiru:e::irg *k 

1 2 3 

% f % f % f % 

00,1 1 2,4 1 2,4 5 ll,9 

28,6 8 19,0 10 23,8 l5 35,7 

76,2 0 o,o 4 9,5 l5 35,7 

52,4 4 9,5 n 25,2 9 21,4 

** 1 - glad nie 
2 - in 1 n mindere mate 
3 - in 1 n groat mate 
4 - volkorne 

3.4.2.3.1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor finansiele 
bestuur 

Vraag 26: Goepk:euring van die begrotings van die skool- en koshuis
fondse 

4 

f % 

35 83,3 

9 21,5 

23 54,8 

18 42,9 

Die oorgrote meerderheid (95,2%) van die respondente beskou die be-

trokkenheid van die bestuursraad by die goedkeuring van die begrotings 

van skool- en koshuisfondse as belangrik, terwyl slegs 4,8 persent dit 
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as onbelangrik beskou. Ten opsigte van die uitvoering van hierdie 

goedkeuringstaak het 95,2 persent van die respondente aangetoon dat 

die bestuursrade ·by hulle skole grootliks betrokke is by die goedkeu

ring van die skool- en koshuisbegrotings, teJ:Wyl 4,8 persent nie daar

by betrokke is nie. 

Die hoe persentasie {95,2%) van die respondente wat aangedui het dat 

die betrokkenheid van die bestuursraad by goedkeuring van die skool

en koshuisfondsbegrotings baie belangrik is, spruit waarskYnlik daar

uit dat dit een van die take is wat deur die onderwysdepartement aan 

die bestuursraad by wyse van regulasie opgedra. het {vergelyk 2.6.2.5). 

Dit verklaar ook die hoe persentasie {95,2%) van die bestuursrade wat 

grootliks betrokke is by die goedkeuring van die begrotings. 

* Vraag 27: Insamelinj van skool- en koshuisfondse 

Die meeste {64,3%) van die respond.ente beskou dit as belangrik dat be

stuursrade verantwoordelik is vir die insameling van skool- en kos

huisfondse, terwyl 35,7 persent dit as onbelangrik beskou. By 57,2 

persent van die respondente se skole is bestuursrade by die betrokke 

fonclsinsameling betrokke, terwyl daar by 42,8 persent 'n gebrek aan 

betrokkehheid is. 

Aangesien bestuursrade hoofsaaklik vir skoolfonds en koshuisgelde 

verantwoordelik is, beskou 'n redelike hoe persentasie {64,3%) van die 

bestuursraadsvoor5itters die betrokkenheid van bestuursrade by die in

sarneling daarvan as belangrik en dit verklaar waarskYnlik ook waarom 

daar •n relatief groot persentasie {57,2%) daarby betrokke is. Daar is 

egter nog 'n redelike groot persentasie {42,8%) van die bestuursrade 

wat nog ni~ betrokke is nie. Die rede hiervoor is waarskYnlik dat sko-
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le self in die verlede die taak op hulle geneem het om skoalfonds en 

koshuisgelde in te vorder. 

* Vraag 28: Tbesig oar die bested:ing van skoal- en koshuisfondse 

Die meeste (95,2%) van die respondente het aangedui dat die bestuurs-

raad ten volle daarvoar verantwoordelik is om toesig te hou oar die 

bested:ing van skoal- en koshuisfondse, tel:wyl 90,5 persent van die re

pondente aangedui het dat die bestuursrade van hulle betrokke skole 

wel toesig hou. 

Tbesig oar die bested:ing van skoolfonds en koshuisgelde word deur die 

onderwysdeparternent by wyse van regulasie aan die bestuursraad opgedra 

(vergelyk 2.6.2.5), en daarom beskou die meeste (95,2%) van die re

spondente dit as belangrik dat bestuursrade toesig moet hou oar die 

bested:ing van genoenrle gelde. 'n Verdere moontlike rede vir die groat 

mate van aanvaard:ing van hul verantwoardelikheid in die verband, is 

dat bestuursraadsvoarsitters besef dat die betrokke gelde eintlik aan 

die ouers behoart. 

* Vraag 29: Insamel:ing van fondse vir onderrigmiddels wat nie deur die 
staat voarsien word nie 

Die meerderheid (76,2%) van die respondente beskou die :insamel:ing van 

fondse vir die aankoap van onderrigmiddels wat nie deur die staat 

voarsien word nie, as baie belangrik, terwyl 23,8 persent dit nie as· 

belangrik beskou nie. By 64,3 persent van die respondente se skole 

word :insamel:ings van die betrokke fondse reeds deur die bestuursrade 

onderneem, terwyl daar by 35,7 persent van die respondente se skole 

nie sulke fonds:insamel:ings deur bestuursrade onderneem word nie. 

Die hoe persentasie (76,2%) van die respondente wat aangedui het dat 

hulle die verkryg:ing van fondse vir die aankoap van onderrighulpmid-
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dels wat nie deur die staat voorsien word nie, as uiters belangrik be

skou, sp:ruit waarskynlik uit die besef by bestuursraadsvoorsitters dat 

onderwys 'n baie duur diens is, dat die ouers in die toekoms vir 'n 

groter persentasie van- die uitgawes verantwoordelik gaan wees en dat 

die ouers dus vir die verkryging van die betrokke fondse verantwoorde

lik is. Dit verklaar moontlik ook waarom 'n relatief groot persentasie 

(64 1 3%) van die respondente aangedui het dat hul bestuursrade reeds 

besig is met die insameling van fondse vir die doel. 

3.4.2.3.2 Sintese 

Uit voorgaande analise is dit duidelik dat bestuursrade wel deeglik by 

die finansiiale bestuursaktiwiteite van hul skole betrokke is en dat hulle 

die belangrikheid van hul betrokkenheid by die bestuur van skoolfinansies 

besef en onderskryf. 

3. 4. 2. 4 Die bestuur van skool-gemeenskapsverhoudings 

Die doel van hierdie Vrae (vergelyk Bylae D, vrae 30 tot 35) was om te be

paal in watter ll'ate bestuursraadsvoorsitters die belangrikheid van hul 

plig as knoopstruktuur tussen die skool en. die gemeenskap beskou, asook 

die ll'ate waarin uitvoering aan hierdie taak deur bestuursrade verleen 

word (vergelyk Tabel 3.11). 
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TABEL 3 .11 BELANGRIKHEID EN UITITOERING VAN DIE; BES'IUUR VAN SKOOI.r
GEMEENS.KAPSVERHOUDINGS DEUR DIE BES'IUURSRMD 
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~ f % f % f % 
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* 1 - glad nie 
2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groot mate 
4 - volkome 
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3 . 4. 2. 4 .1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor die bestuur 
van skool-gerneenskapsve:t:houdings 

* Vraag 30: Bepaling van beleid ten opsigte van ouer-gerneenskapsbetrok-
kenheid by die skool 

Die meeste (92,8%) van die respondente beskou die betrokkenheid van 

die bestuursraad by die bepaling van beleid vir ouer-gerneenskapsbe

trokkenheid by die skool as belangrik, terw¥1 7,1 persent dit as on-

belangrik beskou. 'n Groot persentasie (83,3%) van die respondente se 

bestuursrade is grootliks betrokke by die forrnulering van bcgenoerrde 

beleid, terwyl slegs 16,7 persent nie daarby betrokke is nie. 

Die groot aantal (92,8%) respondente wat van mening is dat die betrok

kenheid van die bestuursraad by die bepaling van beleid met betrekking 

tot ouer-gerneenskapsbetrokkenheid by die skool belangrik is, kan waar

skynlik toegeskl:yf word daaraan dat die bestuursraad die arnptelike 

verteenwoordiger van die ouers en die gerneenskap by die skool is en 

dat daar dus bepaalde beleid moet wees waarvolgens die ouers en die 

gerneenskap by die skool betrokke kan raak. Die hoe persentasie (83,3%) 

van die respondente ~t aangedui het dat hul bestuursrade in 1 n groot 

mate betrokke is by die forrnulering van hierdie beleid, kan waar

skynlik ook die gevolg wees van die feit dat die bestuursraad die amp

telike verteenwoordiger van die ouers en die gerneenskap by die ~kool 

is. 
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* Vraag 31: Ko:mmunikasie tussen die skool en ouer-gemeenskap 

Die oorgrote meerderlleid (88.1%} van die respondente beskou die be-

stuursraad se taak om ko:mmunikasie tussen die skool en die ouers te 

bewerkstellig as belangrik, teJ:wyl 11,9 persent dit in nie as belang-

rik beskou nie. 'n Groot persentasie (76,2%} van die respondente bet 

aangetoon dat die bestuursrade by bulle betrokke skole ko:mmunikasie 

tussen die skool en ouer-gemeenskap help bewerkstellig. 

As amptelike mondstuk van die ouers by die skool (ve:rgelyk 2.6.2.5} is 

die persentasie van 88,1 persent van die respondente wat aangetoon bet 

dat bulle die bewerkstelliging van ko:mmunikasie tussen die skool en 

die ouers as baie belangrik beskou, in ooreenstemming met die verwag-

tings wat aan 1n anq;>telike mondstuk gestel word. Die rnoontlike rede 

hiervoor is gelee in die feit dat bestuursraadvoorsitters, en dikwels 

ook van die ander lede, neue kontak met die skoolhoof en die oue:rge-

rneenskap het. 

* vraag 32: Bantering van klagtes van ouers wat die welsyn van die 
skool raak 

Die bantering deur die bestuursraad van die klagtes van ouers, wat die 

welsyn van die skool raak, word deur 85,7 persent van die respondente 

as belangrik beskou, terwyl slegs 14,3 persent dit as onbelangrik be-

skou. 'n Groot aantal (71, 4%} van die respondente bet aangetoon dat 

ouers se klagtes wel deur hul bestuursrade hanteer word, terwyl 28,6 

persent aangedui bet dat hul bestuurrade nie sodanige klagtes hanteer 

nie. 

Die hoe persentasie (85, 7%} van die respondente wat aangedui het dat 

bulle die bantering van klagtes van ouers wat die welsyn van die skool 

raak as baie belangrik beskou, kan waarskynlik toegesk:ryf word daaraan 

dat die bestuursaad die aroptelike verteenwoordigers van die ouers by 
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die skool is. Daar is egter 'n aansienlike persentasie (28,6%) van die 

die bestuursrade wat nie klagtes van ouers hanteer nie. Die moontlike 

rede daarvoor is dat daar 6f min klagtes van ouerkant af is 6f die 

skoolhoofde hanteer die klagtes by die betrokke skole self. 

* Vraag 33: samewerking met nie-statutere ouerverenigings 

Wedersydse samewerking tussen bestuursrade en die betrokke nie-statu-

tere ouerverenigings word deur 92,8 persent van die respondente as be-

langrik beskou. Slegs 7, 2 persent beskou dit as onbelangrik. By 76,2 

persent van die respondente se skole is die samewerking met die nie

statutere ouerverenigings goed, tetwyl 23,8 persent aangedui het dat 

daar by hulle skole 'n gebrek aan sarnewerking ondervind word. 

Die hoe persentasie (92,9%) van die respondente wat aangetoon het dat 

hulle die sarnewerking tussen die bestuursrade en die betrokke ouerver

. enigings as baie belangrik beskou, is moontlik toe te skryf aan die 

feit dat beide liggame besef dat indien hulle saamwerk, bulle die sacik 

van die ondetwys van hul kinders beter kan dien. Dit is ook moontlik 

waarom daar 'n relatief hoe persentasie (76,2%) skole is waar be-

stuur srade in 'n groat mate met nie-statutere ouerverenigings saam-

werk. 

* Vraag 34: Verteenwoordiging van die skool in gemeenskapsorganisasies 
deur die bestuursraad 

Die helfte (50, 0%) van die respondente beskou die verteenwoordiging 

van die skool by gemeenskapsorganisasies as baie belangrik, tetwyl 

50,0 persent dit as onbelangrik beskou. Slegs 35,7 persent van die be

stuursrade verteenwoordig hul skole in gemeenskapsorganisasies, tetwyl 

64, 3 persent nie die skool in sodanige organisasies verteenwoordig 

nie. 
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Die 50 persent van die respondente wat aangedui het dat hulle die ver-

teenwoordiging van die skool in gemeenskapsorganisasies as baie be-

langrik beskou, verteenwoordig waarskynlik rade van skole waar hoofde 

baie van die bestuursinisiatief aan hul bestuursrade oorlaat. By die 

50, o persent wat aangedui het dat sodanige verteenwoordiging nie be

langrik is nie, is waarskynlik van mening dat verteenwoordiging van 

die aard die verantwoordelikheid van die skoolhoof self is. Die klein 

persentasie (19, O%) wat wel hul skole in gemeenskapsorganisasies ver

teenwoordig, dui moontlik daarop dat skole oor die algemeen deur die 

skoolhoof of 'n gernagtigde verteenwoordiger (ander personeellid) ver

teenwoordig word. 

* Vraag 35: stigting van skool-gemeenskapsvennootskappe waarin kundiges 
leiding aan ouers en leerlinge gee ten opsigte van bepaalde 
eietydse vraagstukke 

Die meeste (57 ,2%) van die respondente beskou die stigting van skool-

gemeenskapsvennootskappe as grootliks van belang, terwyl 42,8 persent 

dit as onbelangrik bestempel. Slegs 21,5 persent van die respondente 

het aangetoon dat daar by hulle skole reeds sulke vennootskappe be

staan, terwyl daar by 78,5 persent glad nie sodanige vennootskappe ge-

vonn is nie. 

Skool-gemeenskapsvennootskappe waarin leiding aan ouers en leerlinge 

ten opsigte van eietydse vraagstukke gegee word, is 'n betreklik nuwe 

konsep en dus betreklik onbekend in die RSA. Die belangrikheid van 

projekte van die aard en die totstandkoming van vennootskappe in die 

ve:t'band kon dus nag nie werklik tot sy reg kom nie. Dit is dan ook 

waarskynlik waarom daar relatief min (57, 1%) van die respondente die 

vonning van die betrokke vennootskappe as belangrik beskou en waarom 

daar aansienlik minder (21,5%) respondente wel sulke vennootskappe by 
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hulle skole gevonn het. Dit wil dus voorkom of die belangstelling vir 

die vonning van skool-gemeenskapsvennootskappe wel bestaan, maar dat 

baie nog gedoen sal moet word om dit te verwesenlik. 

3.4.2.4.2 Sintese 

Uit die response op Vrae 30 tot 35 blyk dit dat bestuursraadsvoorsitters, 

met die uitsondering van die verteenwoordiging van die skool by gemeen

skapsorganisasies en die stigting van skool-gemeenskapsvennootskappe, wel 

die belangrikheid van hul taak ten opsigte van die bestuur van skool-ge

meenskapsverhoudings onderskryf. Uitvoering van hierdie taak vind egter nie 

in dieselfde mate plaas nie. 

3.4.2.5 Kurrikulumbestuur 

Die doel van die vrae ten opsigte van kurrikulumbestuur (vergelyk Bylae 

D, vrae 36 en 37) was om vas te stel of die bestuursraad die belangrik

heid van die evaluering van leerinhoude deur die bestuursraad insien en 

toepas ten einde toe te sien dat onde:rwysvernuwing kan plaasvind en om te 

verseker dat leerinhoude nie in stJ:yd sal wees met die gees en rigting van 

die opvoeding in die ouerlluis nie (vergel yk Tabel 3 .12) . 

TABEL 3 .12 BEIANGRIKHEID EN UITVOERING VAN KURRIKUIIJMBFS'IUUR DEUR 
DIE BFS'IUURSRAAD 

~* Ui±:l.crrirg *k 

1 2 3 4 1 2 3 

IDI:I::iJ1.ilJ. f % f % f % f % f % f % f % 

36. E!.aJJ.a::irg"l.a'l 
.l£e::i.rlru:e JD 23,8 6 14,2 D 31.,0 D 31.,0 21 !:D.O 9 21,4 5 ll,9 

':fl. E!.aJJ.a::irg"l.a'l 
die 'lilm 1 .38,1 JD 23,8 JD 23,8 6 14,3 2A 57,1 12 28,6 4 9,5 
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* 1 - glad nie 
2 - in 1n mindere mate 
3 - in 1 n groot mate 
4 - volkome 

** 1 - glad nie 
2 - in 1n mindere mate 
3 - in 1 n groat mate 
3 - volkome 

3.4.2.5.1 Analise van reponse ten opsigte van die vrae oar kurrikulum
bestuur 

* Vraag 36: Evaluering van leerinhoude deur die bestuursraad 

Die evaluering van leerinhoude word deur 62, o persent van die respon-

dente as belangrik beskou, terwyl 38,0 persent dit as onbelangrik be

skou. By slegs 28,6 persent van die respondente se skole is bestuurs

rade by die evaluering van leerinhoude betrokke, terwyl 71,4 persent 

nie betrokke is nie. 

Die relatief hoe persentasie (62,0%) ,van die respondente wat aangedui 

het dat hUlle die betrokkenheid van die bestuursraad by die evaluering 

van leer.inhoude as belangrik beskou, kan moontlik toegeskryf word aan 

die ems wat daar by ouers bestaan dat die leerinhoude in oareenstern-

ming moot wees met die gees en rigting van die opvoeding tuis (verge

lyk 2.2.2 en 2.2.3). Die betreklik lae persentasie (28,6%) van die 

respondente wat aangetoan het dat hUl bestuursrade wel betrokke is by 

die evaluering van leerinhoude, kan moontlik daaraan toegeskryf word 

dat die evaluering van leerinhoude gespesialiseerde kennis verg (in 

die praktyk word dit deur hoogsopgeleide departernentele didaktici 

onderneem- vergelyk 2.6.2.7.6) en dat hulle daarom nie daarl:ly betrok-

ke kan wees nie. 

* Vraag 37: Evaluering van die skoalkurrikulum 

Die evaluering van die skoalkurrikulum deur die bestuursraad word deur 

38,1 persent van die respondente as belangrik beskou, terwyl 61,9 per-

sent dit as onbelangrik beskou. By slegs 14,3 persent van die respon-
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dente se skole word bestuursrade betrek by die evaluering van die 

skool se ku:rrikultnn, terwyl 85,7 persent nie betrek word nie. 

Die lae persentasies (38,1% en 14,4% respektiewelik) ten opsigte van 

belangrikheidsbeskouing en betrokkenheid van bestuursrade by die eva

luering van die skoolku:rrikultnn kan moontlik daaraan toegeskryf word 

dat bestuursraadsvoorsitters voel dat indien bulle daatlJy betrokke 

sou raak, dit daarop neerkom dat bulle in die professionele sake van 

die onderwysers inmeng. 

3.4.2.5.2 sintese 

Uit die response op Vrae 36 en 37 van die vraelys blyk dit dat bestuurs

raadsvoorsitters ku:rrikultnnbestuur nog nie reg na waarde skat nie. Hoewel 

'n groot dee! van die respondente die belangrikheid van kurrikultnnbestuur 

wel insien, word die toepassing daa:rvan nog in die meeste gevalle agter

wee gelaat. 

3.4.2.6 Bestuur van fisiese fasiliteite 

Die doel van die vrae ten opsigte van die bestuur van fisiese fasiliteite 

(vergelyk Bylae D, Vrae 38 tot 41) was om vas te stel hoe belangrik be

stuursraadsvoorsitters hul taak in die vertland beskou en in watter 111ate 

bestuursrade uitvoering verleen aan die bestuur van fisiese fasiliteite 

(vergelyk Tabel 3.13). 
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TABEL 3 .13 BEIANGRIRHEID EN UTI'ITOERING VAN DIE BES'IUUR VAN FISIFSE 
FASILITEITE 

~* Ui±l.cerirg *k 

IlEtur \EO fisie- 1 2 

$ fu:rlliteite f % f % f 

f38.Bmfu!:l:pllirg 
\El1 fisie:e ftsi.- 0 o,o 4 9,5 14 
lifei:te 

39.Q;EtEllirg'.a'l 
'n plm v.irufu-
J::reidirg'.a'l fi.- 2 4,8 4 9,5 14 
sie;e .p,d] iie*"' 

40.otwiklelirg'.a'l 
roat egiee v.ir die 
:irEtarlnrlirg \EO 2 4,8 4 9,5 17 
fisie:e fu:rllitei-
te 

fn.'Jl:ES:Bmdrg em 
b:iiie;t:ca Lhs v.ir 
gh:uik \EO gfu.E 1 2,4 2 4,8 8 
91 te:min \El1 die 
Sml 

* 1 - glad nie 
2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groot mate 
4 - volkome 

3 4 1 2 

% f % f % f % f 

33,3 24 57,2 1 2,4 7 16,6 16 

33,3 22 !'2,4 6 14,3 •7 16,7 14 

40,5 l9 45,2 4 9,5 l2 28,6 14 

l9,0 31 73,8 2 4,8 6 14,3 9 

** 1 - glad nie 
2 - in 'n mindere mate 
3 - in 'n groot mate 
4 - volkome 

3 

% 

~,1 

33,3 

33,3 

21,4 

3.4.2.6.1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor die bestuur 
van fisiese fasiliteite 

* Vraag 38: behoeftebepaling van fisiese fasiliteite 

4 

f % 

JB 42,9 

l5 Cfl,7 

l2 28,6 

25 !B,5 

Die rneerderheid (90,4%) van die respondente het aangetoon dat hulle 

die behoeftebepaling van fisiese fasiliteite by .hul skole as belangrik 

beskou, terwyl slegs 9, 5 persent dit as onbelangrik beskou. By die 

rneeste (81,0%) van die respondente se skole is bestuursrade wel betrokke 

by die bepaling van die behoeftes vir fisiese fasiliteite, terwyl 19, o 

per sent van die respondente se bestuursrade nie betrokke daa.xby is nie. 
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Die hoe persentasies (90 1 4% en 811 0% respektiewelik) ten opsigte van 

die belangrikheidsbeskouing en die betrokkenheid van bestuursrade by 

die bepaling van die behoeftes van die fisiese fasiliteite van hulle 

skole1 is moontlik toe te skryf aan die 'feit dat dit 'n statutere op

drag aan die bestuursraad is om sodanige behoeftebepalings te maak 

(vergelyk 2.6.2.7.7). 

* Vraag 39: Opstelling van planne met betrekking tot die uitbreiding 
van fisiese fasiliteite by die skool 

Die beplanning vir die uitbreiding van fisiese fasiliteite is vir 85,7 

persent van die respondente 'n saak van belang, vir 14, 3 persent is 

dit nie belangrik nie. By slegs 69 1 0 persent van die respondente se 

skole word bestuursrade betrek by die beplanning van die uitbreiding 

van fisiese fasiliteite1 terwyl 311 0 persent nie betrek word nie. 

Die beplanning van die uitbreiding van die fisiese geriewe van skole 

is ook 'n staande departementele op1rag (vergelyk 2.6.2. 7. 7) en daarom 

beskou die meeste bestuursraadsvoorsitters (85 1 7%) die aangeleentheid 

as baie belangrik en is 'n redelike groot persentasie (69 1 0%) be

stuursrade daa:tby betrokke. Daar is egter 'n aansienlike aantal 

(16 1 7%) van die bestuursrade wie se voorsitters die aangeleentheid as 

baie belangrik beskou1 wat nie daa:tby betrokke is nie. Die moontlike 

rede hiervoor is dat die bestuursrade nie weet dat dit 'n staande op

drag is nie of die betrokke skoolhoofde doen die beplanning sender om 

hul bestuursrade in die saak te ken. 

* Vraag 40: Ontwikkeling van instandhoudingstrategiee vir fisiese fa
siliteite by die skool 

Vir 85 1 7 persent van die respondente is die ontwikkeling van instand-

houdingstrategiee belangrik. Vir 14 1 3 persent is dit onbelangrik. By 
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slegs 61,9 persent van die respondente se skole word bestuursrade wel 

betrek by die ontwikkeling van bogenoenne strategiee, terwyl 38,1 per-

sent nie betrek word nie. 

Die hoe persentasie (95, 7%) van die respondente wat aangedui het dat 

hulle die betrokkenheid van bestuursrade by die ontwikkeling van in

standhoudingstrategiee as baie belangrik beskou, spruit moontlik uit 

'n besef dat vir effektiewe opvoedende onderrig die fisiese geriewe in 

'n goeie toestand moet wees. Die feit dat slegs 61,9 persent van hier

die respondente se bestuursrade by genoenne ontwikkeling betrokke is, 

is moontlik daaraan toe te sk:t:yf dat instansies soos. die skoolrade 

en die Werkedepartemente hoofsaaklik verantwoordelik is vir die in

standhouding van skoolgeriewe. 

* vraag 41: Die verlening van toestemming aan buitestaanders vir die 
gebruik van die geboue en·terrein van die skoal buite 
skoolure 

Toestemming vir die gebruik van die skoolgeboue en terrain aan buite

staanders deur die bestuursraad word deur 92,8 persent van die respon-

dente as belangrik beskou. Vir slegs 7, 2 persent is dit onbelangrik. 

Die oorgrote meerderheid (80,9%) van die respondente het aangetoon dat 

die bestuursrade by hulle onderskeie skole sodanige toestemming ver

leen, terwyl slegs 19,1 persent aangetoon het dat toestemming daaxvoor 

nie deur die bestuursraad verleen word nie. 

statuter is die bestuursraad verantwoordelik vir die toestemming vir 

die gebruik van die skoolgeboue, terrein en ander geriewe van 'n skool 

buite skoolure deur buite-instansies . (vergelyk 2.6.2. 7. 7), en daarom 

is die persentasies van die belangrikheidsbeskouing en die uitvoering 

van besluite in die verband hoog (92,8% en 81,2% respektiewelik). 
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3.4.2.6.2 Sintese 

Uit die analise van die response op Vrae 38 tot 41 op die vraelys is dit 

duidelik dat die bestuursraadvoorsitters van mening is dat die bestuur 

van fisiese fasiliteite 'n baie belangrike aspek van die bestuurstaak van 

die bestuursraad is. Wat die uitvoering van hierdie taak betref, wil dit 

voorkom asof bestuursrade grootliks, maar nag nie ten volle nie, betrokke 

is. 

3. 5. OPIEIDING VAN BES!UtJRSRAAil3IEDE 

3. 5 .1 Kennis van bestuursraadslede van hul bestuurstaak 

Die doel van die vrae in hierdie afdeling (vergelyk Bylae D, Vraag 42) was 

om vas te stel in watter mate bestuursraadsvoorsitters kennis dra ten op

sigte van sekere aspekte van hul bestuurstaak (vei:gelyk Tabel 3.14). 
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TABEL 3 .14 KENNIS VAN BFS'IUURSRMffiVOORSTITERS VAN HUL BFS'IUURSTAAK 

1 

f % 

ft2.1 Nn1is to. v. die kl::i±a::i.a v.ir die a:n;teUirg '.61 
Ekrilh:l:ii:E. 2 4,8 -

ft2.2 FEmis '.61 die cJiatlata tele n:g:iliEies to. v. die 
a:n;tellirg'.Etl ~ 0 o,o 

42.3 FEmis'.EtldiecJiattatatelen:gJlas;ies to.v. dielm-
te::irg'.Etl vm;rrlLg'.Etl ~ 3 7.1 

42.4 FEmis to. v. EkxillJ::EI.s v.ir Jea::l.irg;:l '.61 u sm. 2 4,8 

42.5 FEmisto.v. ~'.Etl:Iea::l.irg;:l'.EtluEkril.. 2 4,8 

ft2.6 FEmis'.EtldiecJiatlatatelen:g:iliEies to.v. diehn-
te::irg'.Etl Ekril.- 91 kEiuisli:n:EE. 0 o,o 

f42. 7 FEmis to. v. die V¥ES w:emp u Ekril. :fi::rJte :irmrel. 0 o,o 

42.8 FEmis '.61 die J:e1eid '.61 u Ekril. to.v. die hrla::irg 
'.EtlEkril.~ 3 7,1 

42.9 FEmis'.Etldiel:eleid'.EtluEkril. to.v. die~ 
'.Et1 ES33'Eliel.e .inlig:ir:g em die~ 0 o,o 

;42.10 FEmis t~v. dieV¥ESw:arq>U Ekril. nB:dieaas 91 
die~ kmnrl:ilar. 0 0,0 

ft2.11 FEmis to.v. wilir~ J:y u ekill grll.E:r~ 0 o,o 

ft2.l2 FEmisto.v. wilirr;pxt-91ltil:b..I.ltffil::iwitei.tel:yu 
ekilli:E::Efin ~ 0 o,o 

42.D FEmis to.v. die .irl:n.d '.Et1 u ekill ee J:lU1:!E p:tg:an. 0 0,0 

42.14 FEmis '.Etldpn:latatele ttgJla-:ie;; to.v. die :irEiad-
hlrlirg '.61 Sa:ilg!nE 91 -te:rein 0 o,o 

42.J5 FEmis '.Et1 die dpn:t:ata tele n:g:iliEies to. v. tt:etan-
mirgv.irdieghuik'.Etl ~J:uite Smlae 0 o,o 

skaal 1 - glad nie 
2 - in 1 n mind.ere Il'ate 
3 - in 1 n groot Il'ate 
4 - volledig 
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2 3 

f % f % 

2 4,8 J5 -:£,7 

5 11,9 J6 38,1 

J2 28,6 J2 28,6 

4 9,5 2J lf7,6 

5 11,9 2J 47,6 

4 9,5 14 33,3 

1 2,4 9 21,4 

7 16,7 8 19,0 

3 7,1 J5 -:£,7 

1 2,4 18 42,8 

1 2,4 14 33,3 

0 0,0 6 14,3 

2 4,8 18 42,8 

4 9,6 19 45,2 

3 7.1 l2 28,6 

4 

f % 

23 5!±,8 

21 ED,O 

J5 -:£,7 

J6 38,1 

J5 -:£,7 

2A 57,2 

32 76,2 

2A 57,2 

2A 57,2 

23 5!±,8 

Z7 64,3 

35 f£,7 

22 52,4 

19 45,2 

Z7 64,3 



3. 5 .1.1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor die kennis van 
bestuursraadslede van hul bestuurstaak 

* Vraag 42.1: Kennis van kriteria vir aanstelling van skoolhoofde 

Die oorgrote meerderheid {90,6%) van die respondente het volledige 

kennis ten opsigte van die kriteria vir die aanstelling van skoolhoof

de, teJ:wyl slegs 9.6 perseht aangedui het dat hulle oor onvoldoende 

kennis van die kriteria beskik. 

Die feit dat so 1n hoe persentasie {90,5%) van die respondente aange

dui het dat hulle grootliks op hoogte is van die kriteria vir die aan

stelling van skoolhoofde, kan moontlik toegesla:yf word daaraan dat be-

stuursraadsvoorsitters op hoogte is van die inhoud van die formele 

voorskrifte vir die aanstelling van skoolhoofde. 

* Vraag 42.2: Kennis van departementele regulasies t.o.v die aanstel
ling van ondawysers 

Die meeste (88,1%) van die respondente het aangedui dat hulle ten vol-

le op hoogte is met die regulasies ten opsigte van die aanstell:i.ng van 

ondawysers. Slegs 11,9 persent het onvoldoende kennis in die verband. 

Die hoe persentasie {88,1%) respondente wat aangedui het dat hulle in 

'n groot mate op hoogte is van die regulasies vir die aanstelling van 

ondawysers kan moontlik toegeskryf word daaraan dat bestuursdraads-

voorsitters baie ervar:i.ng (73,8% het meer as ses jaar - vergelyk Tabel 

3.5) het as lede van 'n bestuursraad, en daarom dikwels betrokke moes

gewees het by die aanbevel:i.ng van ondawysers vir permanente aanstel-

lings. 

* Vraag 42. 3: Kennis van departementele regulasies ten opsigte van 
wangedrag van ondawysers 

Die meeste (64,3%) van die respondente het aangedui dat hulle ten vol

le op hoogte is met die departementele regulasies ten opsigte van die 
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bantering van wangedrag van onderwysers, terwyl 35,7 persent aangedui 

bet dat bulle onvoldoende kennis daaroor beskik. 

Ofskoan die meeste (64,3%) van die respondente aangedui bet dat bulle 

oar voldoende kennis ten opsigte van die regulsies vir die bantering 

van wangedrag van onderwysers beskik, bet 'n relatief groat persenta

sie (35, 7%) aangedui dat bulle oar geen of onvoldoende kennis in die 

verband beskik. Die rede vir hierdie tendens is moontlik toe te skryf 

aan die feit dat wangedrag nie so dik.wels by onderwysers voarkom nie 

(Oosthuizen, 1987:204). 

* Vraag 42.4 Kennis ten opsigte van skoalreiils vir leerlinge 

Die meeste (85, 7%) van die respondente bet aangedui dat bulle ten val

le op boogte is met die skoalreiHs vir leerlinge van bul onderskeie 

skole. Slegs 14,6 persent bet aangedui dat bul oar onvoldoende kennis 

ten opsigte van die skoalrees beskik. 

Uit response op vraag 42.4 kan afgelei word dat die meeste bestuurs

raadsvoarsitters (85, 7%) in 'n groat mate op boogte is van die skoal

reels vir leerlinge van bul betrokke skole en daar word dus aanvaar 

dat bestuursrade wel in 'n groat mate inspraak bet in die opstel van 

skoalreels (vergelyk 2.6.2.7.3). 

* Vraag 42.5: Kennis ten opsigte van die gedragskode van leerlinge 

Die meerderheid (83, 3%) van die respondente bet aangedui dat bulle ten 

volle op hoogte is met die inhoud van die gedragskode van bul onder

skeie skole. Daar vms slegs 16,7 persent vmt aangedui het dat bulle 

oar onvoldoende kennis in die verband beskik. 

Uit die response op Vraag 42,5 blyk dit dat die meeste (83,3%) van die 

bestuursraadsvoarsitters op hoogte is van die inhoud van die gedrags

kode vir leerlinge van hul onderskeie skole, aangesien dit deel van 
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hul bestuurstaak is om die gedragskode te help opstel (vergelyk 2.6. 

2.5). 

* Vraag 42.6: Kennis van departementele regulasies ten opsigte van die 
bantering van skool- en koshuisfondse 

Die meeste (90.5%) van die respondente het aangedui dat hulle ten vol

le op hoogte is met die regulasies ten opsigte van die bantering van 

skool- en koshuisfondse. Slegs 9,5 persent het orwoldoende kennis in 

die verband. 

Die feit dat die bantering van skool- en koshuisfondse een van die 

die basiese bestuursraktiwiteite van die bestuursraad is (vergelyk 

2.6.2.5) is moontlik dacu:voor verantwoordelik dat so •n hoe persenta

sie (90,5%) van die respondente aangedui het dat hulle ten volle op 

hoogte is ten opsigte van die betrokke regulasies. 

* Vraag 42.7: Kennis ten opsigte van die wyses waarop skole fondse in
same! 

Die oorgrote meerderheid (97 ,6%) van die respondente is ten volle op 

hoogte van die wyses waarop hul onderskeie skqle fondse insamel, ter-

wyl slegs 2,4 persent oor gebrekkige kennis in die verband beskik. 

Die feit dat die meeste bestuursraadslede ouers is en ouers so dikwels 

self betrokke is by fondsinsamelingspogings kon meegebring het dat so 

'n baie groot persentasie (98,6%) van die respondente aangedui het dat 

hulle ten volle op hoogte is van die fondsinsamelingswyses van hulle 

skole. 

* Vraag 42. 8 Kennis van skoolbeleid ten opsigte van die bantering van 
skool-gemeenskapsverhoudinge 

Die meeste (76,2%) van die respondente het aangedui dat hulle ten vol-

le op hoogte is met die beleid van hul skole ten opsigte van die han-
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tering van skoal-gemeenskapsve:thoudings, terwyl 23,8 persent oar on-

voldoende kennis van die beleid beskik. 

Die betreklik hoe mate van kennis (76,2% beskik oar ten volle kennis) 

by bestuursraadsvoarsitters van die beleid ten opsigte van die hante

ring van gemeenskapsve:thoudings is moontlik toe te skryf aan die feit 

dat bestuursrade dikwels betrokke is by die bepaling van beleid ten 

opsigte van ouer-gemeenskapsbetrokkenheid by die skoal, ondersteuning 

en samewerking met nie-statutere ouerverenigings, ensovoarts (vergelyk 

2.6.2.7.5). 

* Vraag 42. 9: Kennis van skoalbeleid ten opsigte van die verskaffing 
van essensiele inligting aan die ouergemeenskap 

Die oargrote meerde:theid (92,9%) van die respondente het aangetoan dat 

hulle ten volle op hoogte is met die beleid van hul skole ten· opsigte 

van die verskaffing van inligting aan die ouergemeenskap. Net 7,1 

persent het onvoldoende kennis in die vel:band. 

As anptelike modstuk van die ouers by die skoal verskaf bestuursraads-

voarsitters dikwels inligting aangaande die skoal aan die ouergemeen

skap, byvoa:rbeeld die jaarlikse verlag oar die werksaarohede van die 

bestuursraad (vergelyk 2.6.2.5). Die hoe persentasie (92,9%) respon

dente wat aangetoan het dat hulle grootliks op hoogte is met hul skole 

se beleid met betrekking tot die verskaffing van inligting aan die ou

ergemeenskap, spruit moontlik uit die ervaring wat bestuursraadsvoar-

sitters in die vel:band opgedoen het. 

* Vraag 42.10: Kennis ten opsigte van die wyseS waarop die skoal met 
die ouers en gemeenskap kClllll!IUilikeer 

wat k=ikering met die gemeenskap betref, het 97, 6 persent van die 

respondente aangetoan dat hulle ten volle kennis het van die wyses 
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waarop hul anderskeie skole dit doen. Slegs 2,4 persent het nie geweet 

hoe hul skale met die gemeenskap kOilllTll.ll1ikeer nie. 

Die hoe persentasie (97 ,4%) respondent€! wat aangetoan het dat hul ten 

volle ap hoogte is van die korrnnunikasiewyses van hul skale met auers 

en die gemeenskap, spruit moontlik daa:ruit dat bestuursrade dikwels 

met die ouergemeenskap skakel, aangesien hulle die arnptelike rnondstuk 

van die ouers is (vergelyk 2.6.2.5). Bestuursraadslede is self oak le

de van die gemeenskap en is oak oarwegend ouers. 

* Vraag 42.11: Kennis ten apsigte van watter vakke die skoal aanbied 

Die oargrote meerderheid (97 ,6%} van die respondente het aangedui dat 

hulle ten valle ap hoogte is van die vakke wat hul skale aanbied, ter-

wyl slegs 2, 4 persent nie seker is oar watter vakke hulle skale aan-

bied nie. Die rede vir die groat persentasie (97, 6%) is moontlik daar-

in gelee dat die meeste bestuursraadslede ouers van die skoal is en 

daa=n sal weet watter vakke die skoal daseer. 

* Vraag 42.12: Kennis ten apsigte van watter sport- en kultuuraktiwi-
teite by die skoal aangebied wo:rd 

A1 die respondente (100,0%} het aangetoan dat hulle ten valle op 

hoogte is van watter sport- en kultuuraktiwiteite hul skale aanbied. 

Dit kan moontlik daaraan toegesla.yf wo:rd dat die meeste ouers lief is 

vir sport en kultuur en dit dus in 'n groat mate ondersteun. Vandaar 

die besondere kennis van die betrokke aktiwiteite wat die skoal aan-

bied. Ve:rder is kinders na:nnaalweg 6f by sport 6f by kultuuraktiwitei-

te 6f by albei betrokke en weet die ouers deur die kinders watter ak

tiwiteite die skoal beoefen. 
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* Vraag 42.13: Kennis ten opsigte die inhoud van die skool se na-uurse 
program 

Die oorgrote meerderlleid (95,2%) van die respondente hat aangedui dat 

hulle ten volle op hoogte is van hul skool se nauurse program. terwyl 

slegs 4,8 persent onvoldoende kennis in die verl:Jand het. 

Aangesien die meeste van die bestuursraadslede ouers is van die skool, 

behoort hulle, deur middel van die kinders se betrokkenheid by die 

skool, op hoogte te wees met die nauurse program van die skool. Die 

meeste skole voorsien ook aan die ouers jaru:progranrrne waarin die skool 

se nauurse program uiteengesit word. 

* Vraag 42 .14: Kennis van departementele regulasies ten opsigte van 
die instandhouding van skoolgeboue en terrein 

Die meeste (90,4%) van die respondente het aangetoon dat hulle ten 

volle op hoogte is met die regulasies ten opsigte van die instandhou

ding van die geboue en terrein van 1n sk.ool. Slegs 9,6 persent het 

aangedui dat hulle oor onvoldoende kennis in die verl:Jand beskik. 

Die feit dat die bestuursraad baie nou betrokke is by die behoeftebe

paling, toesig, verbetering, die daarstelling van 'n omvattende plan 

vir die ordelike uitbreiding en instandhouding van die fisiese fasili-

teite van die skool (vergelyk 2.6.2. 7. 7), is waarskynlik die rede 

waarom so 'n groot persentasie van die respondente aangedui het dat 

hulle op hoogte is van die regulasies ten opsigte van die instandhou-

ding van die skoolgeboue en terrein. 

* Vraag 42.15: Kennis van departementele regulasies ten opsigte van 
die gebruik van skoolgeriewe buite skoolure 

Die oorgrote meerderlleid (92,9%) van die respondente het aangedui dat 

hulle op hoogte is met die · regulasies ten opsigte van die gebruik 
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van skoolgeriewe buite skoolure, te:rwyl slegs 7, 1 persent onvoldoende 

kennis in die verband het. 

Die bestuursraad verleen dikwels toestemming aan buit;e-instansies wat 

van die skool se geriewe buite skoolure wil gebruik maak (vergelyk 

2 . 6. 2. 7. 7) , en daarom is hulle in die reel dus baie goed op hoogte van 

die departementele regulasies met betrekking tot die betrokke regula

sies. 

3.5.1.2 Sintese 

Wat die kennis van bestuursraadsvoorsitters ten opsigte van hul bestuurs

taak betref, blyk dit uit die response op Vraag 42 op die vraelys dat die 

meeste voorsitters in 1n baie groot mate op hoogte is van die verskillende 

fasette van hul bestuurstaak. Die hoe mate van kennis waaroor bestuurs

raadsvoorsitters beskik is moontlik toe te skryf aan die volgende feite, 

soos blyk uit die biografiese gegewens (vergelyk 3.3.1 en Tabel 3.2): 

* Die meeste (73,8%) van die respondente het ses jaar en meer ondervin

ding as lede van 'n bestuursraad. 

* Die meeste (90,5%) van hulle val in die leeftydsgroep 40 - 59 jaar en 

het dus ryke lewenservaring. 

* Die meeste (71,4%) beskik ocr 'n tersiere onde:rwyskwalifikasie (uni

versiteitsgraad of diploma, onde:rwyserskollege-diploma of 'n kwali

fikasie van 'n technikon), wat beteken dat hulle sodanig gekwalifi

seerd is dat hulle hul bestuurstaak met gemak sal kan hanteer. 

3.5.2 Noodsaaklikheid van opleiding van bestuursraadslede 

Die doel van hierdie vraag (vergelyk Bylae D, vraag 43) was om vas te stel 

of bestuursraadsvoorsitters 'n behoefte gevoel ten opsigte van opleiding 
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van bestuursraadslede ten einde hul toe te rus vir hul bestuurstaak (ver-

gelyk Tabel 3.15). 

TABEL 3 .15 NOODSAAKLII<HEID VAN OPIEIDlliG VAN BFS'llJURAAOOLEDE 

Noodsaaklikheid van opleiding van bestuursraadslede f % 

Glad nie noodsaaklik nie 3 7,1 

In •n mindere nate noodsaaklik 3 7,1 

In 'n groot nate noodsaaklik 10 23,8 

Noodsaaklik 26 61,9 

3. 5. 2 .1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor die noodsaak
likheid van opleiding van bestuursraadslede 

Die roeeste (85, 7%) van die respondente het aangedui dat hulle opleiding 

van bestuursraadslede as noodsaaklik beskou, tenvyl 14,2 persent dit glad 

nie of slegs in 'n mindere nate as noodsaaklik beskou. 

3.5.2.2 Sintese 

Uit die response op Vraag 43 is dit duidelik dat bestuursraadsvoorsitters 

opleiding van bestuursraadslede as noodsaaklik beskou. Die redes hiervoor 

is moontlik in die volgende gelee: 

* In 1 n toenemend gekornplisee:rde samelewing word die bestuurstaak ook 

roeer gekoinpliseerd. 

* Bestuursrade het genoegsame kennis van die algemene take wat hul sta-

ter opgele is, soos die hantering van finansies, toesig oor die ge-

boue en die terrein van die skool, aanbevelings van onderwysers en-

sovoorts, maar besef dalk hul onvoldoende kennis ten opsigte aspekte 

soos: 

Die volle onderwysperspektief, doelstellings en sienswyses. 

Die Christelike uitgangspunt van die onderwys in die RSA. 
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Die juridiese aspekte van die onderwys. 

3. 5. 3 Metodes vir die opleiding van bestuursraadslede 

Die doel van die vrae in hierdie afdeling (vergelyk Bylae B, Vraag 44) was 

om vas te stel watter metode na die mening van bestuursraadsvoorsitters 

die beste resultate sal lewer by die opleiding van bestuursraadslede (ver-

gelyk Tabel 3.16). 

TABEL 3. i6 BESTE ME'roDE VIR DIE OPIEIDING VAN BFS'IUURSRML'SIEDE 

Met ode f ~ 
Toeligting deur die skoolhoof tydens vergaderings 2 5,0 

Opleidingseminare deur departementele amptenare 3 7,5 

Opleidingskursusse deur kundiges op die gebied van 
die onderwysbestuur 6 15,0 

Handleidings vir selfstudie 2 5,0 

1 n Kombinasie van bogenoerrrle metodes 24 60,0 

Ander (sien spesifikasies) 3 7,5 

3. 5. 3 .1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor die metodes 
van opleiding van bestuursraadslede 

Die oorgrote meerderheid ( 60, 0%) van die respondente verkies 1 n kombinasie 

van die metodes genoem in Vraag 44. Van die res het 15, o persent oplei

dingskursusse deur kundiges op die gebied van die onde:rwysbestuur verkies, 

en 7,5 persent opleidingseminare deur departementele amptenare, terwyl 5 

persent 6f toeligting deur die skoolhoof tydens vergaderings 6f handlei-

dings vir selfstudie verkies. Drie van die respondente het ander metodes 

voorgestel waarvan slegs een werklik 1n voorstel was, naamlik groepstudie 

aan die hand van gevallestucUes. 
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3.5.3.2 Sintese 

Die hoe persentasie response waarin 1 n kombinasie van die voorgestelde op

leidingsmetodes verkies word, is waarskynlik toe te skryf aan die feit dat 

in 'n toenemend gekompliseerde wereld die bestuur van enige organisasie 

(i.e. die skool) 'n toenemend gekompliseerde saak is wat al hoe meer ken

nis en bekwaaroheid van bestuurders vereis. 

3.5.4 Opsamming 

Ofskoon bestuursraadsVoorsitters in 'n baie groat mate op hoogte is van 

die kennis ten opsigte van hul bestuurstaak (vergelyk 3.5.1.2), is die 

meeste die mening toegedaan dat opleiding van bestuursraadslede noodsaak

lik is (vergelyk 3.5.2.2), en dat verskillende metodes (vergelyk T~l 

3 .16) aangewend behoort te word ten einde elke bestuursraadslid vir hier

die belangrike taak toe te rus. 

3. 6 OUERBEI'ROKKENHEID 

Die doel met die vraag oor oueJ:betrokkenheid (vergelyk Bylae D, Vraag 45) 

was om vas te stel wat bestuursrade kan doen om ouers in 'n grater mate 

die skool betrokke te kry (vergelyk Tabel 3.17). 
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TABEL 3 .17 MEroDES VIR DIE BEVORDERING VAN OUERBEIT'ROKKENHEID BY DIE 
SKOOL 

Metode van aarnnoediging f % 

Persoonl:i.ke aarnnoediging deur skooThoof en personeel 0 o,o 

Persoonlike aarnnoediging deur bestuursraadsvoorsitter 
en ander lede 1 2,6 

Persoonlike aarnnoediging deur die voorsitter en ander 
lede van die betrokke ouervereniging (bv. TAO) 0 o,o 

Aktualiteitsprogranune vir ouers by die skool 3 7,9 

Sosiale funksies vir ouers te reel 1 2,6 

1 n Kornbinasie van bogenoem::le metodes 33 86,8 

Ander metodes (spesifiseer) 0 o,o 

3.6.1 Analise van response ten opsigte van die vrae cor die metodes wat 
aangewend kan word om ouers meer betrokke by die skool te kry 

Die oorgrote meerderheid (86,8%) _van die respondente het aangedui dat hul

le 'n kombinasie van die genoem::le metodes verkies. 

3.6.2 sintese 

Die dringendheid van groter betrokkenheid van ouers by die skool word weer 

eens deur die response op Vraag 45 bevestig (vergelyk ook 2.2.2). 
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3. 7 SAMEWERKING 'IUSSEN BFS'IUURSRAAD EN NIE-STA'IUI'eRE OUERVERENIGINGS 

3. 7 .1 Mate van samewerking 

Die doel van die vraag oor die mate van samewerking (vergelyk Byae D, 

Vraag 46) was om vas te stel wat die stand van samewerking tussen be

stuursrade en die betrokke nie-statutere ouerverenigings is (vergelyk 

Tabel 3.18). 

TABEL 3 .18 S'l'AND VAN SAMEWERKING 'IUSSEN BFS'IUURSRAAD EN NIE-STA'IUI'e
RE OUERVERENIGINGS 

Graad van samewerking f % 

Werk glad nie saarn nie 0 o,o 

Werk tot 'n mindere mate saarn 10 25,0 

Werktot 'n groot mate saarn 11 27,5 

Werk uitstekend saarn 19 47,5 

3. 7 .1.1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor samewerking 
tussen bestuursrade en die nie-statutere ouerverenigings 

Die meerderlleid (75,0) van die respondente het aangetoon dat die bestuurs

raad en die betrokke ouervereniging by hul skole baie goed saarnwerk, ter-

wyl 25,0 persent slegs in 'n mindere mate saarnwerk. 

3.7.1.2 Sintese 

Ofskoon die meerderlleid bestuursrade en ouerverenigings wel uitstekend 

saarnwerk, is daar 'n nog te groot persentasie waar daar 'n gebrek aan sa-

mewerking is. Dit is rnoont1ik dat daar 'n gebrek aan ko:mmunikasie tussen 

bestuursraad en ouervereniging bestaan op grand daarvan dat daar op mekaar 

se bevoegdheidsterreine oortree word. Politieke verskille tussen lede van 

die betrokke liggarne mag ook 'n faktor wees. 
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3.7.2 Samewerking tussen die bestuursraad en nie-statutere ouervereni
ging op verskeie terreine 

Die doel van die vrae in hierdie afdeling (vergelyk Bylae D, Vraag 47) was 

om te bepaal op watter terreine bestuursrade en nie-statutere ouervereni-

gings saarnwerk en op watter terreine daar min of geen samewerking is nie 

(vergelyk Tabel 3.19). 

TABEL 3 .19 MATE VAN SAMEWERKING '!USSEN BES'IUURSRAAD EN OUERVERENIGING 
OP VERSKEIE TERREINE 

~ 

p .1 Die J::e.a:ra::irg \61 <h::iS:El.ile rmre 

~7 .2 Die J::e.a:ra::irg\61 die ta31 \61 die I:Eb:t:Me l'lll-
~as crdtt:igrerliun 

47.3 Diel::e.a:drlrg\ffidie~kil±ur 

tr7.4 Diel::HEEr ardie ~ cp die~ 
vJffi: \61 :tt:g:rirg 

ft7.5 :Jh:p:a:ic .in die~ cp dp;it:taatele 81 ra-
sicra1e vJffi: 

~7.6 'R:a:l.Et:in;J\61 OB:S t.o.v. h.iL ~.in 
'nlThE!~ 

~7. 7 ~ 81 nd::il.e::irg\61 gE<:ikt:e pm.re 
v.irdie~ 

7.8 Die J:e:lli:g:irg v.ir I::Ete:" lEs:ildigirg 81 diam::xr-
W'al:Iisv.ir~ 

47.9 li'"EB:l:et.o.v. ~nlb.t. die~\ffiru-
as 81h.il kinas m pDJ.irsia1e SOle 

47.10Qnpm_rea:n te~wi:.die OB:S ~ 
cp kmitm;; En Cl'l:tr ]jg:J:ne vat te d:m I:Et nB:: 
~ 

1 - glad nie 
2 - in 'n mindere mate 
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1 2 3 

f % f % f % 

6 14,3 2 4,8 10 23,8 

4 9,5 8 19,0 7 16,7 

5 ll,9 5 ll,9 10 23,8 

7 18,4 J2 31,6 6 15,8 

10 25,0 6 15,0 15 "37,5 

7 I7,1 7 I7,1 16 39,0 

14 34,1 14 34,1 7 I7,2 

J2 29,3 n 26,8 J2 29,3 

8 19,0 15 J3,7 9 21,5 

8 19,0 7 16,7 16 :B,1 

3 - in 'n groat mate 
4 - algeheel 

4 

f 

:?A 

23 

22 

D 

9 

n 

6 

6 

10 

n 

% 

57,1 

5i,8 

52,4 

34,2 

22,5 

26,8 

14,6 

14,6 

23,8 

26,2 



3. 7. 2 .1 Analise van response ten opsigte van die vrae oor die samewerking 
tussen die bestuursraad en die nie-statutere ouerverenigings op 
verskeie terreine 

* Vraag 4 7.1: Die bevordering van Christelike nonne 

Wat die bevordering van Christel ike nonne betref 1 bet 80 1 9 persent van 

die respondente aangedui dat daar by hul skole algehele samewerking is 

tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging. By 19 1 1 per-

sent is daar glad nie of slegs in 'n mindere nate samewerking, 

Die hoe nate van samewerking1 (80 1 9%) soos blyk uit die response op 

Vraag 47.1 kan waarslcynlik toegeskryf word aan die feit dat Christe-

like nonne nog steeds hoe prioriteit geniet. Die 14 1 3 persent wat aan-

getoon het dat daar geen samewerking met betrekking tot die bevorde

ring van Christelike nonne is nie 1 kan waarslcynlik toegeskryf word 

aan persoonlike verskille ten opsigte van politiek1 oortreding op me-

kaar se bevoegdheidsterreine1 ensovoorts. 

* , Vraag 47.2: Taalbevordering van betrokke kultuurgroep as onderrig
medium 

Die meerderb.eid (71 1 5%) respondente het aangetoon dat daar goeie same-

werking is tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging ten 

opsigte van die bevordering van die taal van die betrokke kultuur

groep. By 28 1 5 persent was daar geen of slegs 'n mindere nate van sa-

mewerking aangetoon. 

Taal is en bly 'n bindende faktor vir enige gemeenskap en daarom is 

die moontlike verklaring vir die groot aantal (71 1 5%) respondente wat 

aangetoon het dat samewerking ter bevordering van die betrokke kul-

tuurgroep se taal 1 bulle taalgebondenheid is. Slegs 28 1 5 persent het 

egter aangetoon dat daar swak samewerking tussen die bestuursraad en 

ouerverenigings ten opsigte van die bevordering van taal is. Die rede 

hiervoor is moontlik gelee in politieke onversoenbaarheid1 oortreding 

op mekaar se bevoegdheidsterreine 1 persoonlike verskille, ensovoorts. 
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* Vraag 4 7. 3: Bevordering van 'n volkseie kul tuur 

Die meeste (76,2%) van die respondente het aangetoon dat daar goeie 

samewerking is tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging 

ten opsigte van die bevordering van 'n volkseie kultuur. Slegs 23,8 

persent het aangetoon dat daar 'n gebrek aan samewerking is. 

Kultuur is, soos taal, ook 'n sterk saambindende faktor. Hierdie 

groot mate van samewerking tussen die bestuursraad en die betrokke ou

ervereniging spr.uit waarskynlik uit hierdie samebindende faktor. Die 

rede vir die 23,8 persent wat 'n gebrek aan samewerking tussen die be-

trokke partye ondervind, kan moontlik polities van aard wees of kan 'n 

gebrek aan belangstelling in kulturele aktiwiteite by beide partye 

wees. 

* Vraag 47.4: Die beheer oor die onderwys op plaaslike vlak 

Die helfte (50, O%) van die respondente het aangetoon dat samewerking 

tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging ten opsigte van 

die beheer oor die onderwys op plaaslike vlak goed is. 

Die beheer oor die onderwys in die RSA was tot nog toe in die hande 

van die staat of die provinsies, met ander woorde plaaslike beheer oor 

die onderwys is vir die meeste bestuursrade en nie-statutere ouervere-

nigings iets vreemds. Daarom ondersteun slegs die helfte van die re-

spondente waarskynlik die gedagte van plaaslike beheer oor die onder-

wys. 

* Vraag 4 7. 5: Inspraak in die onderwys op departementele en nasionale 
vlak 

Die meeste (60,0%) van die respondente het aangetoon dat daar algehele 

samewerking is tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging 

ten opsigte van inspraak in die onderwys op departementele en nasiona-
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le vlak. By 40,0 persent is daar slegs 'n mindere mate van samewer-

king. 

Die meeste (60,0%} bestuursrade en ouerverenigings verkies inspraak in 

die onderwys tot op die hoogste vlak van beheer, aangesien die ouer 

pr.i.rner verantwoordelik is vir die opvoeding van bulle kinders (verge

lyk 2.2.1} en daarom is samewerking in die verband tussen die twee 

liggame besonder goed. Die relatief groot persentasie (40,0%} wat aan

gedui het dat geen samewerking of 'n gebrek daaraan by hul bestuursra

de en die betrokke ouerverenigings bestaan, kan moontlik toegeskl:yf 

word aan 1n gebrek in belangstelling, politieke verskille, en die oor-

treding van mekaar se bevoegdheidsterreine. 

* Vraag 46. 6: ToerUsting van ouers ten opsigte van hul opvoedingstaak 
in 'n nuwe onderwysbedeling 

By die meeste (65,8%} respondente se skole is daar 'n groot mate van 

samewerking tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging ten 

opsigte van die toerusting van ouers vir hul opvoedingstaak in 1 n nu

we bedeling. By 34,2 persent is daar •n gebrek aan samewerking. 

Die hoe mate (65,8%} van samewerking kan waarskynlik toegeskl:yf word 

aan 'n besef by ouers dat dit noodsaaklik is om te midde van 'n 

toenemend gekompliseerde wereld goed toegerus te wees om hul kinders 

op te voed (vergelyk 2.2.2}. Die relatief hoe persentasie (34,2%} van 

die respondente wat 'n gebrek aan samewerking ten opsigte van die toe-

rusting van ouers vir hul opvoedingstaak aangetoon het, is moontlik 

toe te skl:yf aan verskeie faktore, soos politieke verskille, 'n gebrek 

aan belangstelling in opvoedkundige aangeleenthede, oortreding van be-

voegdheidsterreine deur die betrokke partye, ensovoorts. 
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* Vraag 47.7: Identifisering en motivering van geskikte persone vir 
die onde:rwysprofessie 

Die oorgrote meerderlleid respondente, naamlik 68,2 persent, het aange

dui dat daar 'n gebrek aan · samewerking tussen die bestuursraad en die 

betrokke ouervereniging by hul skole is ten opsigte van die identifi-

sering en motivering van geskikte persone vir die onde:rwysberoep. 

Slegs 31,7 persent het aangetoon dat daar 'n baie groot mate van same-

werking in die verband by hul skole is. 

Uit die response op vraag 47.7 kan dus afgelei word dat bestuursrade 

en ouerverenigings nog aatwaar dat dit die taak van die skool is om 

persone te identifiseer en te motiveer om onde:rwysers te word. 

* Vraag 47.8: Die bedinging vir beter besoldiging en diensvoorwaar
des vir onde:rwysers 

By 56,1 persent van die respondente se skole is daar 1n gebrek aan 

samewerking tussen die bestuursraad en die betrokke ouervereniging ten 

opsigte van die bedinging van beter beso1diging en diensvoorwaardes 

vir onderwysers. S1egs 33,9 persent het 'n groot mate van samewerking 

tussen die betrokke partye aangetoon. 

Aangesien besoldiging en diensvoorwaardes van onderwysers 'n saak van 

die staat is, wil dit voorkom asof die gebrek aan samewerking tussen 

bestuursrade en die betrokke ouerverenigings toegesktyf kan word aan 

die onbetrokkenheid van die liggame by sake van die aard. 

* Vraag 47.9: Insette ten opsigte van wetgewing met betrekking tot die 
belange van ouers en hul kinders in provinsiale skole 

Die meeste {54, 7%) van die respondente het aangetoon dat dat . daar 'n 

gebrek aan samewerking tussen die bestuursraad en die betrokke ouer

vereniging is ten opsigte van wetgewing met betrekking tot ouerbelange 
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in die provinsiale skole, terwyl 45,2 persent 'n groat mate van same-

werking in die verband aangetoan het. 

Die ondersoek het nie 'n groat verskil tussen die liggame wat saam

werk en die waar daar 'n gebrek aan samewerking bestaan aan die lig 

gebring nie, met ander woarde die belangrikheid van die aangeleent

word wel besef, maar die lewering van insette is bloat 'n saak van 

eie keuse eerder as op aandrang van die ouers. 

* Vraag 4 7 .10: Die aanwysing van persone wat die ouers meet verteenwoar
op komitees en ander liggame wat te doen het met onderwys 

Die meeste (64,3%) van die respondente het aangetoan dat die bestuurs

raad en die betrokke ouervereniging groatliks saamwerk ten opsigte van 

die aanwysing van persone wat die ouers meet verteenwoardig op komi-

tees en liggame wat met onderwysaangeleenthede te doen het. By 35,7 

persent is daar 'n gebrek aan samewerking tussen die partye aangetoan. 

'n Deel van die taak van die bestuursraad - en in 'n baie groat mate 

oak die taak van enige ouervereniging - is om die skoal, en dus oak 

die ouers van die skoal, in gerneenskapsorganisasies te verteenwoardig 

(vergelyk 2.6.2. 7 .5), en daarom is die groat mate van samewerking tus-

sen die bestuursraad en die betrokke ouerverenigings met betrekking 

tot die aanwys van persone wat die ouers op liggame wat met onderwys 

te doen het, moontlik toe te skryf aan die feit dat beide die be-

stuursraad en die ouervereniging in 1 n groat mate ui tvoering gee aan 

hierdie besondere deel van hul taak. 

3. 7 .2.2 Sintese 

Uit die response op Vraag 47 van die vraelys is dit duidelik dat op grond 

van die bindende effek van Christelike nonne, taal en volkseie kultuur, 
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samewerking tussen bestuursrade en nie-statutere ouerverenigings oor die 

algemeen baie goed is. Verder is bevind dat daar ook 'n groat mate van sa

werking is ten opsigte van inspraak in die onderwys op departementele en 

nasionale vlak, die toerusting van ouers ten opsigte van hul opvoedings

taak en am persone aan te wys wat die ouers verteenwoordig op kamitees en 

ander liggame wat te doen bet met onderwysaangeleenthede. Ten opsigte 

van die beheer oor die onderwys op plaaslike vlak, identifisering van ge

skikte persone vir die onderwysberoep, die bedinging vir beter besoldiging 

en diensvoo:rwaardes vir onderwysers en die lewering van insette met be

trekking tot wetgewing ter beskenning van die belange van ouers en hul 

kinders, is daar 'n gebrek aan samewerking tussen die bestuursrade en die 

nie-statutere ouerverenigings. 

3. 8 SAMEVATI'ING 

In hierdie hoofstuk is daar, met behulp van 'n gestruktureerde posvrae:J.ys 

aan bestuursraadsvoorsitters van 50 blanke sekondere skole in Transvaal, 

inligting ingewin ten opsigte van die uitvoering van hul bestuurstaak. 

Die aspekte wat ondersoek is, is onder andere die rnening van bestuurs

raadsvoorsitters oor die belangrikheid van verskeie aspekte van hul be

stuurstaak en die uitvoering daarvan, hul kennis met betrekking tot ver

skeie aspekte van hul pligte en bevoegdhede, die wyses waarop ouers se 

betrokkenheid by die skool vexbeter kan word, en die stand van samewerking 

tussen die bestuursraad en die onderskeie nie-statutere. ouerverenigings. 
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HOOFS'IUK 4 

SAMEVA'ITENDE PERSPE:Icr'IEFSTELLING 

4.1 INIEIDING 

Die rol van die bestuursraad in skoolbestl.rur is 1 n saak wat al hoe be

langriker word, gesien in die lig van 'n geneigdheid tot afwenteling van 

gesag in die nuwe onderwysbedeling. 

Skoolhoofde sal in die toekoms al hoe meer daarop ingestel moet raak om 

die kennis en kundigheid van die lede van bestl.rursrade te benut tot voor

deel van die belangrikste vennoot in die opvoedingsituasie, naamlik die 

leer ling. 

4.2 OORSIG 

In Hoofstuk. 1 is probleme ten opsigte van oueJ:betrokkenheid en -verteen

woordiging by die onderwys aangetoon. Om antwoorde te vind vir die pro

bleme is daar ten doel gestel om deur navorsing vas te stel: 

* wat die begronding van ouerinspraak in en die betrokkenheid van ouers 

by die onderwys is~ 

* wat die huidige pligte, magte en bevoegdhede van die bestuursraad is, 

of bulle oor genoegsame kennis beskik om hul bestuurstaak na behore te 

kan uitvoer en of opleiding van bestuursraadslede noodsaaklik is, en 

* deur wie en hoe ouers by die onderwys verteenwoordig word en wat die 

stand van samewerking tussen die verskillende verteenwoordigende ouer

liggame is. 

Voorts is aandag gegee aan die metode van navorsing, te=einafbakening, 

die uitvoerlx!arl:teid van van die navorsing, en die program waarvolgens dit 

uitgevoer sou word. 

In Hoofstuk 2 is 'n literatl.rurstudie na die begronding van ouerinspraak 

en -betrokkenheid in die onderwys onderneem. Daar is vervolgens aandag 
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gegee aan die wyses waarop ouers by die skool verteenwoordig word met die 

klern op die bestuursraad as statutere ouerliggaam. Daar is veral aandag 

gegee aan aspekte soos die huidige pligte, bevoegdhede en werksaamhede van 

bestuursrade, die rol wat hul speel of kan speel ten opsigte van die be

stuurstake en die verskillende bestuursareas by die skool en samewerking 

met die nie-statutere ouerverenigings. 

Hoofstuk 3 behels die empiriese ondersoek. 'n Vraelys is ontwerp en as 

meetinstrument gebruik. Die doel, voor- en nadele, konstruksie van die 

vraelys, administratiewe prosedures en statistiese tegnieke wat gebruik 

is, is vervolgens bespreek. 

Data is ingewin deur middel van vraelyste wat by geselekteerde sekondere 

skole in Transvaal g~irkuleer is. Die versamelde data is deur die statis

tiese Konsultasiediens van die ru vir CHO vir interpretasie met behulp van 

die rekenaar verwerk. Daar is met die interpretasie van die data gebruik 

gernaak van tabelle waarin die volgende data vervat is: 

* Inligting ten opsigte van die vraelyste uitgestuur en terugontvang. 

* Inligtmg ten opsigte van biografiese en demografiese besonderhede van 

respondente. 

* Inligting ten opsigte van die belangrikheidsbeskouing en ui tvoering 

met betrekking tot die bestuurstake en bestuursareas waarvoor die re

spondente verantwoordelik is. 

* Inligting ten opsigte van die kennis van hul taak, die nodigheid van 

opleiding vir hul taak en, :indien wel, die moontlike metodes wat aan

gewend kan word ten e:inde die nodige opleiding te voorsien. 

* Inligting ten opsigte van die metodes wat aangewend kan word om ouers 

meer betrokke te kry by die skool waar hul kinders skoolgaan. 
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* Inligting ten opsigte van die mate van samewerking tussen · die be

stuursrade en die betrokke nie-statutere ouerverenigings op verskeie 

terreine. 

4. 3 BEVINDINGS 

4. 3 .1 Bevindings ten opsigte van die literatuurstudie 

Op grond van die literatuurstudie is die volgende bevindings gemaak: 

* Ten opsigte van die begronding van ouerinspraak in die onderwys is die 

volgende bevind: 

Die ouers en die skool bet fundamenteel 1 n opvoedingsplig en is 

op rnekaar aangewese (vergelyk 2.2). 

Die ouers is histories by die opvoeding van hul kinders betrokke 

en dus by die skool, waar bulle kinders skoolgaan (vergelyk 2.3). 

Die ouers is juridies (gemeenregtelik en statuterregtelik) ver

plig om bulle kinders op te voed, maar bulle is as verbruikers 

van die onderwysdiens ook geregtig op inspraak in die onderwys 

(vergelyk 2.4). 

ouers bet op opvoedkundige gronde die reg op inspraak in die on

onderwys, orrdat die ouers, as skeppers van 'n bepaalde opvoedings

milieu tuis, ook graag sal wil sien dat die skool sal voortbou op 

die arbeid wat tuis begin is (vergelyk 2.5). 

* Wat ouerinspraak in die onderwys betref, is bevind dat ouers op amp

telike wyse verteenwoordig behoort te wees en dat hierdie verteenwoor

diging op twee rnaniere,, naamlik statuter en nie-statuter, geski~. 

statuter word die ouers deur verskeie liggame wat by wyse van wet

gewing ingestel is, soos die Bestuursraad, die Suid-Afrikaanse 

Raad vir Onderwys, Skoolrade, Streeksrade en die Provinsiale On

derwysrade verteenwoordig (vergelyk 2.6.1). 
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Vir die doel van hierdie studie is die verteenwoordiging deur die 

bestuursraad in besonder bestudeer en is daar bevind dat die be

stuursraad besondere pligte1 bevoegdhede en werksaamhede opgele is 

ten einde die ouer se aandeel in die bestuursaktiwiteite van die 

skoal uit te voer (vergelyk 2.6.2). 

Nie-statutere ouerverteenwoordiging vir skole onder die jurisdik

sie van die Transvaalse Ondru:wysdepartement geskied deur die TAO 

(Transvaalse Afrikaanse OUervereniging) 1 TEMPA (Transvaal English 

Medium Parent Association) 1 die OOV (OUer-onde=yserverenigings) 

en die PrA (Parent Teacher Association) (vergelyk 2. 7 .1) • 

Wat die nie-statutere ouerverenigings betref1 is bevind dat hulle 

werksaamhede meer te doen het met sake soos fondsinsamelingsveld

togte1 · ondersteuning van eie taal1 godsdiens en kultuur1 besker

ming van die belange van ouers en leerlinge1 en die identifisering 

van geskikte kandidate vir die onde=ysberoep (vergelyk 3.7.2 1 

3.7.3 en 3.7.4). 

Daar is verder bevind dat oueraande ook kan dien as middel tot 

ouerinspraak in die skoal en wel op infonnele wyse. Inligting ten 

opsigte van aktuele sake soos individuele leerlinge se prestasies 

en probleme kan op sulke oueraande tussen personeel en ouers uit

geruil word (vergelyk 2. 7 .5). 

4. 3. 2 Bevindings ten opsigte van die empiriese ondersoek 

Op grand van die empiriese ondersoek is die volgende bevind: 

* Bestuursraadsvoorsitters van sekondere skole onder die jurisdiksie van 

die Transvaalse Onde=ysdepartement is oor die algemeen goed ingelig 

ten opsigte van die verskillende fasette van hul bestuurstaak (verge

lyk 3.5.1) 1 maar is nog nie ten valle by skoolbestuur betrokke nie. 
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* Bestuursraadsvoorsitters toon 'n hoe mate van begrip vir die belang

rikheid van die rneeste van die bestuursfasette wat in hierdie onder

'soek onder die loep geneem is (vergelyk 3.4.1 en 3.4.2). Daar is egter 

'n aantal probleemareas blootgele met betrekking tot die volgende be

stuursareas: 

- Wat personeelbestuur betref 1 word slegs personeel voorsiening as be

belangrik beskou1 terwyl daar 1n gebrek aan belangstelling ten op

sigte van inskakelingsaksies vir beginnerpersoneel, en die skep

ping1 afskaffing en opskorting van poste is (vergelyk 3.4.2.1). 

- Ten opsigte van Leerlingbestuur is daar 1n gebrek aan belangstel

ling vir opleidingsprograrome vir leerlingleiers 1 en verrykingskur

susse vir hoogbegaafde leerlinge (vergelyk 3.4.2.2). 

- Daar is 1 n gebrek aan belangstelling vir die evaluering van vak

leerinhoude wat aan die leerlinge geleer word, en die evaluering 

van die skoolkurrikulum (vergelyk 3.4.2.5). 

* Bestuursraadsvoorsitters bet aangetoon dat bulle oor 1n hoe mate van 

kennis ten opsigte van die fonneel-statutere aspekte van bulle be

stuurstaak beskik, maar meen dat opleiding ten opsigte van die meer 

funksionele aspekte van die bestuursraadsrol noodsaaklik is, en dat 1 n 

verskeidenheid opleidingsmetodes gebruik behoort te word om die nodige 

opleiding moontlik te maak (vergelyk. 3.5.1, 3.5.2 1 en 3.5.3). 

* OUertJetrokkenheid kan volgens bestuursraadsvoorsitters op verskeie ma

niere bevorder word (vergelyk 3.6.1). 

* Daar beers 1 n hoe mate van samewerking tussen bestuursrade en die nie

statutere ouerverenigings (vergelyk 3. 7.1 en 3. 7 .2). 

130 



4. 4 MNBEVELINGS EN RIGLYNE VIR 1N MEER EFFEKTIEWE BYDRAE DEUR DIE 
BES'IUURSRAAD 

4. 4 .1 Aanbevelings ten opsigte van die ondersoek 

Op grond van die ondersoek wat onde:r:neem is, kan die volgende aanbevelings 

met betrekking tot die rol van bestuursrade in skoolbestuur gedoen word: 

* Aanbeveling 1: Bestuursrade moet in nog groter mate betrek word by die 

verskillende aktiwiteite en bestuursfasette van die skool. 

Motivering: Uit die eropiriese ondersoek het dit duidelik geblyk dat, 

ofskoon die bestuursraadsvoorsitters die meeste van die bestuursfasette 

as baie belangrik beskou, die uitvoering en deelnarne daaraan nog nie na 

wense geskied nie (vergelyk 3.4.1 en 3.4.2). Dit is die taak van die 

skoolhoof, as lid van die bestuursraad (vergelyk 2.6.2.3), om toe te 

sien dat die raad by al die bestuursfasette van die skool ingeskakel 

word. 

Riglyne: 

- Skoolhoofde kan bestuursraadslede betrek deur op eie inisiatief kun

dige lede te vra om behulpsaam te wees met 'n besondere projek, by

voo:rbeeld •n rekenaardeskundige om te help by die skool se rekenaar

klub. 'n Ander saak waaraan skoolhoofde veral aandag kan gee is die 

stigting van kornitees, waarin bestuursraadslede kan dien, wat ver

skeie bestuursfasette van die skool kan beplan, organiseer, lei en 

beheer. Die volgende bestuursraadskornitees wat in samewerking (of as 

oorkoepelende beheerliggaam) met die betrokke nie-statutere ouerver

nigings bepaalde funksies vir die skool verrig, kan oorweeg word: 

Beleidkornitee - wat die skoolhoof kan bystaan met die beplanning, 

opstelling, en vemuwing van skoolbeleid ten opsigte van, byvoor-

beeld skoolreels, kleredrag van leerlinge, en die instandhouding 
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en verfraaiing van die skoolgeboue en -terrein. 

sportkomitee - wat verantwoordelik is vir die stigting van ouer

ondersteuningsgroepe, addisionele afrigting, sportklere, reeling 

van afrigtingskursusse, ensovoorts. 

Veiligheidskomitee - wat verantwoordelik is vir beskenning van 

leerlinge in krisistye, veilige straatoorgang, beveiliging van 

geboue en terrein, ensovoorts. 

Reklamekomitee - wat verantwoordelik is vir bekendstelling van 

skoolaktiwiteite soos kennisse, talentaande, operettes, toneel

opvoerings en sportdae. 

Vervoerkomitee - reel vervoer vir leerlinge vir groat sportbyeen

kornste. Help met die instandhouding van die skool se eie busse. 

- Fondsinsamelingskomitee - reel insamelingsaksies asook . ouerhulp 

tydens die insamelingsaksies. 

Onthaal- en inskakelingskomitee - help met reeling van onthale 

en help met die inskakeling van nuwe personeellede. Hierdie komi

tee kan ook verlloudingstigting en kommunikering tussen die skool 

en die ouergemeenskap as 'n staande opdrag ontvang. 

Kultuurkomitee - help met afrigting van kultuuraktiwiteite - soos. 

koorsang, toneel, en operettes. Reel werkwinkels vir byvoorbeeld 

toneel. 

Akademiese komitee - evalueer leerinhoude om te bepaal of daar 

st:tydighede is ten opsigte van die Christelike karakter van die 

onden:wys. Reel verrykingskursusse vir hoogbegaafde leerlinge, en

sovoorts. 

Terrein- en gebouekomitee - verleen hulp aan die bestuursraad se 

toesigprogram oor geboue en terrein, maar sorg veral vir die ver

fraaiing van die skoolgeboue en -terrein. 
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Mediakomitee - is verantwoordelik vir die verkryging van fondse 

en die aankoop van onderrigmedia wat nie deur die staat voorsien 

word nie. 

Komitee vir ouerbetrokkenheid - is verantwoordelik vir die verde

ling van die ouergemeenskap in wyke en die aanwys van kontakper

sone in wyke ten einde ouerbetrokkenheid te bevorder. 

Die komitees moet deur lede van die bestuursraad geinisieer word en daar 

moet waar moontlik 'n bestuursraadslid op so 'n komitee dien sodat daar 

.by bestuursraadsvergaderings verslag gegee kan word van die werksaamhede 

van die onderskeie komitees. 

* Aanbeveling 2: Bestuursrade moet meer bewus gemaak word van hul taak 

ten opsigte van personeel-, leer ling- en kurrikultnnbestuur. 

Motivering: Die bestuursraad kan 'n baie groot rol speel by die inska

keling van nuwe personeel in die skool en veral in die gemeenskap (ver

gelyk 3.4.3.1.1 en 3.4.3.1.2). Wat leerlingbestuur betref, kan die be

stuursraad 'n baie groot bydrae lewer veral met betrekking tot die aan

bieding van ven:ykings-, leiers- en sportafrigtingskursusse (vergelyk 

3.4.2.2). Ten opsigte van kurrikultnnbestuur kan bestuursrade veral 'n 

groot bydrae lewer met betrekking tot die evaluering van vak-leerinhou

de en hulpverlening aan die skoolhoof by die beplanning van 'n skool

program (vergelyk 3.4.2.5). 

Riglyne: 

* Personeelbestuur - die bestuursraad hied deur middel van sy onthaal

en inskakelingskomitee inskakelingsprogrannne vir nuwe personeel aan, 

gee aandag aan sake soos die meelewing met personeellede in tye van 

siekte, dood, en ook by vreugdes soos huwelike, geboorte van kin-
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ders en verjaardae. Help met die reeling van sosiale byeenkomste vir 

ouers en personeel soos byvoo:rbeeld "ken-mekaaraande" , 

* Leerlingbestuur - stigting van leesgroepe vir leerlinge, organise

ring van orienteringskursusse vir leerlingleiers, aanbieding van 

verryk:i.ngskursusse vir boogbegaafde leerlinge is sake waaraan be

stuursrade met veel vrug kan rneedoen. 

* Kw:rikulumbestuur - bestuursrade kan deur middel van bul akademie

komitee die leerinhoude evalueer en aanbevelings in die verband deur 

die SUperindentdent Kring of deur die betrokke ouerverenigings (by

voorbeeld die TAO of TEMPA) , wat inspraak in die onderwys bet tot op 

departementele vlak, te kanaliseer na die verantwoordelike departe

mente. Die bestuursraad kan ook behulpsaam wees by die beplanning 

van veral die nauurse program van die leerlinge. 

* Aanbeveling 3: Bestuursraadslede behoort opleiding te ontvang ten ein

de bulle in staat te stel om bul bestuurstaak by die skool beter te kan 

uitvoer. 

Motivering: Bestuursraadslede bet, soos blyk uit hierdie ondersoek 

(vergelyk 3.5.1), voldoende kennis vir bulle statuter-bepaalde en alge

rnene pligte, maar die oorgrote rneerderheid (85, 7%) bet aangetoon dat 

opleiding van bestuursraadslede noodsaaklik is. Dit wil dus voorkom of 

'n diskripansie bestaan: daar is genoeg kennis, maar opleiding is tog 

noodsaaklik. Die moontlikheid bestaan dat bestuursraadsvoorsitters be

sef dat bulle te min weet van die wese van dit wat bulle moet rnedebe

stuur, naamlik die onderwys. 

Riglyne: Bestuursrade behoort opleiding te ontvang. Bestuursraadslede 

behoort veral "apleiding te ontvang ten opsigte van die volgende aspek

te: 
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Die volle opvoedende onderwysperspektief, doelstellings en sienswy

ses van die blanke SUid-Afrikaanse onderwysidioom. 

- Die Christelike karakter van die onderwys vir blankes in die RSA 

soos vergestal t in: 

= -:Kurrikula. 

Die voorgeskrewe gedragskode vir onderwysers. 

Die vonning van die opvoedeling tot verantwoordelike volwassene. 

Die neergelegde statutere bepalings soos vervat in onder andere 

onderwyswette, regulasies en handleidings wat die optrede van 

onderwysers en kinders reel. · 

Aspekte soos die voorgeskrewe wyse van geldisameling; die bante

ring van alkohol by skoolprojekte en -funksies; die ool:beklemto-

ning van gelukspeletj ies; die wenslikheid al dan nie van danse, 

"sokkiejolle", disko's as rraniere om geld in te same! behoort in 

die lig van die Christelike uitgangspunt onder die soeklig te 

kom. 

Die korrek:te vergaderingsprosedures behoort onder die soeklig te 

te kom ten einde te ve:rhoed dat vergaderings onnodig omslagtig en 

uitgerek is. 

'n Juridies-gefundeerde oorsig oor die regte en pligte van die 

ouer, onderwyser en kind, byvoorbeeld die regsposisie van die on-

wyser ingevolge sy in loco parentis-rol; die juridiese krag van 

skoolreels; die beginsel van natuurlike geregtigheid; ouerlike 

pligte (soos die onde:rhouds- en opvoedingsplig). 

'n Gedefinieerde (Christelike) grondslag moet aan ouers voorgehou 

sodat bulle hulself daannee kan vereenselwig. 

' * Aanbeveling 4: Bestuursrade moet . 'n groter rol speel om ouers meer be-

trokke by die onderwys te maak. 
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Motivering: Bestuursrade is die arnptelike verteenwoordigers van die ou

ers by die skool (vergelyk 2.6.2.5), en daarom is dit ook hul taak om 

die ouers te motiveer om meer betrokke te raak by die skool waar hul 

kinders skoolgaan. Dit sal verder ook die taak van die bestuursraad 

wees om metodes te vind om ouers meer bewus te maak van hul pligte in 

die vertJand (vergelyk 3.5.3). 

Riglyne: Die bestuursraad kan onder andere die volgende ooJ:Weeg om ou

erbetrokkenheid by die skool te bevorder: 

- Verdeling van die ouergemeenskap in wyke met 1 n sameroeper wat die 

wyksaktiwiteite koordineer. Die sameroeper kan dan alle inligting 

ten opsigte van die skoolprogram, soos sportbyeenkomste, en kul

tuuraktiwiteite in sy wyk versprei en die ouers aanmoedig om die 

aktiwiteite byte woon en te ondersteun. 

- Deur sosiale funksies aan te bied vir ouers en onderwysers ten 

einde kontak tussen ouer en onderwyser te bewerkstellig. 

- Die propagering van oueraande - oueraande word dikwels swak byge

woon. 

* Aanbeveling 5: Die bestuursraad moet poog om groter samewerking met die 

betrokke nie-statutere ouerverenigings te bewerkstellig. 

Motivering: Bestuursraadsvoorsitters het aangedui dat die samewerking 

tussen die bestuursrade en die betrokke oueJ:Verenigings oor die alge

meen uitstekend is Tog kan daar uit die response op Vraag 47 van die 

vraelys (vergelyk Bylae D, Vraag 47 en 3.7.2) afgelei word dat, ofskoon 

daar verskeie terreine is waarop daar uitstekend saarrgewerk word, daar 

ander is waarop daar gebrekkige samewerking ondeJ:Vind word. 
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Riglyne: die bestuursraad moet TAO-, TEMPA-, OOV/Pl'A-lede so gou moont

lik betrek by die werksaamhede van die voar:gestelde komitees. Dit kan 

verseker · dat daar nie oar en weer op mekaar se bevoegdheidsterreine 

oartree word nie. Skoalhoafde en bestuursraadsvoarsitters sal hier baie 

sterk leiding moet gee, aangesien oartreding van. die verskillende lig

game se bevoegdheidsterreine ernstige probleme kan meebring wat slegs 

skadelik vir die skoal in die besonder en vir die opvoedende onderwys 

in die geheel kan wees. 

4. 4. 2 Aanbevelings vir verdere navorsing 

Daar kan aan die volgende ternas aandag gegee word vir verdere navorsing: 

* 'n Model vir opleiding van bestuursraadslede. 

* Die rol van die onder:wysawerllede by die opleiding van bestuursraads-

lede. 

* Die moontlike taak van die bestuursraad in kurrikulumbestuur. 

* Die bestuursraad se rol by die inskakeling van nuwe personeel. 

* Die bestUursraad se rol by leerlingbestuur. 

4. 5 SIOIDIMERKJNG 

Die rol wat bestuursrade speel in skoalbestuur is besonder belangrik en 

die meeste bestuursrade voer hul bestuurstaak bevredigend uit. 

Skoalhoafde kan egter meer gebruik maak van die kundigheid van lede van 

bestuursraadslede op verskeie vlakke. Deur die betrokkenheid van bestuurs

raadslede kan daar 'n gesonde verllouding tussen skoal- en ouer:gemeenskap 

ontwikkel wat tot beter wedersydse begrip vir mekaar se probleme kan lei 

sodat die belangrikste vennoat in die onder:wyssituasie, naamlik die kind, 

die beste bevoardeel sal word. 
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BYIAE 

BYIAE A - Brief aan die Utvoerende Direkteur van Onderwys (Transvaalse 
Onderwysdepartement) 

Posbus 492, 
SABIE 
1260. 

1991-02-09 

Die Uitvoerende Direkteur van Onderwys, 
Transvaalse Onderwysdepartement, 
Pjs. X 76, 
PREIORIA 
0001. 

Geagte Meneer 

'IDES'I'EMffiNG OM NAVORSING TE OOEN IN SEKONJJeRE SROIE ONDER DIE JURISDIKSIE 
VAN DIE T.O.D. 

Hiennee doen ek aansoek om meegaande vraelys aan bestuursraadsvoorsitters 
van sekondere skole van u Departement voor te le vir voltooiing. 

Die doel van die vraelys is om inligting in te win oar die rol wat be
stuursrade speel ten opsigte van skoolbestuur en word benodig vir die 
gedeeltelike voltooiing van die graad M.Ed. in Onderwysbestuur aan die 
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. 

Die inligting wat ingewin word, sal streng vertroulik behandel word en die 
name van skole wat in die ondersoek betrek word, sal geensins bekend ge
maak word nie. 

u begrip vir die belangrikheid van hierdie navorsing word hoog op prys ge-
stel. · 

Die uwe, 

H. w. van Wyk. 
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Navrae: 
Enquiries: 
Verw.: 
Ref.: 
Tel.: !012) 

Dr. P.W. Moller 

TOJ\ 9-7-2/27/91 
317-4057 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CUlTURE 

ADMI"'liSTRASit. VOlKSRMO 
ADMINISTRATION: HOUSf Of A.5S(M8l Y 

Tll .. NSVMLSE ONDERWYSDEPARTEMENT 
TRANSVAAL EDUCATION DEPARTMENT 
BURO VIR ONDERWYSNAVORSING 

TOD-gobou 
TED Building 
Privaatsak X76 
Private Bag X76 
PRETORIA 0001 

6 Maart 1991 
Mnr. H.W. van Wyk 
Posbus 492 
SABIE 
1260 

Geagte mnr. Van Wyk 

ONDERSOEK NA DIE ROL VAN DIE BESTUURSRAAD IN SKOOLBESTUUR 

U besoek aan die Buro vir Onderwysnavorsing op 1991-02-19, u 
skriftelike versoeke gedateer 1991-02-09 en 1991-02-21, asook u 
telefoniese gesprekke op 1991-02-20 en 1991-02-21 het betrekking. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement verleen hiermee aan u 
toestemming om die gewysigde vraelys aan die bestuursraad
voorsitters van vyftig sekondere skole (soos op die aangehegte 
lys) te stuur. 

Die toestemming is onderworpe aan die volgende voorwaardes: 

U moet die brief aan die skoolhoofde waarin die saak 
verduidelik word, soos aangetoon, wysig. 

U moet self die samewerking van die betrokke skoolhoofde en 
bestuursraadvoorsitters verkry. 

U moet hierdie brief aan die skoolhoofde toon as bewys dat 
u die Departement se toestemming verkry het om die 
ondersoek ui t te voer, maar u mag di t ilie gel:)ruik om 
samewerking af te dwing nie. 

Die name van die betrokkenes en medewerkers mag nie in u 
verhandeling vermeld word nie. 

Na voltooiing van u verhandeling moet u die Departement 
asseblief van 'n gebinde kopie daarvan voorsi.en. Ons sal 
dit voorts waardeer as u 'n artikel vir moontlike 
publikasie in die Onderwysbulletin aan ons sal voorle. 

Sterkte word u met u studie toegewens. 

"Q~ 
Namens UITVOERENDE DIREKTEUR: ONDERWYS 

Rig ~Corm:ponoenw un aae u~ OltMd«r. TAWlM.a!M Ondo~emet"'C en meld wnttysnomrner + TRANSOND{TRANSEO 
AddMitfJ eorrHpondena~ lO thre' Ew.cutlve Dtreetor: T~ Educ.allon Oopartm&nt and quote reference number FAX: f012) 317--4038 



BYUIE C - Briewe aan skole 

Die Hoof 

Geagte Meneer, 

Posbus 492, 
SABlE 
1260 
1991-02-20 

Die ingeslote vraelys het ten doel om die rnening van bestuursraadsvoor
sitters van sekondere skole onder die jurisdiksie van die Transvaalse 
Onderwysdeparternent in te win ten opsigte van 

1. hul bestuurstaak; 

2. die rol wat bestuursrade te vervul het met betrekking tot ouerinspraak 
in die onderwys; 

3. die huidige stand van samewerking tussen die bestuursrade en die be
trokke nie-statutere ouerliggame soos die TAO, TEMPA en die oov. 

4. die maniere waarop samewerking tussen genoende ouerliggame bevorder kan 
word. 

Skriftelike toestennning is van die Uitvoerende Direkteur van die Trans
vaalse Onderwysdeparternent ontvang om genoende ondersoek in 1 n aantal 
skole onder die jurisdiksie van die 'roD te onderneern. 'n Afskrif van 
die toestennningsbrief is hierby aangeheg. 

Die naam van u skool word nerens op die vraelys ingevul nie en alle in
ligting wat op die vraelys ingevul word, sal streng vertroulik hanteer 
word. Die kodenommer wat op die vraelys verskyn, dien slegs om die navor
ser in staat te stel om terugsendings te kontroleer. 

Die vraelys moet deur die voorsitter van die bestuursraad van u skool 
voltooi word. Dit sal hoog op prys gestel word indien u die vraelys so 
gou moontlik aan homjhaar vir voltooiing beskikbaar sal stel. Dit sal 
voorts waardeer word as u kan reel dat die ingevulde vraelys nie later nie 
as 25 Mei 1991 na ondergetekende by bovennelde adres teruggestuur word. 

Dankie vir u samewerking. 

Die uwe 

H.W. van Wyk. 
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The Principal 

Dear Sir, 

P.O.Box 492 
SABIE 
1260 
1991-03-01 

The purpose of the questionnaire enclosed is to obtain the opinion of 
chainnen of management councils of secondary schools under the jurisdic
tion of the Transvaal Education Department especially with regard to 

1. their management role; 

2. the role which management councils have to fulfil regarding parent 
involvement in education. 

3. the current state of co-operation between management councils and the 
relevant non-statuta:ry parental bcxiies such as the TAO, TEMPA, and the 
PTA's; and 

· 4. the manner in which co-operation between the above-mentioned bodies 
can be improved. 

Written pemission has been granted by ·the Executive Director of the 
Transvaal Education Department to initiate the above-mentioned inquiry 
in a number of schools under the jurisdiction of the Transvaal Education 
Department. A copy of the relevant letter is attached. 

The name of your school will not be required and all info:t:mation given 
will be dealt with in the strictest confidence. 'Ihe code appearing on the 
questionnaire serves only to enable the researcher to control feedback 
from relevant schools. 

The questionnaire must be completed by the chai:t:man of the management 
council of your school and for this reason it would be highly appreciated 
if you could submit the questionnaire to the chai:t:man as soon as possible. 
It would further be appreciated if you could arrange that the completed 
questionnaire is being returned to the above-mentioned address, not later 
than 25 May 1991. 

Thank you for your co-operation. 

Yours faithfully, 

H. W. van Wyk. 
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BYLAE D - Vraelyste 

INSTRUKSIES VIR DIE INVUL VAN DIE VRAELYS. 

1. Hierdie vraelys bevat 'n aantal vrae wat u moet invul. 
Dit sal nie baie tyd in beslag neem om in te vul nie. 

2. U moet asseblief al die vrae in die vraelys so korrek en 
eerlik as moontlik beantwoord. 

3. Volg asseblief die instruksies wat by elke afdeling gegee 
word ten einde die vrae op die korrekte wyse te kan beant
woord. 

4. Die inhoud van die vraelys sal streng vertroulik hanteer 
word. 

5. Gebruik asseblief die ingeslote gefrankeerde koevert om 
die voltooide vraelys terug te pos. 

Baie dankie vir u vriendelike samewerking. 
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DIE VRAELYS 

Vraelysnonune:~: 

Kaartnonuner 1 

Afdeling A Biografiese en demografiese inligting. 

Trek 'n kruisie in die h1okkie wat op u van toepassing is: 

* Biografiese in1igting 

Bestuursraad 

1. Ouderdom van Voorsitter 

20 - 29 jaar 1 

30 - 39 jaar 2 

110 - 119 jaar 3 

50 - 59 jaar (I 

60 en ouer 5 

2. Ges1ag van Voorsitter 

Manlik 1 

Vroulik 2 

3. Hoogste kwa1ifikasie van Voorsitter 

(Tarsier) Universiteit/Onderwysko11ege/Technikon 1 

St.10 + Tegniese Ko11ege/Dip1oma/vak1eer1ingskap 2 

St.!O/NTS 111 of ge1ykwaardig 3 

St.S/NTS 1 of gelykwaardig (I 

~. Ondervinding van Voorsitter as lid van 'n hestuursraad in 
voltooide jare 

1 Jaar en minder 1 

2 - 3 jaar 2 

(I - 5 jaar 3 

6 jaar en meer (I 
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(1 - 3) 

(~) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 



* Demografiese inligting 

Die skool 

5. Tipe skool 

Sekonder - suiwer akademies 

Sekonder - akademies met tegniese afdeling 

Sekond@r - hoofsaaklik tegnies 

Sekonder - hoofsaaklik Handel 

Sekonder - hoofsaaklik Landboti 

6. Geslag van leerlinge in die skool 

Gemeng (seuns en meisies) 

Seuns 

Meisies 

7. Voertaal van skool 

Afrikaans 

Engels 

Afrikaans en Engels 

8 Gradering van skool 

GS (Gekompliseerd sekonder) 

SI (Sekond r graad I) 

SII (Sekond r graad II) 
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1 

2 

3 

!I 

5 (9) 

1 

2 

3 (10) 

1 

2 

3 (11) 

1 

2 

3 (12) 



9 Koshuisinwoning 

Koshuisinwoning word voorsien 1 

Koshuisinwoning word nie voorsien nie 2 (13) 

Afdeling B : Pligte, bevoegdhede, en werksaarnhede van die bestuurs
raad. 

Dui in die kolom links die belangrikheid van die volgende pligte, be
voegdhede, en werksaarnhede van die bestuursraad aan deur 'n kruisie 
(X) in die kolom van u keuse te maak. 

Dui in die kolom regs die mate waarin u as bestuursraad die betrokke 
pligte, bevoegdhede, en werksaarnhede by u skoal uitvoer aan deur 'n 
kruisie (X) in die kolom van u keuse te maak. 

Q) 

+' 
a! 
s 
+' 
0 
0 

Q) H 
s bll 
0 

.!<: F 

..-i 
0 c 
> ..... 

Skaalwaarde : 1 
2 
3 
~ 

.P 
a! 
s 
Q) 

H 
Q) 

't:l 
c Q) 

..... ..... 
s c 
F 't:l 

a! 
c ..-i ..... bll 

glad nie 
in 'n mindere mate 
in 'n groot mate 
volkome 

:langrikheid I pligte/bevoegdhede/werksaarnhede I 

BESTUURSTAKE: 

Beplanning: 

{I 3 2 1 10 Die bestuursraad bepaal in samewer-
king met die skoolhoof, langtermyn-
doelstellings ten einde opvoedende 
onderwys in die skoal doeltreffen-
der te maak. 

(!. 3 2 1 11 Die bestuursraad help die skoolhoof 
en personeel om doelwitte (bv. die 
verbetering van die skoolterrein en 
-toerusting) te beplan. 

{I 3 2 1 12 Die bestuursraad help met die bepa-
ling van algemene skoolbeleid. 
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Q) 

+' 
a! Q) 

s +' 
a! 

Q) s 
H 
Q) +' 

't:l 0 
Q) c 0 ..... ..... H Q) 

c s llO s 
0 

't:l _c:: _c:: .!<: 
a! ..-i 

..-i c c 0 
llO . .... ..... > 

Uitvoering 

1 2 3 {I (Hl,15) 

1 2 3 ~ (16,17) 

1 2 3 {I (18,19) 



Belangrikheid pligte/bevoegdhede/werksaamhede 

Q) 

+' 
Q) l1l 
+' E 
l1l 
E Q) 

H 
+' Q) 

0 't:! 
0 >:: Q) 

Q) H ·rl ·.-! 
E biJ E !'! 
0 

.!<: F F 't:! 

.-I l1l 
0 >:: >:: .-I 
> ·.-! •.-! biJ 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

13 Die bestuursraad neem saam met die 
skoolhoof besluite wat die toekoms 
van die skool in sy geheel raak (bv. 
die keuse t.o.v. nuwe skoo1modelle). 

Organisering: 

HI Die bestuursraad skep 'n raamwerk 
van komitees wat hom help om sy be-
stuurstaak uit te voer (bv • .finans-
en koshuiskomitees) 

15 Die bestuursraad koordineer die op-
dragte van die komitees ten einde 
die opvoedingsprogram in die skool 
so glad moontlik te laat verloop. 

Leidinggewing: 

16 Die bestuursraad gee leiding aan 
die skoolhoof by die aanbeveling 
van onderwysers vir permanents on-
derwysposte. 

17 Die bestuursraad is daarvoor verant-
woordelik dat belangrike inligting 
ten opsigte van die skool aan die 
ouers oorgedra word. 

Beheeruitoefening: 

18 

19 

Die bestuursraad stel in samewer-
king met die skoolhoof beheervoor-
skrifte op met betrekking tot skool-
reels, skooldrag, en 'n gedragskode 
vir die leerlinge van die skool. 

Die bestuursrsaad evalueer die han-
taring van skool- en koshuisfondse 
deur die skoolhoof, aan die hand 
van ouditverslae. 
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Uitvoering 

Q) 

+' 
l1l Q) 

E +' 
l1l 

Q) E 
H 
Q) +' 
't:! 0 

Q) >:: 0 
•rl •.-! H Q) 

>:: E biJ E 
0 

't:! F F .!<: 
l1l .-I 
.-I >:: 1'1 0 
biJ ·.-! •rl > 

1 2 3 ~ (20,21) 

1 2 3 ~ (22,23) 

1 2 3 ~ (2~,25) 

1 2 3 ~ (26,27) 

1 2 3 ~ (28,29) 

1 2 3 ~ (30,31) 

1 2 3 ~ (32,33) 



Belangrikheid I pligte/bevoegdhede/werksaamhede I Uitvoering 

<IJ <IJ 
-!> -!> 

Q) m m Q) 
-!> s s -!> m m s <IJ Q) s 

1-< 1-< .p <IJ <IJ .p 
0 '1j '1j 0 
0 1'1 <IJ <IJ 1'1 0 

<IJ 1-< •.-1 •.-I •.-1 ·.-I 1-< <IJ s bll s 1'1 d s bll s 
0 0 

.!<: _<=: _<=: '1j '1j F F .!<: 

..-i m m ..-i 
0 <=: d ..-i ..-i 1'1 1'1 0 > ..... •.-1 ll!l ll!l .... •.-I > 

4 3 a 1 20 Die bestuursraad gee aandag aan ge- 1 2 3 4 
valle van wangedrag by personeel en 

(31.1,35) 

rapporteer waar nodig gevalle van 
wangedrag a an die Superintendent 
van Onderwys : Kring. 

BESTUURS.!IREAS: 

Personeelbestuur: 

4 3 2 1 21 Die bestuursraad organiseer inska- 1 2 3 4 
lingsaksies vir beginnerpersoneel 

(36,37) 

om hulle tuis te laat voel in hul 
nuwe werkkring en gemeenskap. 

4 3 2 1 22 Die bestuursraad besluit in same- 1 2 3 4 
werking met die skoolhoof wanneer 

(38,39) 

'n pos geskep/afgeskaf/opgeskort/ 
'n personeellid oortollig verklaar 
word. 

Bestuur van leerlingaangeleenthede: 

4 3 2 1 23 Die bestuursraad beplan en hied in 1 2 3 4 
samewerking met bepaalde kundiges, 

(40,41) 

opleidingsprogramme vir leerlinglei-
ers aan. 

4 3 2 1 24 Die bestuursraad reel in samewer- 1 2 3 4 
king met bepaalde kundiges, verry-

(42,43) 

kingskursusse vir hoogbegaafde 
leerlinge. 

4 3 2 1 25 Die bestuursraad ~n~s~eer die stig- 1 2 3 4 
ting van ouer-ondersteuningsgroepe 

(1.14,45) 

vir sport- en kultuuraktiwiteite 
van die leerlinge. 

Finansiele bestuur: 

4 3 2 1 26 Die bestuursraad is verantwoordelik 1 2 3 4 
vir die goedkeuring van die skool-

(46,47) 

en koshuisfondsbegrotings. 
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r"---==-'==="'"'='=""===::.:,=='"="'""'·="'-=========="""""'"""""'"="'"'="""'"'""'"'""''"·'"' 
Belangrikheid I Pligte/bevoegdhede/werksaamhede I Uitvoering 
==o---=--=-===-"=-==''-"==="-"''''"==-:·="'""""~"""""'""'"""'"""""'"===-====,=--='"''""""·-=-·==-

m m 
~ ~ 

m ro ro m 
~ s s ~ 
s m m s 

H H 
~ m m ~ 
0 "CJ "CJ 0 
o .: m m <1 o 

m H ~ ~ ~ ~ H m 
s 
0 

s ~ s <1 <1 s ~ 
0 

.!<: F F 
r-l 

"CJ "CJ F F .!<: 
ro ro r-1 

0 
_:::_ 
~ 

<1 <1 r-l ~ ~ ~ g 
:':.'..~ ~~-------------·------------1___:~ ... - ~- ·-
3 2 1 27 Die bestuursraad is verantwoordelik 1 2 3 ~ 

vir die insameling van skool- en 1--+--4-+---1 
koshuisfondse. 

-- f-·-· -- 1-- 1--- ---1---
~ 3 2 1 28 Die bestuursraad hou toesig cor die 1 2 3 ~ (50,51) 

hesteding van skool- en koshuisfond-1---l--1-+--1 
se. 

1·-1---·+-+--1 1--1-- -- -· 
~ 3 2 1 29 Die bestuursraad onderneem die insa- 1 2 3 ~ 

1·-1---1--1-- sameling van fondse vir die aankoop 1--+--4-+--1 
van onderrigmiddels wat nie deur die 
staat voorsien word nie, maar wat 
essensieel is vir vernuwing in· die 
onderwys. 

Bestuur van skool-gemeenskapsverhou
dings: 

--· ··-1--· 

(52,53) 

~ 3 2 1 30 Die bestuursraad help die skoolhoof 1 2 3 ~ (5~,55) 
met die formulering van heleid ten 1----1-·--+-+--f 
opsigte van ouer- en gemeenskapsbe-
trokkenheid by die skoal. 

---~ ~---~~---~--
~ 3 2 1 31 Die bestuursraad sorg vir effektie- 1 2 3 ~ (56,57) 

we kommunikasie tussen die skoal en 1-+-+-+--1 
die ouers. 

(I 3 2 1 32 Die bestuursraad hanteer klagtes 1 2 3 ~ 
·van die ouers rakende die welsyn -
van die skool. 

- 1--· 
~ 3 2 1 33 Die bestuursraad ondersteun en werk 1 2 3 ~ 
-··- -- 1-·- -·fl• ten nouste saam met die nie-statute- 1--· --fl·-

re ouerliggame soos die TAO en die 
oov. 

-·· --1--· __ .,_, 
3 2 1 3(1 Die hestuursraad verteenwoordig die 1 2 3 (I 

'=='=d=bd skool in gemeenskapsorganisasies '=='=d=L'""'d 
soos die kerk, sportklubs, en kul
tuurverenigings. 
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r==•-===--=--=----====-="'·=--=-==-====c"'=-=-=--===-='=i 
Belangrikheid I Pligte/bevoegdhede/werksaarnhede I Uitvoering 

'll 
+' ov ro 

+' E 
ro 
E 'll 

I-. 
+' 'll 
0 '0 
0 .: 'll 

Q} ~ ·r-f •rf 
E blJ E Q 
0 

.!<: .¢ .¢ '0 

.-l ro 
0 Q .: .-l > ..... ..... blJ 

'll ..... 
.: 
'0 
ro 
.-l 
blJ 

'll 
+' ro 'll 
E +' ro 
'll E 
I-. 
'll +' 
'0 0 
.: 0 ..... I-. 'll 
E blJ E 

0 
.¢ s:: .!<: 

.-l 
.: .: 0 ..... ..... > 

1--1-----1- -··-··------------·---------'1-+---+--+-
r. 3 2 1 35 

I--- --I-· f---
Die bestuursraad inisieer die stig 1 2 3 
ting van skool-gemeenskapsvennoot- 1--t---f-+
skappe waarin bepaalde kundiges lei-
ding aan ouers en leerlinge oor ver-
skeie vraagstukke soos die sosiali-
sering van tieners, tienerselfmoord, 
ensovoorts, 

Kurrikulumbestuur: 

c. 3 2 1 36 Die bestuursr aad sian narnens die ou- 1 2 3 c. 
ers toe dat d ie leerinhoude, wat die 
skool aan die leerlinge oordra, aan-
sluit by die gees en rigting van die 
opvoeding in die ouerhuis. 

c---f--- -··· -··· " -·· 

(6C.,65) 

(66,67) 

C. 3 2 1 37 Die bestuursraad evalueer die skool- 1 2 3 C. (68,69) 
kurrikulum ten einde aanbevelings 

f--l----1-
r. 3 2 1 

c. 3 2 1 

c. 3 2 1 
- 1-- f--- I---

ten opsigte van die ontwikkeling en 
vernuwing daarvan te kan maak. 

Bestuur van fis~ese fasiliteite: 
·- - f---·+-·-

1 2 3 c. 38 Die bestuursraad doen gereelde be
hoeftebepalings ten opsigte van die 1--l---+-+--1 
fisiese fasiliteite van die skool. 

39 Die bestuursraad stel 'n komprehen
siewe plan v~r ordelike uitbreiding 
en verbetering van die fisiese fasi
liteite van die skool daar. 

1 2 3 c. 
-·-··· -- 1--- f--·-· 

C.O Die bestuursraad ontwikkel 'n effek- 1 2 3 C. 
tiewe strategie vir die instandhou- ----·-· -- -·
ding van die fisiese fasiliteite 
van die skool 

r- - r--- -·· 1--- -·- f-----·-·--
r. 3 2 1 C.1 Die bestuursraad verleen toestem- 1 2 3 C. 

ming aan buitestaanders om die ge- "'="'--=--'--'= ·-=--· 
boue, ter~ein en toerusting van die 
skool buite skoolure te gebruik. 
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(72,73) 

(7C.,75) 

(76, 77) 



1\fdeling C : Opleiding van bestuursraadslede 

Kennis van bestuursraadslede ten opsigte van hul taak. 

42 Beskryf u kennis ten opsigte van die volgende take deur 
aan die hand van die volgende skaal 'n kruisie (X) in 
die kolom, soos op u van toepassing, te maak. 

QJ 

Skaal vir kennis van take: -:;; OJ 
E -1-' 

Ill 
1 glad nie ~ E 
2 in 'n mindere mate OJ "'-' 

3 in 'n groot mate OJ 'g g 
4 volledig -~ -~ [;U ~ 

0 
'0 .!" _c .-:: 
Ill .-I 
.-I <:: <:: 0 
bll .......... > 

=~=-""--=--"====,====--===~==--===-="--==--==""-F-=' '= =----
~2.1 Kennis t.o.v. die kriteria vir die aan- 1 2 3 ~ (78) 

stelling van skoolboofde. 
-------------·-··--·---------·-----1--l--+---+--1 
42.2 Kennis van die departementele regulasies 

t.o.v. die aanstelling van onderwysers. 
1 2 3 ~ (79) 

1-·--------------·------------ --~-!---f--
42.3 Kennis van departernentele regulasies 1 2 3 4 (80) 

t.o.v. die bantering van wangedrag van 
onderwysers. 

2 (1) 

42.4 Kennis t.o.v. skoolreels vir leerlinge 1 2 3 4 (2) 
van u skool. 

----------·-------------·-----· 1---!--- --·- --
42.5 Kennis t.o.v. die gedragskode van die 1 2 3 4 (3) 

leerlinge van u skool. 
------------ -1-- - !--- ---
42.6 Kennis van die departementele regulasies 1 2 3 4 (~) 

t.o.v. die bantering van skool- en kos-
buisfondse. 

------.. ---------------------!---·- ---
42.7 Kennis t.o.v. die wyses waarop u skool 1 2 3 4 (5) 

fondse insarnel. 
·-------------------·---·---.. ·-·-------- r--
42.8 Kennis van die beleid van u skoal t.o.v. 1 2 3 4 (6) 

die bantering van skool-gemeenskapsver-
boudings. _____________________ , _______ r- - --· ---

42.9 Kennis van die beleid van u skool t.o.v. 1 2 3 ~ (7) 
die verskaffing van essensiele inligting 
aan die ouergemeenskap. 

----------------·---------·------ -- - .. ·----1---· 
42.10 Kennis t.o.v. die wyses waarop u skool 1 2 3 4 (B) 

met die ouers en die gerneenskap kornrnuni-
keer. 

42.11 Kennis t.o.v. watter vakke by u skool ge- 1 2 3 4 (9) 
doseer word. 

.,..:.,, ..... , 
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" +' ro " e +' ro 
" e 
1-< 

" +' 
'0 0 

" .~ 0 .... 1-< " s:: e bll e 
0 

'0 F F ."<: ro .--1 
.--1 s:: s:: 0 
,bll .... .... > 

~2.12 Kennis t.o.v. watter sport- en kultuurak- 1 2 3 ~ 
tiwiteite by u skool beoefen word. 

~2.13 Kennis t.o.v. die inhoud van u skool se 1 2 3 ~ 
na-uurse program. 

~2.1~ Kennis van departementele regulasies t.o. 
v. die instandhouding van skoolgeboue en 1 2 3 ~ 
-terrain. 

~2.15 Departementele regulasies t.o.v. toestem- 1 2 3 ~ 
ming vir die gebruik van die skoolgerie-
we deur buitestaanders buite skoolure. 

~3 Hoe noodsaaklik ag u die opleiding van bestuursraadslede? 

Glad nie 1 

In 'n mindere mate 2 

In 'n groot mate 3 

Noodsaaklik (I 

!Ill Maak 'n kruisie (X) in die kolom agter die metoda wat 
na u mening die baste resultate sal lewer by die oplei
ding van bestuursraadslede. 

Toeligting deur die skoolhoof tydens vergaderings. 1 

Opleidingseminare deur Departementele amptenare. 2 

Opleidingskursusse deur kundiges op die gebied 
van die Onderwysbestuur. 3 

Handleidings vir selfstudie (I 

'n Kombinasie van bogenoemde metodes 5 

Ander. Spesifiseer: .••••.•.•.••.••••••.•••.•••.••. 

....................................................... 6 
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Afdeling 0 : Ouerbetrokkenheid 

45 Dui aan watter een van die volgende metodes na u mening 
ouerbetrokkenheid by u skool die beste sal bevorder. Maak 
'n kruisie (X) in die ruimte wat volg op u keuse. 

Persoonlike aanmoediging deur die skoolhoof en 
personeel. 1 

Persoonlike aanmoediging deur die bestuursraads-
voorsitter en ander lede. 2 

Persoonlike aanmoediging deur die voorsitter en 
ander lede van die betrokke ouervereniging bv. 
die TAO. 3 

Deur aktualiteitsprogramme vir ouers by die skool 
aan te bied. 4 
----------------------· 
Deur sosiale funksies vir ouers te re::!'fi.. 

'n Kombinasie van bogenoemde metodes 

Ander. Spesifiseer ••••••.••••••••••••.•••••••••••. 

' ............................................................ 

Afdeling E : Samewerking tussen die bestuursraad en die nie-statu
t~e ouerliggame. 

Beantwoord die volgende vrae deur 'n kruisie (X) in die kolom 
te maak wat op u van toepassing is. 

46 Beskryf die samewerking tussen die bestuursraad en die be
trokke ouervereniging by u skool. 

Werk glad nie saam nie 

Werk tot 'n rnindere mate saam 

Werk tot 'n groot mate saam 3 
·-----·--·--_, ____ , ___________ , ___ ,_ ·---- ··-·--

Werk uitstekend saam 

47 Dui die mate van samewerking wat daar by u skool be
staan tussen die bestuursraad en die betrokke ouerlig
gaam (bv. TAO/TEMPA/OOV) ten opsigte van die volgende 
aktiwiteite. Gebruik die volgende skaal: 

1 glad nie 
2 in 1n mindere mate 
3 in 1 n groot mate 
4 algeheel 

Maak 'n kruisie (X) in die kolom van u keuse. 
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Q) s 
~ +' 
'0 0 

Q) ~ 0 ..... 

·a -~ ~ * 
,.qQ) 'liJ F F 

..... ~ ~ ~ 
'''"'-'""'"'~',-""""'==,====-='"""'"'"='=-''"''·==·'='"'"'-'=='-"'==·'"'-'""~'-· "'t.lJb,.,;o;l, .. ±;~ ... =.\lb. 
~7.1 Die bevordering van Christelike norme. 1 2 3 ~ (18) 
---··-----------·--·--·-·-···--····-------------·- 1-- !-·······-··· ---
~7.2 Die hevordering van die taal van die be- 1 2 3 ~ (19) 

trokke kultuurgroep as onderrigmedium. ____ ,_____________ _,_ - --
Die bevordering van die volkseie kultuur. 1 2 3 ~ (20) 

~7.~ Die beheer oor die onderwys op die plaas- 1 2 3 ~ (21) 
like vlak van regering. 

--------------·---· 
Inspraak in die onderwys op departemente- 1 2 3 ~ (22) 
le en nasionale vlak. 

-------- ---1-- ~ ..... -- --
Toe rusting van ouers t.o.v. hul opvoe- 1 2 3 ~ (23) 
dingstaak in 'n nuwe onderwysbedeling. 

Identifisering en motivering van geskik- 1 2 3 ~ (2!1) 
te persone vir die onderwysprofessie. 

~7.8 Die bedinging vir beter besoldiging en 1 2 3 ~ (25) 
diensvoorwaardes vir onderwysers. 

1---·------- - ,_, __ _ 
~7.9 Insette t.o.v. wetgewing m.b.t. die be- 1 2 3 ~ (26) 

lange van ouers en hul kinders in 
provinsiale skole. 

_________ ,__ ---1-- ·-· ---

~7.10 Om persone aan te wys wat die ouers op 1 2 3 ~ (27) 
komitees en ander liggame wat te doen 
het met onderwysaangeleenthede te ver-
teenwoordig. 

KOMMENTAAR: 

Baie dankie vir u samewerking. 



INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION OF THE QUESTIONNAIRE 

1. This questionnaire contains a number of questions to be 
completed by you. This should however, not occupy much of 
your time. 

2. Your frank and correct opinions would be appreciated. 

3. Please follow the instructions given in every section in 
order to answer the questions in the correct fashion. 

~. Your answers will be treated in the strictest confidence. 

5. Please use the inclosed envelope to return the completed 
questionnaire. 

Thank you for your co-operation. 
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THE QUESTIONNAIRE 

Section A Biographic and demographic information. 

Draw a cross (X) in the appropriate block. 

* Biographic information 

The management council 
1. Age of Chairman 
==-·--·-=====--,.....-""'===--=-=-=-==-=-.,=---==-=-=---= 

20 29 years 1 

30 39 years 2 
f----

(10 (19 years 3 

50 59 years 

2. Sex of Chairperson 

(1 - 3) 

(4) 

---+m," 
3. Highest qualification of Chairman 

=r="""-
(Tertiary) University/College of Education/Tech-
nicon 1 
-------·-·--------- -·-- ---r-·--· 
St.lO + Technical College/Diploma/Apprenticeship 2 

------ -- ----
St.10/NTC 111 or equivalent 3 

St.B/NTC 1 or equivalent (I (7) 

(1. Experience of Chairman as member of a management council 
in completed years. 

1 year and less 1 
------·----- ·--- -······ 

2 3 years 2 

(I 5 years 

6 years and more 
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* Demographic information 

The school 

5. Type of school 

Secondary - academic only 
---· ... ·------------·----- ·--.. --·-· 

Secondary - academic with technical field of 
study 

:-----
Secondary - mainly technical field of study 

r-·-·----·-·-------·--------··---- .,,, __ ··-·-
Secondary - mainly commercial field of study 

Secondary - mainly agricultural field of study (9) 

6. Sex of pupils in the school 

7. Medium of instruction of school 

Afrikaans 1 
1---------------------·-·------.... --- -·-

English 2 

Afrikaans and English 3 (11) 
'===.......,=====-===="'="=-"·""""'=-'====--=•'-='"='-

8. Grading of school 

~(12) 
9. Hostel attendance 

. . -- . -··-·-·· ·-·-- ... 1=---j-,.-·~=1 stel accommodation available 1 

stel a_ccommodation not availa~le ,..- ... :_ (13) 
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Seaction B : Duties, powers, and functions of the management council. 

Please indicate in the column on the left hand side the importance of 
the following duties, powers, and functions of the management council 
by drawing a cross (X) in the relevant column. 

Indicate in the column on the right hand side the degree in which 
you as management council execute the relevant duties, powers, and 
functions by drawing a cross (X) in the relevant column. 

Please use the following scale: 

1 not at all 
2 to a lesser degree 
3 to a larger degree 
~ completely 

(lJ (lJ (lJ (lJ 
(lJ (lJ (lJ (lJ 
14 14 NBI The word "council" in the fol- ~ 14 
tlU tlU tlU 
(lJ (lJ lowing qUestions refers to the (lJ (lJ 
'0 '0 '0 '0 

14 14 14 14 
1>, (lJ (lJ ..... ..-i (lJ (lJ 1>, 

..-i 

~ 
til ..... "-! til tlU ..... 

(lJ til ClS MANAGEMENT COUNCIL ClS til ~ (lJ 
+' (lJ (lJ +' (lJ ..-i ..-i +' +' ..... ..-i (lJ ..... ClS ClS ..-i 
s:>. ClS ClS ClS ClS s:>. 
E +' +' E 
0 0 0 0 0 0 0 0 
() +' +' 1'1 1'1 +' +' () 

Importance I duties I powers I functions I Execution 

MANAGEMENT TASKS: 

Planning: 

~ 3 2 1 10 The management council, in collabo- 1 2 3 I! (11!,15) 
ration with the principal, esta-
blishes long-term goals in order to 
ensure effective education in the 
school. ' 

-~-
I! 3 2 1 11 The council assists the principal 1 2 3 I! (16,17) 

and staff with the planning of car-
tain goals (e.g. improvement of 
grounds and equipment). 

c·-1--

I! 3 2 1 12 The council assists the principal 1 2 3 I! (18,19) 
with the foundation of general "" 

school policy. 
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Importance 

Ql Ql 
Ql Ql 
H r., 
l>lJ bll 
Ql Ql 

'"" 't! 

H r., 
>, Ql Ql rl 
rl l>lJ Ul rl 
Ql H Ul "' +' a:! Ql 
Ql .-l rl +' 
rl "' !§' a:! t1! 

+' 
0 0 0 0 
() +' +' s:: 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

I duties I powers I functions I 

-----
13 The council in collaboration with 

the principal, makes decisions con-
earning the future of the school as 
a whole (e.g. choices regarding 
new school-models). 

Organisation: 

11.1 The council creates a structure of 
committees that helps the council 
to succesfully carry out its manage-
ment task. (e.g. finance and hostel 
committees) • 

15 the council co-ordinates the duties 
of the committees so that the educa-
tion programme in the school may 
function as smoothly as possible. 

Leading: 

16 The council guides the principal 
regarding the recommendation of 
teachers in permanent appointments 
at the school. 

17 It is the responsibility of the 
council to ensure that important 
information regarding the school is 
conveyed to the parents. 

Control: 

18 

19 

The council in collaboration with 
the principal, compiles regulations 
regarding school rules, school uni-
fonns and the code of conduct for 
the pupils of the school. 

Through auditing reports the coun-
cil evaluates the appropriation and 
distribution of school and hostel 
funds by the principal. 
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Execution 

Ql Ql 
aJ Ql 
r., Sb bll 
Ql Ql 
't! 't! 

r., r., 
rl Ql Ql >, 
rl Ul 

~ 
rl 

"' Ul aJ 
Ql +' 

+' rl .-l Ql 

"' rl 

+' "' t1! !§' 
0 0 0 0 s:: +' +' () 

--
1 2 3 (I (20,21) 

1 2 3 (I (22,23) 

1 2 3 (I (21.1,25) 

1 2 3 (I (26,76) 

1 2 3 (I (28,29) 

1-
1 2 3 (I (30,31) 

1 2 3 (I (32,33) 



Importance I duties I powers I functions I Execution 
- -

Q) Q) Q) Q) 
Q) Q) Q) ., 
H H H H 
bO bO bO bO 
Q) Q) Q) Q) 
'tl 'tl 'tl 'tl 

H H H H » Q) Q) r-1 r-1 Q) Q) » 
r-1 bO til .--! .--! til bO .--! 
Q) 

~ til l1l l1l til H ., 
.p Q) Q) l1l .p 
Q) .--! .--! .p .p .--! .--! Q) 

.--! l1l l1l .--! a. l1l l1l l1l l1l 0. e .p .p e 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 .p .p 10: 10: .p +' 0 

(I 3 2 1 20 The council investigates charges of 1 2 3 (I (3(1,35) 
misconduct by staff members and re-
ports these to the Superintendent of 
Education : Circuit when necessary. 

AREAS OF MANAGEMENT: 

Staff management: 

(I 3 2 1 21 The council organises induction 
activities for new staff members in 

1 2 3 (I (36,37) 

order to make them feel at home in 
their new work environment and com-
munity. 

(I 3 2 1 22 The council, in collaboration with 1 2 3 (I (38,39) 
the principal, decides when a post 
should be created/abolished/or when 
a member of the staff should be de-
clared redundant. 

Management of pupil affairs: 

(I 3 2 1 23 The council, in collaboration with 1 2 3 !I 
suitably qualified experts, plans 

((10,(11) 

and presents training programmes 
for student leaders. 

!I 3 2 1 2(1 The council, in collaboration with 1 2 3 (I ((12,(13) 
suitably qualified experts, arranges 
enrichment courses for highly gifted 
pupils. 

(I 3 2 1 25 The council initiates the creation 1 2 3 !I ((1!1,(15) 
of parent support groups regarding 
sport and cultural activities of 
the pupils. 

Financial management: 

(I 3 2 1 26 The council is r~sponsible for the 1 2 3 (I ((16,!17) 
approval of the school and hostel ., 
budget. 
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- -- -
Importance 
-·-

Q) Q) 
Q) Q) 
I; I; 
blJ blJ 
Q) Q) 
'0 '0 

I; I; » Q) Q) .--l 
.--l blJ til .--l 
Q) ~ til ro 
+' Q) 
Q) .--l .--l +' 

.--l ro 
0. ro ro s +' 
0 0 0 0 
{) +' +' <=: 

~ 3 2 1 

~ 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

~ 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 
'=="=d==~ 

--
I duties I powers I functions I 

-- --- -

27 The council is responsible for col-
lecting school and hostel funds. 

28 The council supervises the expendi-
ture of school and hostel funds. 

29 The council undertakes fundraising 
projects for the acquisition of 
teching aids not supplied by the 
state but which are, however, essen-
tial in order to keep up with the 
latest teaching methods. 

Management of school-community rela-
tions: 

30 

31 

32 

33 

3(1 

The council aids the principal in 
the formulation of a policy regar-
ding the involvement of parents and 
the community in the school. 

The council ensures effective 
communication between school and 
parents. 

The council investigates complaints 
from parents regarding the welfare 
of the school. 

The council supports and closely 
co-operates with the non-statutary 
parent bodies, such as TEMP A and 
the PTA. 

The council represents the school 
on communit or anisations such as y g 
the church, sport clubs and cultu
ral societies. 
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--
Execution 

Q) Q) 
Q) Q) 
I; I; 
blJ blJ 
Q) Q) 
'0 '0 

I; I; 
.--l Q) Q) » 
.--l til blJ .--l ro til I; Q) 

Q) ro +' 
+' .--l .--l Q) 
ro .--l ro ro 0. 
+' s 
0 0 0 0 p +' +' {) 

1 2 3 ~ (!18,!19) 

1 2 3 (I (50,51) 

1 2 3 (I (52,53) 

1 2 3 (I (5~,55) 
f..-e-.- f..- -

1 2 3 (I (56,57) 

1 2 3 ~ (58,59) 
-·-

1 2 3 ~ (60,61) 
1-·-

1 2 3 ~ (62,63) 
b.-:-'='===-'= 



Importance 

<ll <ll 
<ll <ll 
~ ~ 
blJ blJ 
<ll <ll 

"' "' 
~ ~ 

1>, <ll <ll .-I 
.-I blJ fll .-I 
<ll ~ fll Ill 

-1-' Ill QJ 
QJ .-I .-I -1-' 

.-I Ill 
p. Ill Ill 
E -1-' 
0 0 0 0 
0 -1-' -1-' 1'1 

!. 3 2 1 

!. 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

(I 3 2 1 

I duties I powers I functions I 

35 The council initiates the establish-
rnent of school-community partner-
ships in which suitably qualified 
experts can provide guidance to pa-
rents and pupils regarding various 
matters such as socialisation of 
teenagers, teenager suicide, etc, 

Curriculum management: 

36 The council , on behalf of the pa-
rents, ensures that the learning 
contents which pupils are taught in 
school is based on the same princi-
ples as those taught at home. 

37 The council continiously evaluates 
the curriculum in order to put for-
ward suggestions for its development 
and renewal. 

Management of physical facilities: 

38 

39 

(10 

!11 

The council regularly determines 
the needs regarding physical 
facilities in the school. 

The council draws up a comprehensive 
plan for the orderly extension and 
improvement of the physical facili-
ties of the school. 

The council develops an effective 
strategy for the maintainance of 
the physical facilities of the 
school. 

The council grants permission to 
bodies outside the school to use 
the facilities of the school after 
normal school hours. 
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Execution 

<ll <ll 
<ll <ll 
~ ~ 
blJ blJ 
<ll <ll 

"' "' 
~ ~ 

.-I <ll <ll 

.-I fll blJ 
Ill fll ~ QJ 

QJ -1-' 
-1-' .-I .-I QJ 
Ill .-I 

Ill Ill p. 
-1-' E 
0 0 0 0 
1'1 -1-' -1-' 0 

1 2 3 (I (6!1,65) 

1 2 3 (I (66,67) 

1 2 3 (I (68,69) 

1 2 3 (I (70,71) 

1 2 3 (I (72,73) 

1 2 3 (I (7!1,75) 

1 2 3 (I (76, 77) 



Section C : Training of management council member5. 

The knowledge of council members regarding their duty. 

~2 Indicate how well you are acquainted with the following 
duties by making a cross (X) in the appropriate column, 
according to the given scale. 

(!) (!) 

Please use the following scale: (!) (!) 

~ ~ ...; (!) (!) 

1 nothing at all ...; 'd 'd 
Ill 

2 to a lesser degree 
~ ~ H 

3 to a larger degree (/) ~ (/) ~ ~ complete OJ) (!) 
s:: ...; ...; ..... 

.s:: Ill Ill 
+' 
0 0 0 s:: +' +' 

ll2.1 Knowledge regarding the criteria for the 1 2 3 
appointment of principals. 

ll2.2 Knowledge of departmental regulations 1 2 3 
regarding the appointment of teachers. 

ll2.3 Knowledge of departmental regulations on 1 2 3 
the correct procedures to be followed 
concerning misconduct of teachers. 

II Punch card 

ll2.ll Knowledge regarding school regulations 1 2 3 
which apply to pupils. 

ll2.5 Knowledge regarding the code of conduct 1 2 3 
of pupils. 

ll2.6 Knowledge of departmental regulations 1 2 3 
regarding the appropriation of school 
and hostel funds. 

ll2.7 Knowledge regarding fundraising for the 1 2 3 
school. 

ll2.8 Knowledge of your school's policy re- 1 2 3 
garding the relationship between school 
and community. 

ll2.9 Knowledge of your shool's policy on how 1 2 3 
essential information is passed on to 
parents. 

ll2.10 Knowledge of the ways in which your 1 2 3 
school communicates with the parents and 
the community. 

ll2.11 Knowledge regarding which subjects are 1 2 3 
offered by your school. 
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~ 

(l 

(l 

2 

(l 

(l 

(l 

(l 

(l 

(l 

(l 

(l 

(78) 

(79) 

(80) 

(1) 

(2) 

(3) 

(!l) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 



Ql Ql 
Ql Ql 
H lib bO 
Ql Ql 
'0 '0 

fu H 
.-j Ql 
.-j rn bO 
<U w ~ Ql 

Ql +' 
+' .-j .-j Ql 
<U .-j 

<U <U t§' +' 
0 0 0 0 
s:: +' +' 0 

~2.12 Knowledge regarding which sport and 1 2 3 (l (10) 
cultural activities are practised at 
your school. 

~2.13 Knowledge regarding the contents of your 1 2 3 ~ (11) 
school's extracurricular programme. 

~2.a Knowledge of departmental regulations re-
garding the maintenance of school buil- 1 2 3 ~ (12) 
dings and grounds. 

~2.15 Departemental regulations regarding per- 1 2 3 ~ (13) 
mission for the use of school facilities 
by organisations outside the school after 
school hours. 

~3 Please indicate whether you feel that management council 
members should be trained for their management task or not. 
Please make a cross in the appropriate space. 

Not at all 1 

To a lesser degree 2 

To a Larger degree 3 

Essential (l 

!l!l In your opinion, what method will be most succesful in the 
training of management council members? Please indicate 
your opinion by making a cross in the appropriate space. 

The information is given by the principal during 1 
meetings 

Training seminars by Departmental officials 2 

Training courses given by experts in Educational 
Management 3 

Textbooks for selfstudy (l 

A combination of the above-mentioned methods 5 

Others. Please specify 
-----------------------------

6 
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Section D Parent involvement 

~5 Please indicate which of the following methods, in your 
opinion, will improve the extent of parent involvement in 
the school by making a cross- in the appropriate space. 

Personal encouragement by principal and staff 1 

Personal encouragement by management council mem-
hers and the chairman 2 

Personal encouragement by the chairman and other 
members of the relevant parent society (e.g. 
TEMPA) 3 

Offering relevant progranmes for parents at the 
school ~ 

Social functions for parents 5 

A combination of the above-mentioned methods 6 

Others. Please specify --------------------------- 7 

Section E Co-operation between management council and non-statu
tary parent bodies. 

Please answer the following questions by making a cross in 
the appropriate column. 

~6 Describe the co-operation between the management council 
and the relevant parent association at your school. 

No co-operation at all 1 

Co-operation to a lesser degree 2 

Co-operation to a larger degree 3 

Excellent co-operation {I 

47 Please indicate the degree of co-operation that exists 
at your school between the management council and the 
relevant parent body regarding the following activities: 
by using the following scale: 

1 not at all 
2 to a lesser degree 
3 to a larger degree 
{I complete 

Please make a cross in the appropriate column. 
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Ql Ql 
Ql Ql 
H H 
biJ biJ 
Ql Ql 

"' "' H H 
.-I Ql Ql 
.-I {J] biJ 
Ill {J] H Ql 

Ql Ill +' 
+' .-I .-I Ql 
Ill .-I 

Ill Ill P. 
+' E 
0 0 0 0 
l'l +' +' () 

{17.1 The promotion of Christian norms. I 1 2 3 (! 

{17.2 The promotion of the language of the rele- 1 2 3 (! 

vant culture group as medium of in-
struction. 

{17.3 The promotion of the culture of the rele- 1 2 3 {I 

vant groups in the school. 

{17.{1 Control over education matters on local 1 2 3 {I 

government ~evel. 

117.5 A voice into education matters at Depart- 1 2 3 {I 

mental and national level. 

117.6 Equiping parents regarding their duty as 1 2 3 {I 

educators in a new education dispensation. 

117.7 Identifying and motivating persons who 1 2 3 (I 

are suitable for the teaching profession. 

{17.8 Negotiating with a view to improved sala- 1 2 3 (I 

ries and conditions of service for 
teachers. 

117.9 Making contributions regarding the legis- 1 2 3 {I 

lation concerning the interests of parents 
and their children in provincial.schools. 

!17.10 To appoint persons that can represent 1 2 3 (! 

parents on committees and other organisa-
tions that are concerned with education 
affairs. 

COMMENTS: 

.............................................................. 

Thank you very much for your co-operation. 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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(25) 

(26} 

(27) 




