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H 0 0 F S T U K .4. 66 

DIE TOETSONDERSOEK. 

die voorafgaande hoofstukke is die probleem 
van die ontwikkeling van die getalsbegrip van die 
kind ondersoek deur van verskillende bronne soos 
boeke en tydskrifte gebruik te maak. 
In hoofstuk 2 is gekom tot tn bepaalde standpunt 
t.o.v• wat e getal is na sy wese, terwyl in 
hoofstuk 3 'n beeld verkry is van die sielkundi
ge prosesse wat gemoeid is met die vorming van 
die getalsbegrip. In hierdie hoofstuk word ver
s ·gegee van die toetsondersoek om die ontwik
keling van die getalsbegrip van die kind geduren
de sy eerste skooljaar vas te stel, 
1. Doel van die toetsondersoek. 

Deur middel van hierdie ondersoek wou die 
skrywer probeer om vas te stel hoe, tot watter 
mate, en in welke opsigte die getalsbegrip van 
die kind gedurende sy eerste jaar op skool ontwik
kel9 en wel t.o.v. die volgende aspekte van die 
begrip~ tellingy herkenning van groepe? kennis 
van die ordinale getal 1 gebruik van die tal in 
die daaglikse lewe~ baie eenvoudige breuke, een
voudige muntstukke en hulle gebruik en verband, 
eenvoudige hoofbewerkings en herkenning van die 
getalsimbole benede 5. Dit was nie moontlik om 

eselfde groep erlinge by toelating en weer na
dat hulle 1 n jaar op skool was te toets nie, daar-
om 'n groot groep leerlinge getoets wat pas 
tot die skool toegelaat is en 'n groot groep wat 
reeds 'n jaar op skool was, om sodoende 'n beeld 
van die kind t.o~v~ die getalsbegrip op die twee 
stadiums te kry en deur vergelyking te probeer 
vasstel hoe en in wa opsigte die getalsbegrip 
gedurende die eerste skooljaar ontwikkel. 
2o Die samestelling van die toetse vir die begin

;ners. 
A. Algemeen. 

By die samestelling van die toetse vir 
die·kinders wat pas tot die skool toegelaat is, is 

die/, ~ ••• ~ • • • • 
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die volgende elgemene beginsels in gedagte gehoug 

a. Die ppe. mo.et indiwidueel deur die pn. getoets 
word, aangesien die ppe. nog ni.e kan lees of skryf 
en dus nie self vrae skriftelik kan beantwoord nie. 
b. Daar sal nie meer as 15 tot 20 minute per pp. 

beskikbaar wees nie~ 
c. Dit is nie moontlik om met 1 n toets te begin, 
dit te onderbreek en dan weer te hervat nie, dus 
moet dit kort genoeg wees om vermoeienis uit te 
skakel. 
d.,· Die toetse moet eenvoudig geno.eg wees om toe
gepas te kan word en dit moet op so 'n wyse saamge
stel wees dat die moontlikheid van persoonlike in
terpretasie van die kant van die pn. en gevolglike 
verskil in die afneem van die toetse uitgeskakel 
kap word .. 
e. Die verskillende aspekte van die getalsbegrip 
soos op_bl. 30 en 31 uiteengesit, moet gedek word. 
Dit is daar gestel dat die getalsbegrip 'n abstrak
sie is waardeur die wesentlike kenmerke van die 
pluraliteit deur 1 n denkakte saamgevoeg word tot 1 n 
eenheid as gevolg van insig in die wese van die ver
houding tot ander verwante dinge~ die verbinding 
van groepe en reekse met woordvoorstellinge en sim
bole is deel van die begrip 7 en dit moet ook die ge
bruik en manipulasie van die begrippe insluit. 

Onder ontwikkeling is verstaan die ontvouing, 
ontplooiing, verandering van enkelvoudigheid tot 
samegesteldheid, 'n toenemende progressiewe rypheid 
van gedrag wat op die·getalleterrein die vermoe be
t·eken om die verskillende implikasies van die getal
lesisteem te begryp 1 dit te gebruik en in die daag
likse lewe toe te pas. Op grand van hierdie uit
gangspunt, is die volgende aspekte van die getalsbe
grip in die toetse inbegrepeg die vermoe van die 
ppe. om met begrip te tel, die vermoe om groepe te 
herken en met die woord en voorstelling t~ verbind, 
waardeur so 'n groep aangedui word, kennis van die 
ordinale getal, die vermoe om getalle in die daag
likse lewe te gebruik, kennis van 'n paar heel een-

. voudige/o··~·q····· 
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voudige breuke,kennis en gebruik van die allednc.gse munt
stukke1 die herkenning van die getalsimbole van ge
talle benede 5 en die hoofbewerkings met klein ge

tnlletjies. 
f. Die toetse moet die belangstelling van die ppe. 

gaande mank en behou. 
g. Dnar.moet genoeg eenvoudige items wees sodat die 
ppe. nie ontmoedig word deurdat hulle geen vrae 

kan beantwoord nie. 
h. Daar moet voldoende moeilike items wees, sodat 
die ppe. nie geredelik alle vrae reg kan oeantwoord 
nie, anders kan die boonste grens van hulle kennis 
nie bepaal word nie. 
i. Die toetse moet maklik nagesien kan word. 

B. Die Toetsitems~ 
Om die ppe. op hulle gemak te stel. en hulle 

vertroue te wen, is vooraf 'n kart, geill.ustreerde 
verhaaltjie aangebied; hierdie verhaaltjie word in 

bylae ~ getoon. 
a. Telling. 

Soos in die vorige paragraaf (A.e.) aangedui is, 
·is die eerste aspek van die getalsbegrip wat getoets 
moet word, die van die vermoe van die kind om te 
tel, meganies- en met begrip. 
Om hierdie vermoe te toets, word die pp. gevra om 
die getalname op te se so ver hy/sy kan,- en daarna 
word vasgestel hoe ver die kind voorwerpies reg kan 
tel om te bepaal of hy die begrip van reeksvorming 
bemeester het. Die ooreenkoms of verskil sal· 1 n 
aanduiding wees van die mate waarin telling vir die 
pp. 'n betekenisvolle werksaamheid van die gees ge
word het. 
b. Herkenning van groepe (vrae 3 t'ot 6) 

Vrae 3 tot 6 is gerig op die vermoe van die ppe. 
om die aantal in 'n groep met die groep-naam te ver
bind. Om dit vas te stel, word vier groepe, van 
vyf items elk, getoon en die ppe. moet in elke ge-
val se hoeveel items daar in die groep is. Die 
eerste groep bestaan uit vyf enerse sketsies van 
stokmannetjies, in. 1 n reeks gerangskik, die tweede groep 

ui tl . .. ., ... , o • 
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uit sketsies van vyf verskillende voorwerpe 1 die 

derde groep ui t koll.e in 1 n re gerangskik, 

en die vrerde gro uit vyf kolle in domino-vorm 

gerangskike Hierdie vier vrae dus be:paa1 of. 

e ppe. reeds staat is om rn e:p van vyf i-

tems as ~ te herken~ of hulle die begrip op soort-

gelyke voorwer:pe en of ook op ongelyksoortige 

voorwer:pe kan toe en of hee1temal abs~rakte ma-

teriaal soos kolle 'n verskil. aan hulle prestasie 

maak. Verder wil hierdie vrae vass of die rang

skikking van die i 'n verskil aan die prestasie 

van die ppe. maak. 

c. Getalle in die daaglikse lewe (vrae 7 tot 10) 
In vraag 7 tot 10 word getoets in hoever die :ppe~ 

reeds vertroud is met getalle wat dag in hul-

lewe voorkom4 e vrae op lig-

~aallLodele en die wiele van 1 n'motor. Vraag 

7 vra van die :p:p. om te se hoeve oe hy het. Vraag 

8 vra. op hoeveel wiele 'n motorkar loop, terwyl 

9 die aantal vingers aan een hand en vraag 10 
die aantal vingers aan a1twee hande saam vra. Oe, 

vingers aan een hand en die vingers aan altwee han-

saam1 is items wat dikwels deur volwassenes en 

ouer kinders vir ies afgetel word, terwyl 

van die motorkar en aangeneem wo da t 

kind dit kenv hoewe1 die p:p. hier 'n visuele 

be sal·moet vorm om die aantal wie1e te tel as 

hy onthou dat 1 n motorkar vier wi het nie. 

d. begrippe van meer, minder en eweveel (vraag 

11 tot 14) 

Voorafgaande aan herkenning van benoemde 

groepe 9 word die herkenning van meer, en ewe-

getoets. In 11 word skets van tafe1-
tj met 

op watter 

skets van 

krale daaro:p getoon, en die 0 moet se 

tafeltjie die meeste kraletjies le. Die 

die tafeltj met die meeste toon 
13 kra1e 1 terwyl die 

op t. Die kind 

e tyd he om a1 

te tel nie 1 daarom s 

een wat daarna kom slegs vyf 

in die skool het, 

krale opal die eltjies 

die antwoord hier too~ of die pp. 

kan/ & • ,. , ~ ···• ~ • 
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insien sonder te11·ing dat 1 n groep van 13 meer 

as groepe van 5, 3, of 2~ wat op die ander e1-

tjies aangebring In vraag 12 word dieselfde 

tafeltjies as vraag 11 gebruik, maar nou moet 

pp. se op tafeltjie meeste kra1e le. 

er is fyner onderskeiding nodig 9 omdat twee op 

die een en drie op die ander getoon word, Die pp. 

s dus noukeuriger moet op1et. vraag 13 word 

vissies en e katjies getoon~ en die pp. 

moet se wat die meeste is, die sies of the.'kat-

jies. Hierdie verskil van vorige hoof-

saak1ik daarin hier ongelyksoortige .voorwerpe 

toon word, terwyl die vorige vraag o~ gelyksoor-

tige vo6rwerpe was. In 14 is sketse 

van 5 klein en 5 ot appe1s , en die ppe. 

moes se of die twee k1ompies ewe vee1 is en indien 

, watter een die 'meeste is. hierdie vraag 

die voorwerpe we1 ge1yksoortig 9 maar hul1e ver-

ski1 t.o.v. die otte van die indiwidue1e itemso 

Die ppe6 moet dus die grootte van e items van 

die groep en die otte van die groep onderskei. 

e. Kennis van die ordinale geta1 (vraag 15 en 16) 

In vraag 15 en 16 is van die • verwag om aan 

te dui watter een van 'n reeks van ses sketsies van 

poppies die twee 

vas te ste1 of 

na1e geta1le twe 

f. Kennis van die 

1e (vraag 17 -

en w~tter die derde is, om so 

kind a1 1 n b van die ordi-

en derde het~ 

hoofbewerkings met klein geta1-

21) 

Vraag 17 tot is daarop om vas te stel 

of die ppe. baie eenvoudige voorbee1de van die hoof-

bewerkings met k1 geta11e (benede 5) korrek 

uitvoer. Vraag kom neer op 1 + 2 9 vraag 18 op 

1 + l, vraag op 3- 1, vraag 20 op.2 x 2 en 

vraag 21 o~ 2 + 3. Deling is nie gevra nie, omdat 

t volgens my igte in hierdie geva1 moei1ik 

en omdat a11een gebruik gemaak van geta11e 

benede 5, wat e net een de ommetjie (4 eeur 

2) moontlik maak. Dit sou seker e sonder waar-
de gewees het as 

maar dit is ·nie 
erdie sommetj gevra is nie 9 

doen nie9 Die vrae van hierdie 

afde1ing/ •••••••••• 
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afdeling is·in die vorm van eenvoudige probleme uit die 
daaglikse lewe gestel. 

g. Eenvoudige breuke (vraag 22 en 23) 
In vraag 22 word sketsies getoon van koekies 

waarvan dele af is 9 en van die ppe o word ve·rwag om 
te wys watter koekie net half is. 

Vraag 23 is soos vraag 22 9 maar die ppe. moet se 

van watter koekie 'n kwart opgeeet is. Hierdie 
twee vrae wil dus bepaal of die ppe. in staat is 
om 'n half en 'n kWart van een te herken en of hier
die woorde en begrippe by hulle bekend is. 
h. Kennis van die alledaagse muntstukke (vrae 24-26) 

In vraag 24 tot 26 is vrae gestel om gegewens 
in te win i.v.m. die kennis wat die ppe. het van 
die muntstukke wat in daaglikse gebruik in S.A. is. 
In vraag 24 word gevra hoeveel pennies in 'n sjie
ling is, in vraag 25 hoeveel pennies in 'n trippens 
is en in vraag 26 op effens i.ndirekte wyse hoeveel 
trippense in 'n sjieling is. Die antwoorde op 

hierdie vrae kan toon hoe bekend die muntstukke by 
die ppe. is. 

i~ Verbinding van groep met simbool (vrae 27-30) 
In vraag 27 is sketsies van roomys-keels gemaak 

en die syfers van 1 tot 5 is daarlangs geskrywe. 

Die ppe. moet wys watter syfer se hoeveel roomys
keels daar is. In vraag 28 word weer vier voetbal
le getoon en die syfers van 1 tot 59 in vraag 29 
een potlood en die syfers van 1 tot 5 9 en in vraa~ 
30 drie blommetjies en die syfers van 1 tot 5. Die 
antwoorde van die ppe. op hierdie vrae sal dus toon 
of hulle bekend is met die syfersimbole vir groepe 
benede 5. 

j. Ordinale of kardinale getalsbegrip (vraag 31) 

Vraag 31 is aan die r;ns. gerig en vra of die 
bepaalde kind wat getoets is se begrip van die ge
tal ordinaal of kardinaal iso Die antwoorde van die 
pns. op hierdie vraag is nie gebruik nie 9 om die 
volgende redes : 

(i) By die nasien van die toetse het dit duidelik 

geword dat daar nie voldoende toetsitems is om 

'n onervare persoon in staat te stel om te oordeel 
Of/ • • • ·• • • • • Q o 
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of die kind se begrip ordinaal of k.ardinaal is nie; 
( ) die pns. het klaarblyklik ordinaal en swak, 

en kardinaal en goed as sinonieme beskou, on
danks die verduideliking wat by die vraag ge
gee 
Die pns. is gevra om die antwoorde van die 

leerlinge presies soos gegee die verskafte tabel 

in te vul. 
Die volledige toets word in bylae 3 getoon en. 

'n voorbeeld van die tab waarin die antwoorde in
gevul v in bylae 4 • 
3. Die samestelling van die toets vir erlinge wat 

reeds 'n jaar op skool was. 
A. Algemeen. 
By die samestelling van die toetse vir leerlin-

wat reeds 'n ja2r op skoal was, is die volgende 
algemene begins in gedagte gehoug 
a. Aangesien hierdie ppe. reeds kan lees en skryf~ 
kan die toetse klassikaal afgeneem word. 
b. Opdragte moet sodanig wees dat die gevaar sever 
moontlik uitgeskakel word, dat ppe. ·die vrae ver
keerd of glad e s verstaan e. 
c. Die metode van beantwoording moet kart en een
voudig wees sodat die pp. as hy die regte antwoord 
weet, dit vinnig en gemaklik kan aandui. 
d. Dieselfde veld moet gedek word as deur die toets 
vir beginners om aldus die moontlike ooreenkoms en/ 
of verskil en die ontwikkeling t~o.v. die verskil
lende aspekte van die gemalsbegrip te kan vasstel, 
e. Daar moet voldoende maklike items in die toets 
ingesluit word sodat die ppe. nie ontmoe 
nie, 

word 

fe Daar moet voldoende moeilike items wees wat deur 
min ppe. reg beantwoord sal word 9 om die boonste 
kennisgrens vas te kan stel. 
g. Die toets moet kort genoeg wees om die gevaar 
van vermoeienis t te skakel, 

wees· om die toets 
omdat dit te 

moontlik 
ter te hervat 

aangesien dit nie 
onderbreek en la

veel van die skoolse 

tyd/ •• " .......... . 
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tyd in beslag sal neem. 
h. Die belangstelling van die ppe. moet verkry en 
behou word. 
i. Die vrae en opdragte moet so gestel wees dat 
die pns. die opdragte goed kan volg en duidelik en 
ondubbelsinnig kan oordra. 
j. Die toetse moet maklik nagesien kan word. 

By die samestelling van die toetse is dankba
re gebruik gemaak van die 11 New York Tests of A:ri th
metical Meanings 1 Level 1 and Level 2111 ) Hierdie 
twee toetse is b&ie omvattend en is opgestel en 

geyk vir Amerikaanse toestande9 elk s+uit die ori
dersoek van twee jaar in~ Level 1 handel oor die 
werk van die eerste twee jaar, terwyl Level 2 oor 
die werk van die tweede en derde jaar handel4 Bier~ 
die toetse vereis baie meer tyd as die waarop ons 
aanspraak kon maak. Daar is gevolglik in sommige 
vrae slegs gebruik gemaak van die metode van die 
New York toetse~ terwyl nie een van die vrae net 
so oorgeneem kon word nie. 

Die toetse bestaan uit twee dele:(i) die op

dragte en vrae wat aan die pns. gestuur is en slegs 
deur hulle gehanteer is 1 en (ii) die toetse waar
op die ppe. die antwoorde moes invul. 
Om alle gevaar van foute met die nommers van vrae 
uit te skakel 1 is,afgesien van die nommer van die 
vraag 9 ook 1 n bekende voorwerpie vooraan elke vraag 
geskets 9 sodat seker gemaak kon word dat die pp. 

die regte vraag beantwoord. Di t 'is gedoen om die 
belangstelling van die ppe. gaande te maak. Die 
wyse van beantwoording van al die vrae bestaan uit 
die trek van 'n kruisie by elk. Om die ppe. gewoon 
te maak aan hierdie metode van beantwoording9 is 
'n vooroefening gegee van arie vragies 9 wat deur 
die pn. saam met die ppe. beantwoord moes word. 

B! Die Toetsitems. 
Sbos reeds gese 9 moet hierdie toets dieselfde 

veld ns/~··••••••• 

1) Wrightstone & others: New York Test of Arithme
tical Meanings, Level 1 and Level 2. 
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as die vir beginners dek. 'Die eers 
beginners gestel, was gerig op tell 
vrae is weggelaat by die toets 

twee vrae aan 
erdie 

leerlinge wat 
reeds 'n jaar op skool was 9 omdat dit 
plek te veel tyd sou neem om elke kind 

die eerste 
laat tel 

so ver as hy kan 9 en in e tweede plek word in die 
leerplanne van die Onderwysdepartement vereis dat 
die kind aan die einde v.an graad 1 tot 30 moet kan 
tel. Aanges die kinders wat hier getoets is 
almal graad 1 geslaag·het, kan aangeneem word dat 
hulle minstens tot 30 kan telil) Die nommers van 
die vrae wat dieselfde veld dek die twee toe~se, 
stem nie ooreen Omdat die ppe. wat reeds 1n 
jaar op skool was die getalsimbole ken en kan lees 
en skryf, is die laaste vier vrae wat aan die be
ginners gestel is, ook weggelaat by die graad twees 
en in die plek van die vrae. wat weggelaat is, is 
ander gestel wat kennis meet wat die ppe. het 
van breuke van 1 n groep en van e els van mate 
en gewigte. Hier volg 'n kort uiteensetting van 
die vrae soos gestel aan ppe. wat reeds 'n jaar op 
skool was : 
a9 Herkenning van groepe en verbinding van die 

groep met die getalsimbool~ (Vrae 1 tot 4) 
Vraag l tot 4 van hierdie toets stem ooreen met 

vraag 3 tot 6 van die toets vir beginners. hier-
die vrae sketsies van voorwerpe en syfers by 
elke vraag getoon 9 en die ppe. moet 'n kruis trek 
oor die syfer wat met e groep ooreenstem. 
In vraag 1 is vyf enerse figuurtjies in 'n reeks 
geteken 9 in vraag 2 vyf verskillende voorwerpies in 
'n reeks 9 in vraag 3 vier kolle in 'n reeks en 
vraag 4 vyf sterretjies deurmekaar. erdie vier 
vragies dek ook die veld wat in die toets vir be-
binners deur die te er vrae gedek 1 nl. 
die verbinding van.die gro met die simbool. 
bo Getalle in die daaglikse lewe (vraag 5-8) 

Vraag 5-8 van hierdie toe stem ooreenmet vraag 
7-lo I~ ....•.•.• 

1) ToO.D~ Voorgestelde Leerplanne vir die Laerskool 1 
Junie 1952, 90 •. 
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7-10 van die toets vir beginners en is bedoel om 
die kennis en gebruik van die getal in die daaglik
se lewe te toets. In hierdie vrae is by elk net 
'n aantal getalle geskryf en die ppe. moes 'n kruis 
trek oor die getal wat se hoeveel oe hy het (vr.5), 
op hoeveel wiele 'n motorkar.loop (vr.6) 1 hoeveel 
vingers aan een hand is (vr.7) en hoeveel vingers 
aan altwee hande saam (vr.8). 
c. Die begrippe van meer, .minder en eweveel(vraag 

9 tot 12) 
Deur hierdie vrae moet vasges word of die 

ppe. staat is om in te sien of groepe meer, min7 
der of net soveel as ander ongelyke of gelyke groe
pe is. In vraag 9 is sketse van tafeltjies met 
krale daarop getoon 9 en die ppe. moes 1 n kruisie 
trek oor die tafeltjie waarop die meeste krale is. 

vraag 10 is dieselfde tafe jies geteken 1 maar 
hier moes die ppe. 'n kruisie trek oor die tafel
tj ie met die m.inste krale. In vrae,g 9 daar 12 
krale op die tafeltjie wat die m.eeste bevat, ter
wyl die een wat daarop volg slegs 5 op het, sodat 
hier m.aklik onders i kan word, maar in vraag 10, 
waar die minste aangedui moet word, het een tafel
tjie twee op en een drie, sodat hier. 'n fyner on
derskeiding nodig is. Vraag 11 wil vasstel of die 
ppe. tussen drie vissies en twee katjies kan on
derskei t.o.v. die aantal alleen. In vraag 12 is 
vyf klein en vyf groot appels geteken en die ppe. 
moes geen kruisie trek as die twee groepe eweveel 
is nie, of anders 1 n kruisie oor die groep ~at die 
meeste appels bevat. Hier moes die ppe. dus die 
groo e van die groep onderskei van die grootte 
van die items in die groep. 
d. Kennis van die ordinale getalle (vraag 13 en 14) 

vraag 13 en 14 (wat ooreenstem met vraag 15 en 
ltfi van die toets vir beginners) word die ppe. se 
kennis van die ordinale getalle tweede en vierde ge
toets. In elk van die vrae word 1 n reeks sketsies 
van poppies toon en die ppe. moes 'n kruis OOrdie 

tweede / •••••••••• 
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tweede poppie in vraag 13 en die vierde in vraag 

14 trek. 
I 

e. Kennis van die hoofbewerkings met klein getal-

le (vr~ag 15-19) 
Hierdie vrae stem ooreen met vraag 17-21 in die 

toets vir beginners. In hierdie vrae is net by elk 
'n ry syfers getoon en die ppe. moes 1 n kruisie oor 
die regte syfer trek in elke vraag. Vraag 
neer op l + 2? vraag 16 op l + 1 9 vraag 17 
vraag 18 op 2 x 2 9 vraag 19 op 2 + 3. Die 
is in die vor.m van eenvoudige probleempies 

daaglikse lewe gestel. 
f. Eenvoudige breuke (vraag 20 en 21) 

15 kom 
op 3 -
vrag:Les 
uit die 

In vraag 20 is vier koekies geske~waarvan 'n 
deel aan elk ontbreek, en die ppe. moes 'n kruisie 
treK oor· die een wat net half iso In vraag 21 
is weer sulke sketsie~, maar hier moes die kind 'n 
kruisie trek oor die koekie wnarvan 1 n kwart op

geget is. Hierdie vrae stem ooreen met vraa~ 22 
en 23 van die ander toets9 

1, 

g. Kennis van alledaagse muntstukkies (vraag 22 9 23, 

24) 
In hierdie drie vrae is by elk :n ry syfers ge

skrywe en die ppe. moes 1 n 1:-::::-·uisie trek oar die sy-
fer wat se hoeveel pennies daar in een sjieling is 

(vr.22), hoeveel pennies in 1 n trippens is (vr.23) 
en hoeveel roomys 'n mens teen 'n trippens elk vir 
een sjieling kan koop (vr.24) Hierdie drie vrae 
stem ooreen met vraag 24 9 25 en 26 van die toets 

I 
vir beginnerso 

h. Breuke van 'n groep (v~~ag 25 en 26~ 

Hierdie vrae het nie ooreenstemmende vrae in die 
toets vir beginners nie 9 omdat dit m.i. nie van 
graad-eens verwag kan word dat hulle breuke van 
groepe ken nie. Vreaag 25 vra die kwart van vier 
potlode en vraag 26 die helfte van ses albasters. 
i. Tafels van mate en gew,igte (vraag 27-30} 

In vraag 27 moet die ppe • . 1 n k~uisie trek oor 
die getal wat se hoeveel daar in 'n dosyn is; in 
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vrang 28 oor die gete.l wat se hoeveel sjielings in 'n 
pond is; in vraag, 29 oor die getal wat se hoeveel 
duime in 'n voet is 9 en in vraag 30 word gevra 
hoeveel onse in een pond (gewig) is. Hierdie vier 
vrae het nie ooreenstemmende vrae in die toets 
vir beginners nie~ Die toetse meet dus dieself-
de aspekte van die getalsbegrip 9 as die ander 
toets en van die leerlinge wat reeds 'n jaar op 
skool is meet dit ook nog 'n paar aspekte wat as 
bo die vermoe van die beginners beskou kan word. 
Uit hierdie toetse word getrag om ontwikkeling 
van die getalsbegrip van die kind gedurende sy eer

ste skooljaar te stel. 
4~ Voortoets. 
Met die oog op die noodsaaklikheid van noukeu

rige instruksies vir die leiding van die kant van. 
die pns 9 en om vas te stel of die toe~se goed toe
pasbaar is, het die skrywer by een van die skole 
op Potchefstroom albei toetse self· toegepas op 1 n 
aantal ppe. en 1 n belangstellende ondervzyseres ge
vra om dit toe te pas om seker te maak dat die op

dragte aan pns. en ppe. duidelik is. 
Die toets vir beginners is op ses ppe. toege

pas9 twee van elke bekwaamheidsgroep volgens skat
ting van die hoof 9 d.w.s. op twee baie intelligen
te ppe. op twee middelmatige en op twee baie swak 
leerlinge. Hierdie ppe. is nie in 'n bepaalde volg
orde gestuur nie sodat die pn. nie kon vasstel of 
hy met die intelligente of minder intelligente 
pp. te doen het nie, Die toets is gegee presies 
soos die voorskrifte lui. Die ppe. het sonder u~ 
sondering baie belang gestel in die VGrhaaltjie en 
het heeltemal ontspan terwyl die verhaaltjie ver
tel is met gedurige verwysing na die prentjies, 
Vyf van die ses ppe. het mooi op die vrae gerea
geer en almal probeer antwoord 9 hoewel die antwoord
jies dikwels verkeerd was, Die sesde pp. het op 
alle ·vrae die antwoord 11 twee 11 gegee. Hy wou voort
durend tussenin 1 n.storie vertel van een wat 'n 
ander se kop afkap 9· en hy het deurgaans die indruk 
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van· sub-normalite (of een-of-ander afwyking) ge-

maak. Tog is 'n paar van sy antwoordjies reg om

dat 'n paar van die vrae twee as antwoord het .. 

Tiie nodige gemiddelde tyd wat vir die toetsing van 

die ppe. nodig was 9 is vas tel en t geblyk tus

sen 15 en 20 minute te wees. Tiaar was geen teken 

van vermoeienis te bespeur nie en die • het 

deurgaans b ges , behalwe die een na wie 

hierbo verwys word~ 
toets vir leerlinge wat reeds 'n jaar op skool 

was, is aan 1 n d-twee klas gegee.. e klas 

het bestaan 34 leerlinge. Tiie toe is gegee 

presies soos in die opdragte uite it~ Tiie 

ppe. het en moeite ondervind om opdragte te 

begryp e en het ywe saamgewerk4 Tiie afneem 

van die toetse het ongeveer 'n halfuur beslag 

geneem. Tiie ppe. het besonder baie belang tel 

en wou aan die einde van die toets graag vra-

gies he en het oebat dat die • die volgende 

dag weer moes kom en sulke vragies bring. Om 

s te maak dat die opdragte vir e graad-twee 

toets vir in oningewyde ook duidelik sou wees 9 is 

een van die onderwyseresse wat belangstelling ge-, 
toon t~ gevra om die toets too te Sy het 

dit die volgende dag op 'n ander graad-twee ep 

toegepas en het geen moei daarmee ondervind· nie~ 

sy was trouens.so geinteresseerd dat sy by die hoof 

gevra t waarom hi 

algemeen op die kle 

word nie~ 

e metode van toetsing e 

kindertjies toegepas kan 

Tiie toetse deur my afgeneem 9 is nagesien en 

die resultate oenskou geneem,. Tiie punte deur 

die ses beginnertj behaal 1 het gewissel van 5 

tot 24 uit 'n moontlike 28~ terwyl punte van 

die graad-twees van 14 tot 28 uit 1 n moontlike 30 
gewiss hot.· 

is deur sle 

vraag 25 

Sommige van die graad- s se vrae 

een pp,·verkeerd beantwoord, terwyl 

30 die 34 ppe. erd beant-

woord iso Tiie algemene indrUk was dat die toetse aan 

hull e I. ,. ........ .. 
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hulle doel sal beantwoord 1 nie te lank of te kort, 
te moeilik of te maklik is nie en gerieflik deur 
enige ontwikkelde pn. afgeneem kan word. Die toet
se is albei sonder wysigings aan die pns. gestuur. 

5. Die proefpersone en proefnemers. 
As ppe. is die graad-eens en graad-twees uit 

byna alle laer skole van die Westelike Transvaal 
gebruik. Die volgende skole is betrekg 
Potchefstroom~ Mooirivier, Hendrik Potgieter 9 Vyf
hoek. 
Klerksdorpg Saamtrek 1 Meiringspark 9 Unie-skool 9 Pre
sident-skoal. 
Krugersdorpg Ebenhaezer 9 Kerkstraat, Oosskool 9 Noord
skool, Morester 9 Eldorado, Burgershoop 9 Luipaards
vlei9 Krugersdorp-Wes A.M. 
Randfontein~ Randfontein A.M., Rapportryer, Wheat
lands. 
Dorpskole~ Bloemhof, Burgersdorp 9 Carletonville 9 

Christiana 1 Coligny, Fochville, Hartebeesfontein, 
Kocksoord, Koster, Leeuwdoornstad 1 Lichtenburg, Ma
kwassie, Ottosdal 9 Orkney 1 Sannieshof 9 Schwei,zer
Reneke, Stilfontein9 Ventersdorp, Venterspost, Wel
verdiend, Westonarea 9 Wolmaransstad 9 Zeerust~Zwart

ruggens. 
Plaasskoleg Biesjesvlei, Blesbokfontein, Elandsfon
tein9 Jan van Vuuren 9 Nauwpoort, Rooipoort 19, Wit
poort 51 9 Witpoortj"ie. 

Hierdie lys toon dat feitlik alle skole van die 
Westelike Transvaal tussen die Westelike grense_ van 
die provinsie en Krugersdorp ingesluit is. Hierdie 
gebied is gekies omdat die studente van die Potchef
stroomse Onderwyskollege by geleentheid van die eer
ste proefonderwysperi9de van 1959 as pns. opgetree 
het en die studente doen hulle proefonderwys in hier
die gebied, 

By 'n paar skole in Wes-Transvaal word nie studente 
vir proefonderwys geplaas nie en hierdie skole moes 
dus uitgelaat word. By 'n paar skole was daar in
speksie gedurende die tydperk dat die toetse afge-· 
neem moes gewees het en daarom is dit daar nie gedoen 

ni e • In / • • , •••.• " •• 
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In die geval van nog 'n paar skole is die toetse om 
een of ander rede nie afgeneem nie, maar die leer
linge van die betrokke ouderdomsgroepe wat nie ge
toets is nie? vdrm 1n baie kle persentasie van 
die totale aantal leerlinge wat getoets moes gewees 
het. Die groep ppe. wat getoets is, kan dus as ver
teenwoordigend van die kind in graad een en graad 
twee in die Wes-Transvaalse skole beskou word. 
Hierdie· gegewens geld slegs vir Wes-Transvaal en 
daar kan geen gevolgtrekkings uit gemaak word vir 
die hele Transvaal niet maar daar bestaan ook geen 
'rede om aan te neem dat die resultate veel anders 
sou gewees het indien leerlinge van oor die hele 
provinsie getoets sou gewees het nie. 
Aan die'pns. is gedurende die vierde kwartaal van 
1958 voorligting i .. v.m. die afneem van die toetse 
gegee. Die volgende punte is beklemtoon:(i) die 
toetse is nie bedoel om skole te vergelyk nie, dus 
hoef daar nie na goeie punte gestreef ·te word nie 
en die kind se antwoorde moet sonder hulp van die 
pn~ gegee word; (ii) alle antwobrde moet eerlik 1 pre~ 

sies soos gegee; ingevul word; (iii) die voorskrif~ 
te moet letterlik nagekom word om uniformiteit in 
manier van toets te verseker; (iv) daar is ten slot
te 'n kort lesing gegee oor hierdie tipe toets in 
die algemeen en waaroor dit eintlik gaan, sodat 
die pns. deeglik op hoogte kon wees. 

Die leerlinge wat in 1959 vir die eerste 
keer tot die skool toegelaat is, is deur die pns, 
individueel getoets en die resultate is op die l~s
te wat voorsien is (soos in bylae 4 getoon word) 
ingevul, 

Hoewel dit verkieslik sou gewees het om die leer
linge op die heel eerste dag van hulle toetrede tot 
die skool te toets, kon dit nie gedoen word nie, om 
die volgende redes: 
(a) Die studente 9 wat as pns. sou optree, het eers 
vanaf die 23ste Februarie die skole besoek. 
(b) Van die onderwyseresse kon nie verwag ~ord dat 
hulle die ppe. sou toets nie, aangesien die nuwe 

leerlinge/ o.•.~ ••• " ••• 



leerlingc al die a~,n4.ag van die ondervv:gseresse. ver

eis, vera1 op die eerste dag van die skoo1jaar. 

(c) Die 1eer1inge moet tot op sekere hoogte gewoond 

wees aan die skoo1 en nuwe omgewing en gewi11ig 

wees om vrae te beantwoordp anders kan hu11e nie. · 

getoets wo e. hou dus sekere voorde1e in 

dat e ppe. eers later getoe is. 

(d) Die eerste maande van e jaar word ge-

bruik om die nuwe 1eerlinge in graad 1 aan die skool 

en roetine wen en daar word eint1ik geen forme-

le onderwys e nie, sodat 

dien kennis van tal1e 

ppe. baie min 9 in

durende die eer-

ste paar weke kon opgedoen het. 

Alle pped dan tussen 24 Februarie en 8 Maart 1959 

getoets, 

Die voltooi toe e is sien en dit het 

geblyk t 1 ondanks die voorsorgmaatreels wat hier

bo genoem is 9 daar tog nog geva1le voorgekom het 

waar e ppe. nie die opdragte behoorl gevo1g het 

nie of met die nommers van die vrae verwar geraak 

t. A1 erdie toetse is buite berekening gelaatq 

Van twee skole is net 1 n gedee1te van die voltooide 

graad-tweetoe terugontvang (s1egs e eers 

blad) en van een skool die antwoorde ontvang sen-

der dat daarop dui of die ppe. seuns of mei-

sies was. Ook hi e toe e is buite berekening, 

ge1aat. Op grond van hierdie oorwegings is 101 vol

tooide toetse e gebruik nie, 

Tabel no. 1 toon die aantal ppe. en die ouderdomme 

van beginners en tabel no. 2. die aanta1 ppe. en 

ouderdomme van 1eer1inge wat reeds 'n jaar op skool 

was. 

Beginners~ aantal 

Aantal ppe. 

1025 me ies. 
1033 seuns. 
2058 ppe. 

Tabe1 1. 

ppe. en ouderdom van ppe. 

Gemidde1de ouderdom op 
van toetsing. 

5 jr 10 mde. 
5 jr mde. 
5 jr 10 mde. 

turn 
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Tabel 2. 
Graad twee~ Aantal ppe. en ouderdom van ppe. by 

toetsing. 

Aan tal ~J2e. Gerniddelde ouderdom b;y toetsing. 
732 meisi!3s,. 6 jr 9 mde. 
721 seuns. 6 jr 11 mde. 
1453 ppe. 6 jr 10 mde. 

e totale aantal ppe. wat by die ondersoek 
betrek is 1 is 3511. 

Soos uit die ly.s van skole blyk? is hierdie 
ppe. getrek uit plattelandse, dorpse, half-stedeli

. ke en stedelike gebiede en hulle kan dus as ver
teenwoordigend van die kind in Wes-Transvaa1 beskou 

word~ 

6. Wiskundige verwerking van gegewen.s. 
Nadat die gegewens wat uit die toetse verkry 

is met prof. dr. J.M. de Wet, professor in Statis
tiese Wiskunde aan die P.U. vir C.H.O~ bespreek is~ 
is besluit om die berekening van standaardfoute, 
betroubaarheidskoeffisiente, standaardafwykings en 
korrelasiekoeffisiente agterwee laat op grond 
van e volgende oorwegings~ (a) Omdat arnper die 
hele skoolbevolking van die Wes-Transvaal getoets 
is, kan die resultate as sodanig as geldend vir Wee
Transvaal aanvaar word. Die geldigheid van die re
sultate vir die hele Transvaal kan nie bereken word 
nie omdat die skole nie deur loting uit die hele 
Transvaal gekies 
rekene vereis nie. 

? soos deur die Waarskynlikheids-

(b) Verskille tussen die prestasies van seuns 
en me ies kan ook soos gevind word,aanvaar word orndat so 

'n groot gedeelte van die betrokke ouderdomsgroep ge-
toets is~ berekening van betroubaarheid van ver-
skille dus nie nodig nie. 

I 

(c) Daar is te min toetsitems oor elke aspek 
van die ge begrip om korrelasiekoe.ffisiente waar-
devol te maako 

die res van hierdie hoofstuk word die gegewensin 
persentasievorm gegee, soos gevind uit die nage
siene toetse. 

1 oQ I .. .... , .. ~ (1· .. 
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7. Die resultate van die toets vir beginners. 

(i) Telling (vr.l) 

Tabel 3. 
% ppe. wat meganies tot die aangewese grense kan tel. 

Tot 5 6 - 9 10 - 14 15 - 19 20 en verder. 

es 4.01% 3.03% 27?71% 12.10% 52.78% 
Seuns 5;.33% 5.33% 31.37% 14.52% 43.43% 
Totaal 4.67% 4.18% 29. 54% 13.31% 48.13% 

By die eers kolom onder e ops ~ tot 5, 
ook ingesluit daardie . wat die geheel nie 

kon of wou nie. Dit is ongeveer 5% van e to-

tale aantal ., en ongeveer 1% meer seuns as mei-

sies val onder erdie ep. Ongeveer e helfte 

van.die • kon reeds tot 20 en verder tel by toe-

lating tot e skoal~ en daar is 9% meer van aie 

me is as van die seuns wat tot 20 en verder kon 

tel. 'n Ander opmerklike verskynsel wat hom in 

hierdie tabel openbaar, die feit dat daar so 'n 

skielike daling in e pers ies wanneer die 

groep 15 tot 19 geneem word, na 'n skielike s 

ging by 10 tot • As na 'n moontlike verkla-

vir hierdie verskyns geso word, doen ver

ende moontlikhede hulle voor. Aangesien die 

kind en rs aan sy twee hande saam het 9 kan 
' aangeneem word baie van hulle tot 10 kan t 

want die moeste kinders leer waarskynlik op hulle 

vingers tel. Tot by veertien is die byvo van 

die er simbole by 10 om die getal te kry nog e 

die oog lopend nie, maar van 15 af word die 

tal verkry deur en ses en tien 9 ens. 

Die insig om so verder te moe deur e kind 

aangeleer word 1 en so gou hy t ins 1 kan hy 

sonder moeite tot 20 1 mits die eerste nege 

talname ken. t is dus aanne ils:: da t e aan-

tal ppe. wat get t tot 'n getal tussen 15 en 

19 daar vasgehaak 

Meer as 90% van 

t~ moet wees. 

e ppe. kon verder as 10 
tel. Hierdie gegewens dui op 'n aansienlike ont

wikkeling op die gebied van die ge voordat die 

kind/~ .... ~'· •.•••• 
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kind nog op skool kom. 
(ii) 1\!Ieganies en met begrip tel (vr.l-2) 

Tabel 4. 
% ppe. wat ewe ver met 1 verder met 9 en verder son
der konkrete middels kan tel. 

Ewe ver met. Verder met. Verder sonder. 

1\!Ieisies 38.64% 31~22% 30.15% 
Seuns 44.35% 26.,24% 29o24% 
Totaal 41.50% 28.73% 29.69% 

Uit tabel 4 blyk dat ongeveer 40% van die 
ppe. ewe ver met en sonder konkreto hulpmiddels kon 
tel, en ongeveer 30%verder met konkrete hulpmiddels 
as daarsonder. Hierdie groep, wat ongeveer 70% van 
die ppe. uitmaak 9 het blykbaar 'n goeie begrip van 
die telakte as afparing, terwyl die orige 30% die 
getalname meganios opse 9 sonder die nodige verband 
met die afpaarbare reeks voorwerpe~ Die groep 
wat ewe ver tel met en sonder hulpmiddels 9 is die 
sekerste van die telvverk en hulle vorm ook die 
grootste groep, 
As die ppe. wat ewe ver met en sonder konkrete mid
dels kan tel 9 en die wat verder kan tel as hulle 
konkrete middels gebruik 9 bymekaar getel word, is 
seuns en meisies amper ewe veel (69.86% van die 
meisies en 70;59% van die seuns)o Die twe~ geslag
te is dus byna ewe ver gevorder wat telling met 
begrip betref~ As die vrae apart in o~nskou geneem 
word 9 blyk dit dat daar groot verskille in die 
prestasies van seuns en meisies is. Ongeveer 6% 
meer seuns as meisies tel ewe ver met en sonder 
hulpmiddels 9 terwyl 5% meer van die meisies as 
seuns verder met hulpmiddels as daarsonder vorder. 

Tabel 3 en 4 toon dat die meeste leerlinge 
by toelating tot die skool reeds die getalname tot 
10 ken 9 en verder dat ongeveer 70% van hulle die 
telakte met begrip kan uitvoer so ver as hulle die 
get~:rlname agterme.kaar ken. Daar is egter ook 1 n 
betreklik groot groep (amper 30~) vir wie telwerk 
eintlik 1 n deel van taalontwikkeling is en nie van 

getalsbegrip nief•·••••·~••• 
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nie. 1n Klein persBntasie van die kinders wat tot 
die skool toegelaat word, het 'n baie beperkte ken
nis van tel of heeltemal niks. 

(iii) Herkenning van groepe (vr.3-6) 

Tabel 5. 
% regte antwoorde op vrae oor die verbinding van 
groepe met die naam van die groep. 

5 enerse 5 verskillende 5 kolle in 5 kol-
voorwerpe. voorwerpe~ reeks·. le,do-

mino. 
Meisies 80 .. 69% 86.4% 80_21% 82.45% 
Seuns 77.56% 82.79% 79.6% 83.08% 
Totaal 79.13% 84. 59% - 79.9% 82.7% 

Die treffendste kenmerk van hierdie tabel is 
dat e persentasie regte antwoorde wanneer onge
lyksoortige voorwerpe getoon word, 6% in die geval 
van die meisies en 5% in die geval van die seuns 
hoer is as wanneer enerse voorwerpe getoon word. 
Die verklaring vir hierdie verskynsel mag as volg 
wees~ (a) Die feit dat vr. 3 die eerste van die 
reeks vrae was na telling, mag aanleiding gegee 
het tot onsekerheid oor wat om te verwag, met swak
ker prestasie as gevolg; of (b) die oe vind dit 
makliker om die plek in die reeks te hou as die 
voorwerpe ongelyksoortig is, sodat foute wat by 
die gelyksoortige voorwerpe gemaak is, eintlik aan 
gesigs:probleme ·i.p.v .. getalsprobleme toegeskryf 
moet word; of (c) die ongelyksoortige voorwerpe 
prikkel die kind se belangstelling meer'as gelyk
soortiges; of (d) daar mag 'n algemene sielkundi-
ge oorsaak wees 1 • dat ongelyksoortige voorwer-
:pe altyd makliker as gelyksoortige voorwerpe ge-
tel word. ..Tiie verklaring mag ook in meer as een 
van hierdie redes skuil. .Die laaste suggestie ·is 
direk in stryd met die standpunt van die meeste . 
sielkundiges( vgl. bv. bl. 34)) ••. Die prestasie in 
die geval van vyf kolle wat in 'n reeks gerang-
skik is, is amper dieselfde as vir vyf voorwerpe 
in 'n reeks gerangskik •. Dit blyk dat die aard van 
die voorwerpe wat getoon word min verskil aan die ppe, 

gemaak I.· . ,. "· .....••. 
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gemaak het as e voorwerpe e groep almal e-

ners is en in 'n reeks gerangskik • In vraag 6, 

waar die kolle domino-vorm kik is, is 

die prestasie weer hoer. Die vorm waarin die voor-

werpe van die groep gerangskik maak dus 'n 

verskil aan die vermoe van die om die groep 

te 

en 

as 

her ken. In 

is daar 

meisies. 

er vrae beter 

die laaste 

die meisies 

as 

r die vrae van hierdie afde-

in die 

ies het in 

tasie van seuns 

van hierdie 

seuns er~ behalwe 

9 waar die seuns effens beter 

teer het. 

As die vier vrae van hierdie afdeling saamge-

word, blyk t dat 82.44% van 

80.76% van die seuns en 81.60% van 

e meisies~ 

he1e groep 

• 1 n groep van 5 voorwerpe met die geta1-

naam vyf kan verb • 

(iv) Geta1le in die daag1ikse lewe (~r.7-
l0 

Tabel 6. 

% regte antwoorde op vrae oor ge 

likse lewe& 

in die daag-

Hoevee1 oe.? 

isies 97.95% 
Seuns 97~77% 
Totaa1 97,86% 

In die eers 

h oevee1 oe hy/sy het, 

sies baie goed b 

evee1 wie1e? 

74.35% 
78.32% 
76.33% 

? 
aan e1-
ke hand? 

Vingers 
2 han
de 

----
81.56% 71.91% 
84.14% 71.47% 
82.85% 71.69% 

van hierdie afdeling, nl 

is deur sowel seuns as mei-

ord en s1egs er 2% het 

e die regte antwoo verskaf nie. is min 

s1agte, en 

reeds 

verskil in die ie van die twee 

t blyk dat die op hierdie s 

ed weet dat hy twee oe het, Die de vraag, 

• op hoeveel wiele 1 n motorkar loop, is baie 

r beantwoord as die vorige. sev..ns het 

hierdie vraag be as die meis teer~ 

K1aarblyklik stel seuns meer belang in 1 n motorkaras 

melsies / ••• ,.,. ~ • * 
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meisies. Dit verder opmerklik dat die ppe. 
hier ook swakker gepresteer het as in die vrae 
van die eerste waar hulle die getalnaam 
met die groep moes verbind. t toon dat hulle 
nog nie staat was om 1 n visuele beeld van 1 n 
motorkar voor die gees te roep om die wiele te 
tel eo 
In die volgende vraag, • hoeveel vingers daar 
aan elke hand is, het die ppeo weer ter gepres
teer9 die seuns meer as 3% beter as die meisies. 

e ppe. weet reeds taamlik goed t daar vyf 
vingers aan elke hand is,; In die volgende vraag, 
oor hoeveel vingers daar aan albei hande saam 
is die prestasie weer baie swakker (meer as 10%) 
Die prestasie van seuns en meisies is byna gelyk. 
As die vier vrae van hierdie af gesamentlik 
beskou word, blyk dit dat 81~44% van die meisies, 
82.93% van die seuns en 82.19% van die totale 
aantal ppe. die vrae reg beantwoord het. hier-
die afdeling het die seuns effens beter as die 
me es gepresteer. Dit blyk dat kinders by skool
gaande ouderdom reeds goed bekend is met die aan
tal oe en die aantal vingers aan elke hand maar 
minder goed met die aantal vingers aan altwee han-
de saam. e kinders is op hierdie stadium ook 
reeds op die hoogte van ander getalle waarmee hu~ 
le kom, soos die aantal wiele van 'n 
motorkar. 

(v) Meeste4 minste, eweveel (vr.ll-14) 

Tabel 7. 
% regte antwoorde op vrae i.vom. mees , minste en 
eweveel. 

Meeste. Mins • 3 se vs Groot-klein. 
2 katte~ 

Meisies 96. 58~ 82.45% 91.81% 50.24% 
Seuns 95A 76% 81.43% 93.93% 54.23% 
Totaal 96.17% 81.94% 92 •. 87% 52.24% 

Die vraag waarin die ppe. die tafeltjie moes 
aantoon, waarop die mees krale le, is besonder 
goed beantwoord en minder as 4% van die ppe. het hier 

'Yl/ •••• !1 ....... 
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'n fout gemaak~ Die prestasie van seuns en mei
sies was ook feitlik dieselfde; Hierdie resul
taat stem baie goed ooreen met die bevindinge van 
Conrad (vgl. blo 51). 

In die volgende vraag nl. om die tafeltjie 
met die minste krale aan te dui~ het die ppe. 
heelwat swakker gepresteer (ongeveer 14% swakker)~ 
Die swakker prestasie kan waarskynlik aan een of 
meer van die volgende oorsake toegeskryf word: 
(a) die ppe. het miskien nie goed genoeg besef 
dat hulle na dieselfde sketsie as die vorige keer 
moet kyk nie maar aangesien die toetse indiwidu
eel afgeneem is, lyk hierdie verklaring onwaar
Skynlik; (b) die feit dat op ee~ tafeltjie twee 
en op die ander drie kraletjies geteken is sodat 
daar dus min verskil is, mag die ppe. verwar het; 
(c) minste mag by die ppe. minder bekend wees as 
meeste. Die tweede van die waarskynlike oorsake 
lyk die aanneemlikste. In die vraag. oor wat die 
meeste is; drie vissies of twee katjies 9 het baie 
min ppe. foute gemaak en slegs ongeveer 8% van 
die ppe. het 'n verkeerde antwoord gegee. Vol
gens mondelinge mededeling van die pns. het baie 
ppe. hierdie vraag met 1 n minagtende houding be
antwoord, asof so 'n eenvoudige vraag benede.hulle 
kennis is. Die prestasies in die vierde· vraag 
van hierdie afdeling is baie swakker as in die 
orige drie. In hierdie vraag is twee groepies 
van vyf sketsies elk getoon, waarvan die items 
in grootte verskil het. Die feit dat die appels 
in die een groep groot en in die ander groep klein 
geteken was 9 het" die ppe. blykbaar verwar. Van 
die verkeerde antwoorde het 82% van die van die 
me ies en 77.2% van die van die seuns gelui dat 
die groot appels die meeste is~ Die feit dat on
geveer 20% van die ppe. die klein appeltjies as 
die meeste aangedui het, is moeilik verklaarbaar.
Volgens mededelinge van die pns. het baie ppe. 
hier getoon dat hulle die vraag as 'n poging om hulle 

te/ ........... . 
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11 vang" beskou t., JJit was die geval_met 

· ppe~ wat bes intelligent voorgekom het. t 

mag wees dat ppeo bang was 1 n strik en ge-

volglik die antwoord gegee het r hulle·s 

verkeerd gelyk t .. 

As die vie~ vrae as groep beskou word 1 blyk 

t dat 81.34% van die meisies, 80.27% van die 

seuns en 80.81% van die hele gro ppe. die vrae 

beantwoord t. JJaar is min verski1 in die 

prestasie van seuns en meisies, maar die groots 

verskil 1e by vierde vraag, waar die seuns 1n 
prestasie van 4% beter ge1ewer t. 

Kinders in hi e ontwikke1ings il het dus re 
1 n goeie begrip van meeste en te. Ewevee1 is 

nog minder bekend 1 en die kind maklik verwar 

as die grootte van die items van groepe verski1 

hoewel die gro ewe groot is. 

(vi) Ordina1e geta11e (vr.l5-1§) 

Tqbel 8. 

% regte antwoorde op vrae i.v.m. 
le~ 

e ordinale getal-

Meisies .. 
Seuns. 
Totaal. 

Tweede. 

59.14% 
54.42% 
56.91% 

JJerde. 

59.8l% 
56..,83% 
58 .. 23% 

JJie ppe. het aamnerklik swakker in hierdie 

deling as in die voriges gepres er~ JJie meisies 

het in a1bei vrae feitlik presies eners gepres er 

terwyl die seuns die vraag oor e .derde voor-

werp in 1 n beter as in die vraag oor die 

de gepresteer t. altwee vrae het meisies be-

r as seuns teer. Slegs ongeveer die he1f-

e-

van die ppe, het op hierdie ontwikkelingspe 'n 

begrip van wat met die ordinale talle 1 tweede 

en derde bedo word. 

(vii) Die hoofbewerkings (vr.l7-21) 
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2£ regt.§_f?.ntwoorde op vrae i. v ~~hoofb_ewe~ings. 

L±.2 1 + 1 .S....:t~)~ 

Meisies.71.91% 84.98% 81.56% 24.19% 39.12% 
Seuns. 69.13% 84.33% 83.56% 24.4% 37.57% 
Totaa1. 70.5% 84.63% 82.56% 24.3% 38.35% 

As die optel van geta11e alleen eers in o 
skou geneem word, blyk dit dat die ppe. baie goed 
gepresteer het in die vraag wat neerkom op die op

tel van l en 1, minder goed in die optel van 1 en 
2 en baie swakker die bymekaarte1 van 2 en 3. 

t wil eruit voorkom asof optel vir hierdie ppe, 

moeiliker.wbrd hoe grater e getalle word. Mei
sies het in a1 drie hierdie vrae beter as seuns 
gevaar, hoewe1 die verskille gering is, Die kind 
ken dus ree die optel van 1 en 1 as hy skoo1 
toe kom 7 of 
te1kombinasie 

e onderwysers het hierdie eerste op~ 
durende die eers 1 :1 ' we"r.e aan a.le 

kinders ge1eer. In die vraag wat neerkom op 3 - 1 9 

het die ppe. baie goed gepresteer, e seuns 2% 
beter as e me ies. Vraag 20 is in die vorm van 
1 n eenvoudige probleempie gestel waarvan die ant·~ 

woord op 2 x 2 rieerkom. In hierdie die 
prestasie van seuns en meisies tot' 24%. van 
twee, die vor.m waarin die vraag tel was 9 t 
die ppe. verwar 1 of. hu1le het baie min kelli""lis van 
vermenigvuldiging. 
As die vyf vrae van hierdie afdeling as 'n gro 
saamgevat word 9 b1yk dit dat 60.35% van die mei
sies, 59.80% van die seuns of 60.07% van die hele 
groep ppe. die regte antwoorde kon verskaf. Dit 
blyk dus dat die kind by toe1ating tot die skoo1 
ree 'n bietjie kennis van 'n pa2r eenvoudige sa
mestellings het en dat aftrek nie meer moeiliY~eid 
as opte1 gee nie 9 maar dat vermenigvuldiging nag 
veela1 'n vreemde begrip is~ 

( )_Ji=£.'§:J:1~e (vr. 22-23)~ 
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Tabe1 10 

% regte antwoorde i.v.m. die he1fte en 'n kwart van 
Pen he1e .. 

1\IIeisies. 
Seuns. 
Totaa1. 

He1fte van 1. 

55.12% 
57.71% 
56.41% 

Kwart van 1. -
28. O% 
27.4% 
27.7% 

Meer as die he1fte van die ppe. kon reeds 

aandui waar die he1fte van 'n he1e koekie geske 

is? maar s1e ongeveer 'n kwart van die ppe. kon 

die kwart aandui. Die begrip van 'n he1f is al 

rede1ik goed bekend 9 die kwart nog byna geheel 

vreemd. 

(ix) S.A.Muntstukke (vr.24-2§) 

Tabe1 1~ 

2L._:regte antwqord.~ vrae i ~y_.m. 

1/- =? d. Tr]::.EJ2.~~1.._9... 
Meisi • 4.29% 34.83% 
Seuns. 7.07% 36.6% 
Totaa1. 5.68% 35.7% 

Dit b1yk uit tabel 't 

S.A~ 1\IIuntstukke. 

J-1: ... ;/? t~Eense. 
.9% 

20.9% 
20.4% 

ppe. baie swnk 

op hoogte is met die muntstukke in al1edaagse ge-

bruik. Minder as 5% van e meisies en gs 7% 

van die seuns kon e regte antwoord verskaf op 

die vraag hoeve pennies daar 1 sj ise 

Op e vraag ~oeveel pennies ~aar in in trippens is; 

tn bai~ ho~r persentasie regte antwoorde verkr,y, 

Ook hier dj_e seuns die meisies effens voor. Op 
die vraag hoevee1 trippense daar in 1 n sjie1ing 

is, is ongeveer 20% van die geva11e regte ant-

woorde gegee. As die drie vrae as groep beskou 

word, vind ons in e geva1 van 21.53% van die mei

sies, 19.67% van die seuns en 20.60% van a1 die 

ppe. regte antwoorde op e vraec seuns het 

hierdie afdeling e1ke vraag effens beter as 

die meisies gepresteer. e ppe. nog e op 

die hoogte met die S.A. Muntstukke en hulle onder

verband nie~ hoewe1 die trippens beter as die 

sjieling bekend ~ 
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(x) Verbinding van geskrewe simbool met 

groeE (vr.27-30) 

Tabel 12 
% regte antwoorde op vrae i.v.m. die verbinding 
simbool en groe12~ 

2 4 1 3 
J:l[eisies. 76. O% 66.83% 84.39% 82 .• 24% 
Seuns. 75.02% 67.87% 83.66% 77.36% 
Totaal. 75.51% 67.35% 84.02% 79.80% 

Die vermoe om 'n groep reg met die gegewe 
simbool verbind~ neem a£ soos die grootte v.an 

van 

die groep toeneem 1 geoordeel na die resultate van 
die eerste drie vrae van hierdie groep. Die feit 
dat die prestasie in die laaste vraag weer hogr 
is as in die eerste, mag toegeskryf word aan 'n 
mate van oefening en leer wat deur die voltooing 
van hierdie toe verskaf is. Behalwe in die her-
kenni·ng van vier het die me ies elke vraag 
effens beter as die seuns gepresteer 9 met die 
grootste verskil by drie waar die verskil byna 5% 
is. 'n Hoe persentas van die erlinge kon in 

erdie stadium reeds groepe tot 4 reg met die ge
skrewe simbool vir die groep verbindo Dit sou · 
beter gewees het as e getalsimbole nie in die 
regte volgorde geskryf sou gewees het nie 9 aange-
sien die ppe. soms ongetwyfeld tel en so by 
die regte antwoord uitgekom het in plaas daarvan 
dat hulle die simbool herken het. · 

(xi) Gemiddelde punte 

Meisies~ 
Seuns; 
Gemiddeld: 

Tabel 13 
Gemiddelde punt uit 28. 

18.51 
18.42 
18.46 

As aan elke vraag s de waarde geheg word 
blyk dit dat die me ies en seuns se gemiddelde 
punt ~et slegs 0.09 verskil 9 met die meisies so
veel beter as die seuns~ 

( ) Verspreiding 

Bygaande grafiek toon die verspreiding van 
die punte vir seuns 1 meisies en die hele groep ppe.' 
Uit die grafiek blyk dit dat die punte van e ppe. 
wissel van 1 tot 28 uit 'n moontlike 28, met die groot-

ste konsentrasie/ ••••• •~··· 
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konsentrasie by 19. (Vgl. bl.94 ). 
Die grafiek toon 'n groot mate van ooreenkoms 

met die teoretiese normale verspreidingsgrafiek, 
behalwe dat die hoogste punt nie in die middel le 
nie en dat die grafiek steil na die maksimum op
loop en weer na die minimum afloop~ Die afwykings 
kan toegeskryf word aan die fe dat die ppe. wat 
getoets nie voldoende is om geheel verteenwoor-
digend te wees nie, en ook omdat die toets met 
voorbedagte rade sodanig Qpgestel is dat geen 
pp, 0 behoort te kry nie en selfs nie eers ontmoe
dig moet word nie. Die items is m.a.w. so gekies 
dat die ppe. meer as 50% gemiddeld kan behaal, 
soos dan ook gebeur het. 
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8. Tipering van die kind t.oov. sy talsbe
grip by toelating tot die skoal. 

Uit bostaande resultate van die toetse kan e 

kind t.o.v. getalsbegri:p by toelating tot die 
skoal soos volg geti:peer word ; 

Die mees kinders kan ree redelik goed tel 
tot 10 en baie ook verder~ wanneer hulle tot die 
skool toegelaat word. Boewel sommige e getalna
me nog meganies o:pse~ het baie ook die af:parings
gedagte van e telakte gesnapo Klein groepies 
word bevredigend afgetel, en die kind kan groepe 
tot 5 korrek met die talname verbind. Ongelyk
soortige voorwer:pe word beter·as enerse voorwer:pe· 
afgete1; die rede hiervoor mag aan gesigsprobleme, 
of meer belangs in e ongelyksoortige voor-
werpe, of 1 n algemene sielkundige oorsaak toege-
skryf word~ Voorwer:pe :patroon-(domino) vorm 
gerangskik? word beter afgetel as voorwerpe wat in 
1 n liniere reeks gerangskik is~ Kinders van hier
die ouderdom is goed vertroud met die aantal van 
die 1 verskillende liggaamsdele maar minder goed 
vertroud met talle wat meermale in hulle daaglik
se lewe voorkom. Bulle het op die leeftyd onder 
bespreking reeds 1 n goeie begrip van~ en minder 
hoewel hulle nog maklik verwar raak as daar min 

·verskil tussen die groepe is. Bulle is nog onse
ker i. v .m. eweveel en raa:k maklik verwar as die 
grootte van die items van twee gelyke groepe ver
skil, en hulle is geneig om die groep met die groat-
ste items ook as e meeste beskou. 
Hierdie kinders het nog e 1 n goeie begrip van 
s·elfs eenvoudige ordinale talle nie.. Bulle kan 
eenvoudige hoofbewerkings met klein getalle ies 
reeds redelik goed doen maar die prestasie daal vin
nig as die gr~otte van die getalle toeneem, Aftrek 
word feitlik net so goed as o:ptel gedoen, maar 
vermenigvuldiging is nog vreemd 1 en as die vraag in 
die vorm van selfs 'n heel ~nvoudige probleem:pie 
gestel word, kan s 'n enkele kind die regte ant-
woord vind~ 

Die/", , •• "~ •• ·~ 
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Die kinders het reeds ·rn taamlike goeie begrip van 
die helfte van een hele maar hulle begrip van 'n 
kwart is nog baie min~er ontwikkel. 
Die Suid-Afrikaanse geldstelsel en muntstukke en 
hulle onderlinge verhouding is nog baie onbekend, 
veral die groter eenhede. Die meeste leer1inge 
van skoolgaande ouderdom kan ree die eerste 
paar getalsimbole herken en met die groep verbind. 
Daar bestaan egter 1 n sterk moontlikheid dat die 
beantwoording van hierdie toetse die prestasie 
in die laaste vraag gunstig be·invloed het of dat 
die kind gedurende die eerste paar weke op skool 
iets van die getal?imbole geleer het, 

Hierdie bevindinge dui op 'n r,yke getalser
varing van die kind op die voorskoolse v1ak. t 
dui egter ook op die uiteenlopendheid van die 
vermoens van die kinders wat tot die skool toe
tree. Die verspreidingskrommes toon duidelik dat 
daar 'n wye uiteenlopendheid t.o.v4 die getalsbe~ 
grip by hierdie ppe. bestaan. Hierdie indiwidue-
1e verskille is vir die onderwyser van die al1er
grootste belang. 

Oor die algemeen is daar nie groot verski11e 
die prestasie van die twee ges1agte e 1 hoe

we1 die.meisies in die meeste vragies effens be
ter as die seuns presteer. 

9. Resultate van die toetse 
'n jaar op skool was. 

vir erlinge wat 

(i) Verbinding van groep en simbool (vr.l-4) 

Tabel 14. 
% regte antwoorde op vrae i.v.mo verbinding van gDep 
en simbool. 

Meisies 
Seuns 
Totaal 

5 enerse 
voorwer
pe 

92.08%. 
94.45% 
93.26% 

5 ongelyk-
soortige 
voorwer12e 

93.17% 
93.63% 
93.40% 

4 kolle in 5 kolle 
reeks in patroon 

94.54% 95.50%. 
94.61% 95.42% 
94.57% 95.46% 

Hierdie tab toon dat die ppe. reeds baie 
goed vertroud is met die getalsimbole vir groepe benede 

5~. I . ...... ,_ .... (I 
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5o S1egs in enke1e geva11e is daar foute gemaak, 
en minstens 1 n de van hierdie foute kan aan on-
noukeurigheid toegeskryf word 9 sodat aanvaar kan 
word da t hierdie. kinders deeglik kennis van die 
getalsimbole drao Slegs in die van die eer-
ste vraag van hierdie groep is daar meer as 1% ver-
ski1 die prestasie van seuns en meisies 1 in 
die ander vrae is die verskille onbelangrik. 
As die gegewens van tabel 14 met die van tabe1 5 
vergelyk word, blyk dit dat die aard van die voor
werpe en die rangskikking daarvan vir die leer1in
ge wat reeds 1 n jaar op skool is geen verskil ge
maak bet nie; maar vir die erlinge wat pas in 
die skool gekom bet, bet dit wel 'n groot verskil 
gemaak~ 

As die prestasie in die vier vrae as groep bereken 
word, blyk t dat me ies 93.14% regte antWoorde 
gegee het 9 seuns 94.53% en van die hele groep ppe. 

93~83% 
(ii) ~le in die daaglikse lewe (vr.5-8) 

Tabel 15. 
% regte antwoorde op vrae ocr getalle in die daag-
likse lewe~ 

Aantal oe. Wie1e.aan Vingers 1 Vingers 2 

·-- f!!_Ot9r. hand. handeo 
Meisies 92.49% 90.72% 75941% 92~21% 
Seuns 90.31% 91.14% 7 3. 28% 88.22% 
Totaal 91.39% 90~93% 74.34% 90.21~ 

Die ppeo was klaarblyklik geed op die hoogte 
van f te soos hoeve Oe bulle bet, hoeveel Wiele 
aan 1 n motorkar is en hoeveel aan albei 
hande saam Dit is opmerklik dat die vraag oor 
hoevee1 vingers aan elke hand is, die swakste en 
seve swakker as die ander vrae beantwoord is. 
Die mees algemene fout was dat die ppe. 10 i.p.v. 
5 geantwoord bet~ Die rede hiervoor mag wees 
(a) dat daar in e skoo1 soveel nadruk gele word 
op die feit da~ daar 10 vingers aan altwee hande 
saam is, dat dit by die kind sterk op die voor- , 
grond van sy gedagte is; of (b) misverstand t.o.v.d:B 

woordj~ ... J I~ •• ~ •••..• 
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woordjie e1ke. Die grootste verskil in prestasie 
tussen seuns en meisies word by 1aaste vraag 
van hierdie groep aangetref, waar die vers 4% 
is. In die eerste en derde vrae het e meis s 
ook ens beter as die seuns presteer 1 terwy1 
die _seuns in die tweede vraag weer die beste gevaar 
het. Die verskille is egter in al die vrae gering, 
in die omgewing van 2%. 

(iii) Meeste~ minste, eweveel (vr.9-12) 

' Tabe1 16. 
% regte antwoorde op vrae oor meeste 9 minste en ewe-
veel. 

Meeste. 1\IIins te. 3 visse - Ew'eveel. 
2 _k;a tte. 

Me ies. 96ol8% 94~82% 98.63% 87 0 58% 
Seuns •. 97.07% 93~5% 96.83% 86.7% 
To 96.58% 94.;06% 97.73% 87.14% 

Soos uit erdie el blyk, was die ppe, by-
na sander uitsondering in staat om te se watter die 
meeste en minste krale is en dat 3 vissies meer is 
as twee katj s. Die swakste prestasie word by die 
laaste vraag van die groep aangetref ~ waar die ppe .• 
moes se of twee groepe wat uit ewe veel voorwerpe 
van verskillende grootte bestaan ewe vee1 is of die 
een meer as e ander is. Daar is nog meer as 86% 
regte antwoorde gegee, maar dit ongeveer 10% 
minder as in die ander vrae van die afdeling. Van 
die ppe. wat hierdie vraag verkeerd beantwoord het, 
het 62.5% van die me ies en 60% van die seuns die 
groot appels as die mees te aangedui.. t is eien
aardig dat so 'n groot groep ppe. (byna 40%) die 
klein appeltjies as die meeste aangedui het• Die 
enigste moont1ike verk1aring dat hu11e die vraag 
as 'n strikvraag beskou het en dus 'n antwoord 

e het wat vir hulle self ook verkeerd ge1yk het, 
met die gedagte dat daar 'n snaakse antwoord moet 
wees. Die verskille tussen e pres ies van seuns 
en meisies is gering en in a1 er die vrae minder 
as 2%q Die seuns het net in die eerste van die 
groep vrae beter as die meisies gepresteer1 in a1 die 

ander / ..... , ...... 
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ander vrae het die meisies die beste gepresteer; 
maar die verskille is, soos aangetoon 1 gering. Vir 
die vier vrae as groep vind ons die volgende per
sentasies regte antwoorde~ Meisies 94.30%, Seuns~ 

93.52%, totaal 93.91%. 
(iv) Ordinale getalle (vr.l3-14) 

Tabel 17. 
% regte antwoorde op vrae oor ordinale getalle twee
de en vierde. 

Meisies. 
Seuns. 
Totaal. 

Tweede 

92.21% 
92.94% 
92.57% 

Vierde 

92.62% 
92.79% 
92.71% 

Die 2 saam. 

92.41% 
92.86% 
92.63% 

Die ppe. het 'n goeie begrip van die ordinale 
geta1le tweede en vierde en die verskille tussen 
seuns en meisies is so gering dat dit genegeer kan 
word. 

(v) Die hoofbewerkings (vrol5-19) 

Tabel 18. 
1+2 1+1 3-1 2x2 2+3 groep 

vrae 15-
19. 

Meisies,91.66%89.08%89.21% 54.64%83.46% 81.15% 
Seuns. 90.84%88.78%87.26% 58.82%80.04% 81.61% 
Totaal. 91.25%88.93%88.23% 56.73%81.75% 81.38% 

Uit hierdie tabel blyk dit dat die ppe. reeds 
'n bevredigende kennis van die hoofbewerkings met 
klein getalletjies het. Ons tref die swakste pres
tasie aan by die vierde vraag van die groep wat 
handel oor2x2 .• Die feit dat hierdie vraag in 
die vorm van 'n probleem gestel is, het waarskynlik 
baie met die swak prestasie te doen. Die verskil-
1e tussen seuns en meisies is klein9 met die mei
sies in vier van die vyf vrae van 1 tot 2% beter 
as die seuns, terwyl die seuns·in die vierde vraag 
4% beter as die meisies gepresteer het. Uit die 
samevatting van die prestasies onder 11 groep vrae 
15-19" 9 blyk dit ook dat die ppe. die hoofbewer
kings wat hier gevra is bevredigend bemeester het. 

(vi) Breuke van een (vr.20-21) 

Ta0 al 19/., .••••• 9. 
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Tabe1 19. 
% regte antwoorde op vrae oor ! en kwart van een 
he1e. 

~ 
2 Die 2 vrae saam. 

Meisies.57.37% 
Seuns. 57.84% 
Totaa1. 57.61% 

kwart 

54.11% 
53.95% 
54.03% 

55.89% 
55.74% 
55.82% 

Dit b1yk dat meer as die he1fte van die ppe. 
die vrae oor die breuke ! en i reg beantwoord het. 
Net minder as die he1fte van die 1eer1inge wat a1 
'n jaar op skoo1 was~ weet nog nie wat die he1fte 
en 'n kwart van 'n he1e is nie. Die persentasie 
regte antwoorde op die vraag oor ! is ongeveer 4% 
hoer as op die vraag oor 'n i~ en daar is b1yk
baar nie vee1 meer sekerheid oor 'n he1fte as oor 
'n kwart nie •. Die prestasies van seuns en meisies 
is byna ge1yk~ met verski11e van minder as 1% 1 dus 
onbe1angrik. 

(vii) S.A. Muntstukke en hu11e onder1inge 
verhouding (vr.22-24) 

Tabe1 20. 
% regte antwoorde op vrae oor S.A.muntstukke en hu1-· 
1e verhouding •. 

Meisies. 
Seuns. 
Totaa1. 

1/-:;::?d. 
60.66% 
59.92% 
60.29% 

Trippens=?d. 

73.10% 
73.23% 
73.16% 

1/-=?trip. 

48.50% 
52.84% 
50.67% 

Groep. 

61.99% 
60.75% 
61.37% 

Die ppe. is~ vo1gens bostaande gegewens 9 rede-
1ik goed op hoogte met die trippens, minder goed 
met die aanta1 pennies in 'n sjie1ing en nog minder 
goed met die aanta1 trippense in 'n sjie1ing, In 
die eerste twee vrae van die afde1ing is die pres
tasie van seuns en meisies feit1ik diese1fdey maar 
in die derde vraag het die seuns met ongeveer 4% be
ter as die meisies gepresteer. As die drie vrae 
gesament1ik beskou word? b1yk dit dat ongeveer 60% 
van die ppe. die a11edaagse S.A. muntstukke ken. 

(viii) Vrae wat nie aan die beginners ge
gee is nie. 

Tabe1 21/~o•••••••• 
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Tabe1 21 

% regte antwoorde op vrae oor breuke van 'n groep 
en tafe1s van mate, 

Kwart He1fte Dosyn~ £1. 1vt. 11b. 
van 4 van 6 

Meisies.21.45% 45.90% 55.75% 55.34% 27.19% 
26.77% 

14.34% 
10.13% Seuns. 16.50% 43.47% 55.90% 64.91% 

Totaa1. 18.97% 44.68% 55.83% 60.12% 26.98% 12.24% 

By die bestude van die bostaande tabe1, 

word di t duide1ik dat ,die ppe. baie b r in die 

vraag oor die he1fte van 6 gepres,teer het as in die 

vraag oor. 1 n kwart van 4. Die is k1aarb1yk-

1ik beter bekend as die kwart. Die tafe1s van ma

te en gewigte is nog betrek1ik onbekend by baie van 
I 

die ppe. Die vo1gorde van bekendheid 9 vo1gens 

erdie gegewens 9 soos die pond ( d) 1 'n 

dosyn 9 die voet, e pond (gewig), Daar was maar 

ongeveer 12.% van die ppe. wa t geweet t da t 1 n 

pond (gewig) sestien onse bevat, Die meisies het 

die eerste 1 tweede 9 vyfde en sesde vrae van 

hierdie afde1ing beter as e seuns presteer, ter-

wy1 die seuns weer die derde en vierde vrae be- · 

ter presteer t. Die verski11e in prestasie van 

die seuns en me ies varieer tussen 9% en 0.15%. 

Dit is s1e in die vraag oor hoeve SJl in 

£1 , dat e seuns aanmerklik beter as die mei

sies gevaar het. 

(ix) Gemiddelde punte. 

Tabel 22. 

Gemiddelde punte uit 30 deur seuns 9 me ies en al~ 
ppe. behaal. 

Meisies~ 22.02. 
Seuns: .96. 
A1le ppe.: .99. 

verskil in die gemiddelde punt van die 

seuns en die me ies is 0.06 met die me s sove 

beter as e seuns. Hierdie vers 

(0.003 van die gemiddelde punt). 

is baie gering 

Die grafiek op bla'dsy 102 toon die verspreiding 

van die • seunst meisies en die twee ges1agte 

saam. Wat op bl. 93 van die graf k en sy verhou-

ding tot die ideale iek @ is, geld ook. er. 

I . ....... " .. . 
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10~ Tipering van die kind,wat 'n jaar op skool 
was, t.o,v. sy getalsbegrip. 

Die kind wat 1 n jaar op skool was, kan reeds 
goed tel tot by 30 en verder, hy/sy ken die getal
simbole en ussosieer dit korrek met die groep. Hy 
/sy kan getalle in die daaglikse lewe gebruik en 
goed onderskei tussen meeste en minste van groepe~ 
Hy/sy ken ordinale getalle en kan eenvoudige voor-. 
beelde van die hoofbewerkings bevredigend uitvoer. 
Breuke·is vir die meeste kinders op hierdie leef
tyd nog vreemd~ hoewel hulle 1 n beter begrip het 
van breuke van een as van breuke van groepe. 
Die alledaagse ~.A~ muntstukke en hulle onderlinge 
verhouding is vir baie van dip kinders nog vreemd 1 

hoewel daar reeds baie is wat daarmee vertroud • 
Die tafels van die verhouding van· eenhede van geld, 

• 
mate en gewigte is by die meerderheid van die leer-
linge op hierdie leeftyd nog nie bekend nie. 

11. 1 n Vergelykende tabel van prestasies van 
beginners en leerlinge wat reeds 'n jaar 
op skool is. 

In die volgende tab word die prestasies van 
die beginners en die leerlinge wat reeds 1 n jaar 
op skool was teenoor mekaar geplaas, teenoor 1 n 

,kort'aanduiding van die aard van die vraago Die 
totaal vir elke leeftydsgroep, seuns en meisies 

.gesamentlik, word gegee omdat daar, soos in die vo
rige tabelle aangetoon is~ in die meeste vrae baie 
klein verskille tussen die prestasies van die twee 
geslagte is. 

I 
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Tabe1 23. 
Nomm·er van die vraag. Inhoud van Prestasie van 
by gr·.1 by gr. 2. die vra.ag. . v. gr.1. v. gr. 2. 

3 1 Verbind v.5 ener- 79.13%93.62% 

4 

55 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 I 

26 

27 

28 
29 
30 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

'9 
10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 
26, 
27 
28 
29 
30 

se voorw. 
Verbind v.5 
1yks. · 
Verbind v.5 
le-reeks., 

onge- 84.59%93.40% 

ko1- 79.9% 94.57% 

Verbind v.-5 kol-
1e domino. 
Hoeveel ogies.? 
Hoeveel wie1e het 
l:Y.ibtorkar? 
Hoevee1 vingers 
elke hand? 
Hoevee·1 vingers 
albei hande? 
Iv1eeste krale? 
:Minste krale? 
:Meeste~3.visse 
2 katte? 
Meeste ~ 5 groot 9 
5 klein appels? 
Tweede poppie. 
Derde (vi erde 1 
gr.2) poppie. 
1 + 2. 
1 + 1. 
3 - 1. 
2x2 in probleem-
vorm. 
2 + 3. t van 1. 
4 van 1. 
Hoeveel pennies 
in 1/-?. 
Hoevee1 pennies 

82.7% 95.46% 

97.86%.91.39%. 
73.33%90.93% 

82.85%74.34% 

71. 6 91~:)0. 21% 

96.17%96.58% 
81•94%94i06% 
92.87%97.73% 

52.24%87.14% 

56.91%.92.57%. 
58.32%92.71% 

70.50%.91.25% 
84.63%88.93% 
82.56%88.23% 
24.30%56.73% 

38 0 35%81.75% I 

"56. 41%57. 61% 
24.7% 54.03% 

5.68%60.29% 

3 5. 7% 7 3 .16% . 

. 20.40%50. 67% 
in trippens? 
Hoevee1 trippen
se in 1/-? 
Verbinding van 
simbole 2 en groep. 75 0 51% 

67.35% 
84.02% 
79.80% 

4 II II 

1 " " 
3 '' " 

Kwart van 4. 
He1fte van 6. 
1 dosyn=~ 
£1 = ? sjie1ings. 
l vt. = ? duim. 
l pond (gewig)=? onse. 

18.97%. 
44.68% 
55.83% 
60.12% 
26.98% 
12.24% 

By ·die ontleding van tabel 23 blyk dit dat die 
kind se begrip van die getal gedurende die ~e~ste 
jaar op skool oor sy hele breedte ontwikkel. In ell 

vr~ag met /a••••••••• 
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met die ui tsonderi,ng van vrae 7 en 9 van die toets 
vir beginners (d.w.s. vraag 5 en 7 van die graad
twee toets), het die graad-twees aanmerklik hoer 
as die graad-eens gepresteer. 
In vraag 7 van die graad-eentoets die ppe. ge-
vra hoeveel ogies hy/sy t~ 97.86% van die ppe. 
het die korrekte antwoord verskaf, terwyl s gs 

.39% van e graad-twees reg geantwoord het. 
Die rede hiervoor moet m.i. oek word in 
feit dat hierdie kennis vir die beginners nog van 
oorwegemde belang is en baie prominent in sy bewus
syn figureer 1 terwyl e kind wa t reeds. 1 n jaar op 
skool was baie nuwe rekenkundige f te aangeleer 
het1 sodat hy hierdie kennis • dat hy twee oe 
het, nie meer as van sove belang beskou nie en 

deeltelik deur ander, v~r hom belangriker feite 
verdring is. 
In vraag 9 van die toets vir beginners gevra 
hoeveel vingers die • aan elke hand het. In 1n 
gelykluidende vraag het die' graad-twees in slegs 
74.34% gevalle die regte antwoord gee, terwyl 
die graad-eens in 82.85% van die gevalle die reg
te antwoord gegee hct. Dieselfde verklaring as 

die vorige geval hier aangevoer word vir 
rdie eienaardige verskynsel, m~ar daar mag ook 

ander re~es voor wees, $OOs die wyse waarop die 
toe e argeneem is. Die graad-eens is indiwidu
eel getoe en die pns. kon dus bevms of onbewus 
verwarring tgeskakel het t.o.v. wat presies met 
die vraag bedoel word, terwyl die graad-twees as 
groep getoets en verwarring van paalde ppe, 
dus nie uitgeskakel sou kon ~ord nie. Dit mag ook 
we'es dat die pns. nie voldoende nadruk op e 
woordj elke gele het e, of dat die ppe. e 
'voldoende aandag aan die saak gegee het , want, 
soos reeds genoem (bl.97) 9 het e meeste ppe. 10 . ' 

i.p.v. 5 geantwoordQ 
Daar is baie min verskil tussen die aantal regte 
antwoorde op vraag 11 van die toets vir beginners 
en vraag 9 in die graad-tweetoets 1 

tafeltjie die 

\ 

• op watter 
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die meeste kra1e 1e. Die verski1 in die persenta-
sie regte antwoorde s1egs 0.41%. B1ykbaar is 
die vermoe om die meeste aan te dui reeds kort na 
toe1ating tot die skoo1 so goed by die kind ?nt
wikke1, dat daar baie min ontwikke1ing t.oov. hier
die vermoe durende die eerste skoo1jaar p1aas

vind. 
Tussen die korrekte antwoorde op vraag 13 van die 
toets vir beginners en vraag van die graad-twee 
toets, is daar 1 n verski1 van .4.86%. Hierdie vraag 
het gaan oor die vermoe om vas te ste1 of 3 vis
sies meer is as 2 katjies. Ook hier het e be
ginners baie geed presteer en daar was blykbaar 
nie baie ontwikke1ing voor nodig nie. erdie 
gegewens stem ba geed ooreen met die bevindinge 
van Conrad (~l, 51) wat ook hoe pres ies t.o.v 
onderskeiding van meer en minder by a1le ouder
domsgroepe vasgestel het~ 

e volgende vraag waarby di·e prestasie van begin
ners en ppe, wat reeds 1 n jaar op sko was baie 
min verskil 1 vraag 18 van die toets vir begin-
ners (vraag 16 van die graad-tweetoets), wat neer-
kom op 1+1. Albei groepe het er goed ge-, 
presteer en e beginners was blykbaar redelik se
ker van hierdie samestelling sodat hulle begrip 
en vaardigheid nie veel toegeneem het gedurende 
hulle eerste skooljaar e. 
Ook by vraag 22 (vraag 20 in die ander toets) is 
die prestasies verskil van die twee groepe baie 
gering (s1egs 1.2%). In hierdie vraag is die 
ppe. gevra om die koekie waarvan die he1fte op
geeet is, aan te dui. Albei groepe ppe. het be
trek1ik swak gepresteer in hierdie vraag. Breuke 
word in nie een van die leerplanne vir die eerste 
skoo1jaar inges1uit nie (vgl. die volgende hoof
stuk), en dus is die kind gedurende sy eerste 
skooljaar op toeva11ige ervaringe aangewys vir 
ontwikkeling van 'n begrip van breuke. Die be
grip van die half bly blykbaar'betreklik konstant, 
maar daar is groot vooruitgang t.o.v. die kennis van 
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'n kwart merkbaar (vgl. vr.23). Die grootste toe
name in prestasie word aangetref in die vrae wat 
oar geld handel. Waar die kind wanneer hy .OP 

skool kom slegs 'n baie vae besef van die S.AA 
geldstelsel het 9 daar het hy na 'n jaar op skool 
reeds 'n voel beter begrip daarvan. Ook in'die 
vrae oar die hoofbewerkings het die graad-twees 
baie beter as die beginners gepresteer. 
Vraag 27 tot,30 van die toets vir beginners handel 
oar herkenning van die getalsimbool en.verbinding 
daarvan met 'n groep. Ons kan aanneem dat die 
kind wat al 'n jaar op skool was 9 die geta1simbo1e 
van geta1le benede 10 goed ken~ Dit blyk trouens 
ook uit die prestasie van die graad-twees in die 
eerste er vrae, waar in elkeen meer as 93% reg
te antwoorde verskaf is, 
Uit vraag 25 - 30 van die toets vir ppe. wat reeds 
1 n jaar op skoo1 was~ b1yk dit dat daar reeds 'n · 
aansienlike aanta1 leerlinge is wat 'n jaar op · . 

skool deurgebring het 9 wat kennis besit van breu
ke van groepe en van die tafe1s van mate wat in 
daaglikse gebruik is, hoewe1 daar oak 'n hoe per-
-sentasie van hierdie ppe~ is wat nag baie min ken
nis van hie e eenhede het~ 
Oar die a1gemeen geneem, het die meisies effens 
beter as die seuns gepresteer,, hoewel die verskil 
in die meeste gevalle baie gering was, en oak op 
die to aanta1 vrae is daar min verski1. Dit 
b1yk dat die meisies die toets vir beginners 
in 15 vrae en die seuns in 13 vrae die beste ge
doen het~ terwy1 die twee ges1agte in die toets 
vir 1eerlinge wat reeds 'n jaar op skoo1 was, 
elkeen in 15 vrae die beste gevaar het. 

Een van die feite wat uit die ondersoek na 
vore gekom het, is dat baie kinders by toe1ating 
tot die skoo1 reeds r·n redelike begrip van ver
skillende aspekte van getalle het •. Vir baie kin
ders is die werk Wcyt gedurende die eerste deel· 
van die eerste skooljaar gedoen word onnodig~ 'n 
Tweede feit wat duidelik word, is dat die getals-

begrip/ ..... ;. .-,. ..... 
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vir die moeilik is. S 
t die leerlinge op geen enkele 

na 'n jaar op skool 
almal die 

regte antwoord e nie 9 hoewel sommige van die 

vrae uiters eenvoudig was. 'n feit wat die 

aandag verdien~ dat daar op e terrein van die 

tal soveel ve is in die tasie van die 

erlinge wat 

die geval van 

omdat die kinders 

eselfde onderwys ontvang het. 

e beginners sou dit.verwag word, 

uit huise kom 

en verskillende ervaring van 

die ppe. wat 'n jaar lank 

het, maar 

eselfde onderwys 

ontvang het, toon net so 1 n groot verskeidenheid 

van prestasie~ e voorskoolse ervaring? natuur-

1 aanleg en verstandelike vermoens speel dus 

blykbaar almal 'n belangrike rol die onder-

wys wat op skool e word by 

talsbegrip, 

In die volgertde hoofstuk wo 

verband gebring met gegewens 

verkry om so mee te help om meer 

doel, metode; inhoud en me 

van die getal in e skoal te ve 

e vorming van die 

hierdie ge 

t ander bronne 

rheid t.o.v.; 

op die terrein 




