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H 0 0 F S T U K 5. 

DIE OPVOEDKUNDIGE n~PLIKASIES VAN HIERDIE ONDERSOEK. 
1. Inleiding. 

In die vorige hoofstukke is die bevindinge 
gegee van tn ondersoek wat ingestel is na die wese 
van die getal, na e sielkundi~e prosesse wat by 
die ontstaan en ontwikkeling van die getalsbegrip 
optree en na die ontwikkeling van die getalsbegrip 
van die kind gedurende sy eerste skooljaar.·· 
Die vrae wat in die eerste hoofstuk gestel is, is 
dus beantwoord behalwe daardie vrae wat direk_.op 
die skool betrekking het. In hierdie hoofstuk sal 
dus dan nou die moontlike implikasies nagespeur 
word wat hierdie ondersoek kan·he vir die doelstel-
ling, die leerlinge, die inhoud~ die metode~ ·die 
meting van vordering en vir die onderwyser i.v.m. 
die aanleer van die getal.en die vorming van getals
begrippe derir die kind in die eerste skobljaar. 
Verskillende van hie~die aspekte het in die toets-
ondersoek nie na vore gekom nie en kan slegs· indi
rek deur hierdie ondersoek beinvloed word.· 
Hierdie aspekte wo~d benader deur die gegewens en 
standpunte van opvoedkundiges na te gaan, krities 
te beoordeel en te probeer om die algemeen aanvaar
de .antwoorde op s ekere vrae te verkry •. 
2. Doel en waarde van die onderwxs van die getal. 

Wanneer o'or die ontwikkeling en aanleer. van 
die getalsbegrip gehandel word, is een van ... die. vr S,EL 

wat na yo_t_?__kpm _die_o.f_die_g§talsbegrip .frQYOJ~£ij:g:g~
dige W9£:!,;r:'Q.~ h~.t e:n g:f di_!._yan voldoende opyo~d.lryp
dige waarde . Qm .¢ii~ deegli~e onderwys_ da_arvan te 
rE;gverd;Lg.. Indien di t be.vind wo.rd da t die getals
begrip vir die kind nodig is 1 en vir sy opvoeding 
waarde het, vloei die vraag vans elf daarui t v.oort~ 

Wa t mo.et dan die doel van die onderW'ys van die ge
tal wees ? 

Opvoedkundiges is eenparig in hulle verkla~ing 

dett~~.l1 . deegl!_'!fsLJfstllnJs . en_ be grip. van cl:i_,§ . ge,.::taJ.. 
noodst;lak.lj,k vir die kind is en onmisbaar vir suk-.. . .. . . . -. ---· . ___ ;.,..;__;...._..;....;;.;, 

ses in __ sy tere rekenwerk. Die volgende aanhalings 

is/ •• ·• • , • jO • , ~ .. 
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is voldoende om dit te staaf~ 
" Probably the most fundamental of all 1 is the 
concept of number. "l) 

11 The first requi_site for good teaching in Mathe-
matics the establishment of correct and clear 
quantitative concepts." 2) 
II Concept development and accurate terminology are 
life-long tasks."3) · · 

11 Attaching the quantity to the number name is con
cept and number concept has to be well and careful
ly taught. A solid founda ons of concept presag~ 
speed later9 114 ) 

11 We should place great emphasis upon Arithmetic 
instruction in the early school years. Children 
often have r~ther well developed number concepts 
before they begin formal study. Unless new con
cepts coordinate readily with those already esta
blished, we may find a most difficult learning_sit-
uation. fact, it may be far harder than if no · 
concepts had-been established. 115 ) 

11 The concept of number is foundational in the tea
ching of Arithmetic. 116 ) 

e 

nitiewe_ .be:hQ§);f"t,e; 
dige getallewerk en gebruik dit · · ·· ---- ---------~-"-----.... "--·"·----- -- ··rr··-
sy e lewe._ 
Die To O.Do stel di t baie duidelik soos volg: 11Meer 
nog as vir enige ander ervak geld hier (d.wos.by 
die onderrig van Rekene in die grade) die waarheid dat 

'did ....... "' ••• !I 

1) Hill, J.M.g Meaning Arithme c, The Arithme-
tic Teacher, Nov. 57. 

2) Leodas~ First number concepts, The Journal .of 
Educational Sociology 1 Apr. 57. 

3) Sherer~ Some implications from research Arith-
metic~ Childhood Education, Ma~ch, 53. 

4) Leland: Developing number-concepts in the prima
ry grades~ The grade teacher, Nov. 52. 

5) Blom~ Developing understanding through counting, 
The Arithmetic Teacher, Oct. 55. . . 

6) Klapper: The teaching of Arithmetic, 224. 
7) Smith: The teaching of Arithmetic, 129. 
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die sultses of mislukkjug van die ui teindel re-
sultaat afhanklik van die deeglikheid waar.mee 
die fundamentele begrippe by e leerlinge tuisge
bring is. ul) Ondei'_f_l:lE.da~~nt~~e begrippe i. v .m. 

re."Kenw~~+:lc in. <li.~. gr:ade ,_ 
.. ~ggtal~begr:iJ?•. 

verstaan~ die 

DiJ;l ggt;a.:J-,s"Q(:lg:rip is bas s aan ander re-

J,\:e:pwer};: en_ ~d;i§l.JY.~§r:Ci_e van R§k§l~PJf"Y:~cl§! .. g.§l_g~~g.QJL 
WE~:_t?-rde( ~) die getals"j)eg:riP. vveer. Ui t die 

voorgaande blyk trouens getals,p 
nood$aaklike yereis 

As eerste waarde van Rekene ons 
vormende waarde noem-

~---- ='--"'~'" -"---==~-=-,,.,"""~-~,~--""-~~~,--~~~"""=·---"'-""'-~"=..! 
erdie vor.m . e gees 

van die mens op 1 n ·terre in waar geen ander vak h·om 
begewe nie, nl. die kwant:Lta ewe aspek van die : 

'skepping; dit e aanleiding tot aastrakte denke 1 
' 

beweeg op die gebied van getalsvoorstellings e~ 
begrippe en word so 1n onmisbare_ de van die mid
dels wat aangewend word tot vorming van die hele 
mens, 

Die Sosiale Pragmatisme van Dewey en sy skool 
stel in eerste instansie belang in die nuttigheid 
of bruikbaarheid van erstof. Rekene word hoog 
aangeskryf om sy nut. die mens in die.demokra-
tiese ewing~ hierdie· waarde word deur aanhan~ 
gers van die Sos Pragmatisme dan ook as die b& 
langrikste van almal beskou, 

Van elke·beskaafde of h~ltuurmens word verwag 
dat hy 1 n sekere hoeveelheid kennis van e eksakte 
vakke sal he om 1 n.volle aandeel aan die moderne 
samelewing te kan neem. Hiervoor is getallekennis 
die iese vereiste, en daarom kan dit gestel word 
da t Rekene . oo.k waarde_ het,. 

_In sekere s ontwikk€lling _skep _di.e 
kinA_be~ondgre behae ···,.·"'''''"~~-·-•·•-•-.•.... ~•--···""'"~"-~-~- , in ander 

· stadia/ •• ~·M••••• 

1) T.O.D.; Voorgestelde Leerplanne vir die er
skool, 62. 
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stadia geniet hy weer die maak van sommetjies. ~ 
' 

tall§"));(}i:; 1 wa (, di_~--~~J}.~_l:)ekoor. 
Rekene het dus ook In genotswaarde en aangesi·en di t 
aan 'n sielkundige behoefte voldoen, het dit siel
kundige waarde. 

Vir verskillende (die meeste) studierigtings 
later is 1 n getallekennis onmisbaar. 

ese waarde. 
Ons kan ten slotte daarop wys dat daar geen 

ander vak is waarin die wetmatighede en orde en sim
metrie van die ske_pping tot dieselfde mate op die 
voorgrond tree as in Rekene nie, Die vak is dan 
ook nie sonder religieuse waartt.e nie, hoewel die 
realisering hiervan grootliks deur.die houding en 
lewensuitkyk van die onderwyser bepaal sal word,l) 

val?stelling van die doel van die re~_§,:l:;l.

,R.QKE?P:2~~;rQ.ct~ 

op die sosiale nuttigheid van die vak 1 aangesien. 
dit as die belangriks waarde gesien word. Wan
neer egter oor die doel van die onderrig van die 
getal gepraat word, is duidelike uitsprake skaars. 
In die onderwys-bulletin van Maart 1959 word die 
doel van die onderwys van die getalsbegrip soos 
volg gestel: 11 die getalsbegrip sodanig by die 
leerlinge ontwikkel moet word dat hulle getalsitua
sies wat hulle in die lewe teekom, sal verstaan en 
beheers." 2) · 

:Pie. i'. Q •. D. _§:tel~ ni§_ e~n, .. Q1IlY~?:_~j;epg_(~L.<i~Qel~ nie .maar 
van 

; :ve:r9:e;r::_xvoxQ.~genoJ:@ .. 
L!:LS,.r&l,,i_g:q_e:k9: ..... to." ... telY'l.eJ:lt.~}~J+~iJ:LJti.e .. hP.Q1..PJ~.we:rJu_:q.gs .. 3 ) 
Klapper is van mening dat tel by die leerling 'n 

betroubare/·-·•·•·•,• 

1) ·Spoelstra: Die Onderwys van Rekene aan die Afri
kaansmedium Middelbare Skole van die Tvl. 4-8. 

2) EOtze~ Die plek en rol van Rekenkunde en Wis
kunde in die onderwys? Onderwys-bulletin v.d. 
T.O.D. Mrt, 59, 49. 

3) T.O.D: Voorgestelde Leerplanne vir die laerskool, 
6 2-3. 
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betroubare fondament vir die lat8re rekenwerk mo~t· 
bied deur dat hy:(a) die getalname in die regte volgorde 

leer 9 (b) die ritme van ons tiendelige stelsel leer, 
(c) die relatiewe plek van· elke getal in die getal-' 
lery leer ken, (d) 1n eerste stap in die begryp 
van getalle doen en (e) dit hom vir alle ander werk 
in Rekene voorberei.l) 

As onmiddellike doel van die onderwys van d~e 

'get~_!~k~:q__g~-~ .. die v~:J_gende no em: 
(a) om die kind die getalname in die regte volgor
de aan te leer; 
(b) om die leerlinge te lei· so1at hulle die getal
name reg met voorwerpe van 'n reeks kan af~aar; 
(c) om die kind te leer om klein groepies korrek 

,met die groepnaam te verbind; 
(d) om die'kind kennis van die muntstukke en mate 
wat in daaglikse gebruik is te laat opdoen; 
(e) Om die kind met hierdie kennis in staat te stel 
om_probleme van rekenkundige ·aard wat hy in die 
lewe teekom op te los, en dit moet dien as voorbe
reiding vir verdere kennis op die gebied van getal
le. 

Die bostaande do tellings stem ooreen met 
die aspekte van die getalsbegrip wat in die toets
ondersoek getoets is. 
3. Die kind en die getal. 

As kind 'en getal met mekaar in verband gebring 
word, duik die vraag dadelik op: Wat is die mees 
geskikte leeftyd van die kind om met for.mele on
derwys van die getal te begin? Wanneer is die kind 
gere~d en ryp vir formele studie van getalle? 
1 n Verdere vraag wat na vore kom 1 ·is: Stel die kind 
belang in getalle en hoe kan sy belangstelling in 
getalle geprikkel en behou ·word ? 

(a) Die leeftyd van die kind waarop 'n aanvang met 
die formele onderwys van getalle gemaak kan 
word. · 

Soos ·in die vorige hoofstukke aangetoon,.het 
baie kinders al 1 n taamlike go e begrxp van getalle 

wanneer/ •• ~···4••• 

1) Klapper: The teaching of Arithmetic, 245~ 
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wanneer hulle in die s.kool· kom~ Daar is egter ook 
groot indiwiduele verskille. Hierdie verskille be
moeilik die taak van die onderwyser. Daar heers 
nie eenstemmigheid by opvoedkundiges oor die beste 

eftyd om met die onderwys van getal te begin 
nie. Charters beweer dat dit tans die neiging 
is om die formele rekeneonderwys tot die derde of. 
vierde skooljaar uit stel. Voor hierdie ouder
dom mag die kind wel met talle kennis maak, maar. 
hierdie kennismaking moet toevallig en informeel 
wees. 1 ) Op hierdie wyse s kinders waarskynlik 
'n groot deel van die rekenkundige kennis opdoen 
as hulle.aan hulself oorgelaat word, maar die leer
proses sal stadig 9 ongeorganiseerd en baie onvolle
dig wees. 2) By twee basiese noodsaaklikhed~ (nl •. 
1n behoorlike kennis van die sielkunde van die ge
tal en toepass van die sielkundige fei vir 'n 
nuwe benadering van die Rekene) voeg Stanley Hali 
'n derde nl. uitstel van twee jaar voordat met die 
rekeneonderwys op skool begin word~3) . 

Daar is egter ook skrywers wat nie so beslis 
. is in hulle standpunt t.oov~ hierdie probleem nie• 
Plank beweer bv. dat die kind wat e skool kom, 
baie bewus is van die kwanti 

I • 

daar baie belang in stel 9 ' so ve 
self ~il ontdek*4) 

ewe verhoudings en 
dat hy .dit graag 

Behr wys daarop dat die kind se gereedheid vir 
enige rekenkundige proses sal· afhang van sy erva
ring, verstand en rypheido5) Die abstrakte denke 
wat by Rekene no is, is vir die kind nie moont-

t 
lik voordat hy 1 n sekere pe t.o.v. sy gees ont-
wikkeling bereik het nie, en,as die volwassene pro-
beer om, die kind in Rekene te onderrig 9 11 before has 

reached / •••••••• ,. 

l~l Charters~ Teaching the Common Branches~· 318. 
Klapper~ The Teaching of Arithmetic 1 223p 
Hall~ Educational Problems, Vol 11 9 375• 

4) Plank: What do numbers mean to us? Childhood 
Education 9 March, 1953• 

5) Behr: Reken met Lus, 31. 
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reached the platform on which we stand, we do it 
at his and our peril. 11 l) Zwick2) toon ook aan dat 
di t 'vir. die ondervvyser( es) van die allergrootste ·. 
belang is om te weet waar hy/sy met 1 n groepie be
ginners staan t.o.v. die getalsbegrip, Met hier
die doel voor oe, is dit dan wenslik t kinders 

I 

na ongeveer drie weke op skoal getoets moet word. 
Die toetse moet die volgende insluit: 
(a) Telling: vaardigheid daarin en noukeurigheid 
daarvan; 
(b) Verhoudings: e vermoe om verhoudings te her-

ken; 
(c) Meting: begrippe van kart, lank 9 wyd, smal 9 dik, 
dun; 
(d) :Breuke: herkenning van halwes en heles; 
(e) Herkenning van getalle. 

Die nadruk wat alle skrywers op die yerskyn-
. . . 

sel van indiwiduele verskille le i.v.m. die getals~ . ' . 

begrip, dui op die moei1ikheid om 1n bepaalde leef-
tyd aan te wys as die geskikste om ·met die formele 
onderwys van die getal te begin. Die beste leef
tyd om met die formele rekenwerk te begin sowel as 
die aard van die rekenwerk, beinvloed word 

.deur die· verstandelike vermoenst voorgeskiedenis, 
peil van ontwikkeling en·omgewingsinvloede wat op 
die kind ingewerk het en nog inwerk. Uit die onder-
soek van Conrad, Ges en Ilg, e.a. 9 asook uit 
die huidige toetsonderso~k 9 kan vasgestel word dat 
die meeste kinders teen die ouderdom dst hulle in 1 

die Transvaal die skole.begin besoek (d.w.s. om
streeks ses_ jaar) gereed vir kennismaking met 
getalle, mits hierdie·kennismaking kan geskied deur 
'n metode wat by die kind pas. Conrad vind bv. 
dat die getal deel is van die daaglikse lewe van 
die jong kind en dat hy t gebruik net soos hy 
enige nuwe ding gebruik wat hy aanleer.(vgl.bl.52) 

Gesell/ •• ~······~ 

1) Drummond: The Psychology and teaching of Num
ber, 11. 

2) Zwick~ What does the Kindergartner know about 
number? Childhood Education9 March, 53, 
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Gesell en Ilg vind dat die kind en 5 of jari

ge leeftyd reeds heelwat kennis van die talle .en 

getalname en selfs van die getalsimbole het. Val

gens hulle het die kind op erdie ou~erdom selfs 

verder ge;order as wat Conrad gevind het.( .bl.53~ 
) . 

Die resultate van hie toe ondersoek.toon ook 

da t die kind wanneer hy in. skool kom 9 op '''n 

eftyd tussen 5 en 6 jaar, reeds eie kennis van 

die ge het, veral ten opsigte van sekere aspekte 

daarvan (vgl.bl.95). t moet egter in gedagte ge-

hou wdrd bostaande gegewens nie vir alle indi-

widuele kinders nie en dat en gevolglik 

op 1n ander wyse benader moet word. 

(b) Die v~aagstuk van belangstelling. 

(i) Die noodsaaklikheid van belangstelling. 

e belangstelling van die kind wo deur 

feitlik alle opvoedkundiges as onmisbaar suk~ 

sesvolle onderwys aanvaar~ Belartgstell van 'n 

kind in die gebruik van rekenkundige kennis en vaar~ 

dighede ook die beste aanduiding van sy reed-

id om hierdie dinge te er. 1 ) die volgende 

paragrawe word 1 n aanduiding e van e waarde 

wat deur verskillende auteurs aan voldoende belang

stelling van die kind vir e vak geheg word. 

, (ii) Stel die kind in aet~lle belang? 

Op bladsy 61 aangetoon dat e kind 1n 

sekere stadia van ontwikke besonder baie be-

stel in getalle en dat die ritme daarvan hom 

bekoor. Oak op bl.l14 is na Plank ver~zys wat be-

weer dat die besonder baie belang allerlei 

kwantitatiewe verhoudings s wav~eer hy op skoal 

kom. Volgens Thorndike stel kinders net in s r~ 

vaardigheidsvakke 9 Gimnas ek en Geskiedenis meer . 

belang as in Rekene. 2 ) en Monteith beweer dat alle 

kinders/.,,.o.,, •••• 

l) Sherer~ Some implications from research in Arith
metic, Childhood Eduoation 9 Maroh 9 1953. 

2) Thorndike: The Psychology of Arithme 9 209. 
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kinders van Rekene sal hou 9 mits dit reg. onderrig 

word. Die twee belangrikste faktore wat hulle be

langstelling later doodmaak? is mislukking en 

vrees. 1 ) Ook Sumner beweer dat feitlik alle kinders 

Rekene geniet mits hulle 'n bekwame, simpatieke on

derwyser(es) het. 2 ) Ander skrywers verskil radikaal 

van die wat hier aangehaal is en beweer dat getalle 

en Rekene vir die kind oninteressant is, al word 
' 

dit ook hoe deur allerlei hulpmiddels gecamoufleer. 

So beweer Ballard bv. " We must :Jace the cold fact 

that Arithmetic, however much it is doctored or 

dressed up, is not an interesting subject to the 

ordinary young child.3) The boy at his lessons is 

no happier in dealing with concrete numbers than 

with abstract numbers. 11 4) 

Die huidige toetsondersoek het die indruk geskep 

·dat die kind wel in getalle belang stel. Mondelin

ge getuienis van die pns. sowel as die reaksie van 

die ppeo by die voor-toets het getoon dat die kind 

dit geniet om met getalle te werk 9 mi~s dit reg 

ingeklee is. Veral die graad-tweeklas het vir nog 

meer vrae gesoebat en ook eenparig verklaer dat 

di t iilekker" is om sulke vrae te beantwoord. Di t 

kom dus voor asof die kind wel in getalle belang 

stel op voorwaarde dat hy die vrae moet kan regkry 

en dat dit verbonde aan interessante sketse is. 

(iii) Metodes om belangstolling op te wek en 
te behou. 

Selfs die ·skrywers wat beweer dnt Rekene 

(en dus getalle) vir die kind interessant is, kwa

lifiseer hulle stelling met 11mits". Dit is dus 

nodig dat daarop gelet word op die verskillende 

middels wat aangewend kan word om belangstelling te 

verkry en te behou. 

Ballard/ •••••••••• 

1) Monteith~ The Teaching of Aritnmetic, 15. 
2) Sumner~ The Teaching of Arithmetic and Eleme

ntary Mathematics, 14. ' 
3) Ballard~ Teaching the essentials of Arithmetic, 

32. 
4) Ibid~ 31. 
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Ballard beweer 

belangstelling 

nif our boys 

that ari tbme tic 

it is an honour 

we can keep 

die geheim verkryging van 

die benadering van die vak gelee 

girls can be brought to feel 

a game - a noble game - and that 

a privelege to play at it; and 

feeling alive by the right ex-

ercise and the apt stimulus, the tbmetic lesson 

will become a pursuit, glamour and 

excit~ment."l) Sumner beskou sukses wat deur die 

kind behaal word as die beste middel om belangstel-

te verkry. 11 Nothing succe like success." 2 ) 

Sommige skrywers beskou motive as 1 n belangri-

ke middel om b telling te ve Die werk 

die Rekenkunde moet 1 n doel wat vir die 

kind van belang is; sulke doele kan gevind.wo 

aktiwiteite soos 1 n snoepwinkel, 1 n telefoon-

vir leerlinge, die weeg van hulle poppies, 

ens •• 3) Die mate waarin die werk by die ontwikke....; 

lingspeil van die kind aansluit, s sy belangstel

ling help bepaal. Hoe beter die aanslui·ting van 

sowel werk as ap)araat, hoe meer 

belang stel.4 

Sherer5) .stel die volgende feite 

die kind a.aar -

vas~ Kinders s 

eerste ins die funksion~le aspek van 

talle belang en wel 

(a) om hulle gedagtes i.v.m. grootte, vorm 

en plek uit te druk en aan ander oor te dra, en 

(b) om hulle eie probleme op te los. Veral in die 

te klasse van die skool hand e kind se 

vrae hoofsaaklik oor 11hoeveel" 1 "hoe groot", ens@ 

sowel as te die skool gebruik.kinders ge-

talle baie; soms t hulle net die pret. Hul-

stel besonder e belang 

wat hulle het, meet en weeg. 

tjies 

me en wil alles 

e aanwending van s 

1) Ballard: T the ess of Arithmetic, 
34 .. 

2) Sumner~ The Teaching of Ari tic and Elementa-
ry Mathematics? 14. 

3
4

) Wilson~ Teaching the New Arithmetic, 50. 
) Thomson~ An experiment in number teaching, 1. 

5) Sherer~ Some cations from research in Arith-
metic~ Childhoo Education, March, 1953. 
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waarin getal 'n rol speel, bevorder ook die belang-

stelling. Die wat getall'e er deur sy s 

gretig en het 1 n natuurlike telling in 

getal. 

Bool~ het reeds aan die begin van hierdie eeu 'n 

paging aangewend om Rekene op 'n interessanter wy~ 

se aan te bied. Hy beweer dat 'n simpatieke hou- · 

ding en ~eskouing van die vak die onderwyser. 

die belangriks faktor vir die verkryging van be

-~.w,_,_telling • l) 

Smith vat in aantal aanbevelings om belangs 

ling te verkry saam en noem~ die skiedenis van 

die vak 1 die gebruik in die daagiikse lewe, goeie 

onderwys en rekenkundige speletjies (number recrea

tions)~) Thorndike beskou 'n hoe prestasie 9 die 

verbinding van die vak met aktiwiteite, 

e nut van die om begeerde doeleindes te be-

reik en die uitskakeling van onaangename aspekte 

soos oogspanning en lang berekening? as nodig om 

die kind se belangstelling te verkry.3) 

Hoewel die skrywers na wie verwys is ver-

in hulle beskouing van w~t e beste manier 

om 'n kind getalle te laat belang stel 1 

hulle dit almal met mekaar eens dit 'n probleem 

is waaraan aandag skenk moet word. Die huidige 

toetsondersoek was nie op die 

belangstelling nie 1 maar 

tuk van die 

die feit dat 

e graad-twees e beantwoording van die toets tot 

so.'n mate geniet het dat hulle om nog meer sulke 

to ies gevra t, dui daarop dat die manier waar-

op die werk (s toetse) aangepak word, die te-

keninge en illus ies meehelp om e kind se be-

langstelling te verkry. 

4. Inhoud. 

Aangesien 

wikkelinK~VR-n 

e onderso 

_ge j:;13,:l8p eg:r:t p 

s)~ocq::Lj 

die 

1
2

) Boole~ Lecture~ on the Logic of Arithmetic, 29¥ 
) Smith~ The ching of Arithmetic 1 86o 

3) Thorndike~ The Psychology of thmetic~ 209, 

• t 
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.h~EJ:Q~.1'~~~Q~~9-~~£lci~~:r::~•~Qgo~Jl§l:L.91?~~o£jgco~~PhQlloQ;~~Y9:P .. cl~~--
R ~t.?-lL~,.££.fl£:r§~IldcEJ,~ , cl,:Lg~. ~ f.?.J:'S _y_§,, __ j 9-.§: :r. ~t_:g,g§ g_§cg:g,Lg:m_sl§.t 

di t ged11_:r~~9-~:--~~~~~d~\3 . ~~d~~E~- ~~-~da~- ~~~~-kind s ~
begE}Jl_ v~~i~_.fie!~-~ -~?~~- .?.~!.~?:~~-~-~-~!~£!~~dj.~~- _;p_eil 
wa t vir formele rekenwe_!.!_ __ ~E: __ C!.~!:: .. S..~9.?.~ ~-~~dig; __ _:i:_S._. 

Al die verskillende aspekte van die geta:LE3b.eg.:c;L.J2 
, ___ _,.,_.,__,__.,_-:_-_____ ·~-~~:c -~-,..-'"-"'7•:::--::-·,~~~·-;--<··~:_ ... ~ .. -·,-~--..:--:-,•-o;.·,.-,--:--.. -:.•--·"'-·-;-~_·- .~_ -_-,, -~ ··- ---------- --· .•.• 

soos in die vorige hoofstuk uiteengesit, moet ont

wikkel word. 
""-""-"'=--=-="'=""-""'"'-=~=~ 

Die meeste skrywers benadruk die feit dat. 

leerlinge se eerste kennismaking met die getal in 
die skool informeel en spelenderwys moet geskied~ 

Ester Schatz1 ) en Marguerite Gode 2) gee albei aart 

die hand dat die inhoud gedurende die eerste jaar 

die volgende kan omva t~ berekeninge wat no dig i.s 

vir die voeding van die leerlinge 9 verjaardae van 

hulle klasmaats 9 die skoolkalender, die oorlosie, 

kollektes vir goeie doeleindes? bereken~nge i~v.m. 

uitstapp:Les 9 musiek, speletjies, verhaaltjies, ek,_ 

Sperimentering' en ontdekking d,m.Vo die telraam en 

groepvorming op die telraam, meting en weging van 

allerhande voorwerpe waarmee die kind in aanraking 

kom. Schatz beveel aan dat die getalsimbole inge

voer word waar nodig vil" die praktyk maar dat for·

mele rekenwerk en die regte gebruik van simbole 

agterwee gelaat moet word totdat die leerling ver

troud is met konkrete voorwerpe~ 

Behr benadruk die noodsaaklikheid daarvan dat die 

kind nie net moet kan tel om kennis van getalle te 

he nie, maar ook iets van grootte, gewig en hoe
veelheid moet weet.3) By gee aan die hand dat die 

kind informeel met gelykvormigheid 9 lig en swaar 7 

baie en min, met grootte 7 vorm, hoeveelheid, posi
sie en simmetrie moet kennis maek.4) T.o.v. die 

meer formele rekenwerk noem Behr die volgendeg as 

die kind van 'n algemene, kwantitatiewe aanvoeling van 

me o 1-; .1 ~ ~ c ., .,. Jtj ...... 

--------------------~----~-----

1
2

) Schatz~ Arithmetic, Childhood Education 1 Nov.57. 
) Godeg Numbers in kindergarten and primary grades, 

American Childhood, March, 1951. 
3) Behr~ Reken met Lus 9 31. 
4) Ibidg 32-6. 
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meer en minder na 'n juister aanduiding van getal-

oorgegaan het, het hy t.o.v. tallekennis 

'n groat voorwaa e stap geneem en hy gereed 

om getalle meer formeel en stelselmatig te begin 

er, 1 ) Ho Behr nie aandui wanneer hierdie 

stadium bereik word nie 1 moet dit blykbaar nog 

vroeg in die 'eers jaar op skool wees, Telling is, 

volgens Behr 9 
1 n eerste vereiste alle hantering 

van getalle, en e werk van die eerste jaar moet 

dus telwerk insluit - telwerk wat leerling 

daartoe sal lei om met begrip te er tel. Deur 

tel moet die 'n begrip van hooftelwoor-

de sowel as die elwoorde kry. e kind moet 

langsamerhand 'n stadium bereik waar sy tellery on-

afhanklik van die t is, en o~ t te bewerk-

stellig moet die om 'n ge met 1n groep. 

of patroon te assosieer. 'n Volgende s sal wees 

e aanleer van proke woord, bv. nvier" 1 die 

on(~~) en die simbo0l (4). Die kind moet 

ook leer om die ers te skrywe so die voorstel-

wat hy van hulle opgebou het, vas e kan 

Die basiese feite i.v.m. optel en aftrek moet 

ook vasgele word.2) 

die jaar as die kind _op skool" Ji:oiJ1. §@ 1 Y§::tl 

onderspek; _ _Q~f?~ moet word. Gedurende erdie pe

ode moet die onderwyser(es) vasstel tot watter 

mate die kind ins t om die kwanti ewe asp~k-

pe~ 

van die alledaagse klaskamer-situas 

en die hoof te ed. Die nadruk 

die klaskamer en muurversie 

en in die families.. e lS)_e:rli:nge 

wor,d ()11l_di~ volgende ~I1:tdek~ (1) .Eie 

of t£._~§1-_le aantt?:~ vo 9 ( ii) yo 

ingede§:l, (iii) e interpretasie van 

( )_ di~-~skryf van rekenkundige 

her

op groe-

in klan

t ,g~1ei 

groep 

in gr~og= 
en 

• 
Monteith/ •••••••••• 

1) Behr: Reken·met 1 37. 
2) .Ibid: 39-43. 
3) Tuttle~ Introducing number concepts by using 

sensory aids 9 Jour. of the Nat. Educational AssG 
Oct. 56. 
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dat die kind in die laagste 

we·rk :in Rekenkunde voorberei be

die volgende inhoudg (a) Ge-

enthede vir ervaringe wat hom vertroud sal maak 

eenvoudige dees en aktiwi te waarop 

berekeninge berus. 

(b) Die no-

woordeskat moet aangeleer word. 

moet leer om s 

pas. 1 ) 

(c) Die kind 

d en apparaat te hanteer enop 

e aanleer van woordeskat bes daaruit dat die 

kind (a) die woord moet kan se1 (b) dit moet begryp 

as ander dit se, 

verbande moet 

rpreteer deur 

(c) self die woord in verskillende 

gebruik en (d) t moet kan in-

doen of te of di t te her-

in prente• Hy e 1 n be lys woor-

de wat hy vir die met die o op rekenwerk as 

noodsaaklik be~kou, o.a~ die volgende: hoog, laag, 

breed, lank, ·ko , nout diep, baie 7 min 9 meeste~ 

swaar, lig, weeg, meet, onse, ponde, tel by, neem 

weg 7 deel 1 verde , gelyk, bly oor 9 groter, klei-

ner, saam, koop~ op, verander 1 skuld 9 hele, 

1 kwart, vie , reghoek 9 s , driehoek, 

uur, minuut, sekonde, die name van kardinale 

en ordinals ge e en die name van e muntstuk-
ke. 2 ) 

Wilson benadruk e noodsaaklikheid van 1 n studie 
I 

van die kind e onderveyser om vas te stel wa 

ter kennis die reeds besit en watter getals-

begrip hy reeds beheers om so te bepaal vir wat-

werk hy gereed • Op grond hiervan kan die 

verdere, info , sintuiglike waarneming beplan 

word om aan te sluit by sy behoef en belangs 

• 3) All$ iale aktiwi . sO()S ~p?;,:rj;;y:_~ 
tj ies, piek:niek~, s'peelg()edwinkels 

l~l Monteithg The teaching of Ari 
Ibid: 42-43. . 
Wilson~ Teaching the New Arithmetic, 61. 

' 26-27. 
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wenslik.l)~Die. e.el'§t§ji}NE;e oX .. ~r~e 
kittcl §§.)3kool:J-oop1Ja§.¢'L.:t!LO~_t geb:ru,ik 
k:tn£1 t;J~r:tl.e:r peii~J:rer1~svoll~ -~§:Eing t~ laa i; opdoent 
§Jt.Qm. rekenk11nd:Lge feite e_n .P.:rosesse. Vf;lS _t;e le. 2) -_ 

Y:olgens~~llom~ . .QJJ-=moet die klein kind die kans om 
natuurlik te ontwikkel deur die gebruik van geskik
te apparaat en ervarings gegee word. 3) H][~~!~l 
di§~ ygJ.gl:r:rl.9:.E? a~~ Q.;L.~ _inp.pud y§n 
~erk.~.il1. Jtekenkup,g.Q~yoq;r: 

( iL .. T~e~~-Y_f;lJl ... l .. t~::rt :lO _ep d:i,.e f;laJ1le§r: -~·-'"'''"·"'~·:-::.""'. 
· ~u~UkQ.msj!:Lge_ s:Lm.bole. 
( ii) orl~~;be.d:L:gg_y§p._ di ge~alle yan !_ to_1_) .. Q. 
( iii} ___ Qpj:i§J .. en af'~:rek: v§.:n_ get§:.:J:_le bertede ).0 .. 

( i v) -~)i? .. P:LeJ~w§.a...:r.~'Le ... x?-n~. o:n~-LJ?.:t.eJs el YSt.rJ, .. Aotasie to.t 
,.JQQA 4 . 

Montessori het gedurende die eerste twee jaar 
die volgende aan haar leerlinge gebied~ die tel 
van voorwerpe 9 die geskrewe simbole, die verbinding 
van simbole met groepe, die betekenis van o, ge
heue vir getalle, optel en aftrek~5) 

In die Unesco-publikasi~ no. 121 word 1 n oor
sig van die onderwys van beginners-rekenwerk in 45 
lande gegee. 6) Hiervolgens is die inhoud van die 
werk vir die eerste jaar in die verskillende lande 
nogal uiteenlopend en ,varieer dit tussen 10 en 100, 
en vir die tweede jaar tussen 100 en 1000. 7) 
Analise en sintese van_getalle word in die mees 
lande op konkrete wyse aangebied as voorbereidin~ 
vir die aanleer van die optel-en aftrekwtafels. 
Die algemene neiging is om optel-en trekwerk tot 
by 10 gedurende die eers jaar en tot by 20 ge-
durende die tweede skooljaar laat doen. Die 
leerplanne wys ook op ander aktiwiteite wat op die aan-

leer van/ •••••••••• 

1
2

) Wilson~ Teaching the new Arithme c~ 63. 
) Ibid~ 65. 

3l Thomson~ An experiment in Number Teaching, 18. 
4 Ibid:: 20. 
5 Montessorig The Montessori JVIethod (Trans. A. E. 

George) 328 1 339, 
6). Unesco Publication No.l21:: Introduction to 

Mathematics in the Primary School~ 7) Ibid:20. 
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van die tafels gerig is~ nl. tel. Teloefeninge 
verskyn in die leerplanne van die eerste sowel . 
as die tweede jaar. 1 ) Die ver.menigvuldigingsta
fels word blykbaar in natuurlike volgorde gedu
rende die eerste drie of vier jaar aangeleer. 2) 

~ Gedurende die eerste jaar val die nadruk i.v.m. 
werk met geld op klein muntstukkies waar.mee die 
kind in aanraking kom 1 en in baie gevalle moet 
hy oak reeds met lengtemate in aanraking gebring 
word en leer om afstande te meet. Inhoud en ge
wig word selde in die leerplanne vir die eerste 
skooljaar gesien. Gedurende die tweede skooljaar 
word die studie van twee of meer eenhede van 
lengte? ,inhoud en gewig baie- meer algemeen genoem •.. 
Baie nadruk word nou ook op oefeninge i~v.m. geld 
gele,3) In alle lande vind ons 1 n paging om die 
rekenwerk met ander vakke te verbind deur: 

· (a) gegewens vir die Rekene ui t ander vakke te 
neem en (b) geleenthede wat in ander vakke opduik 
om Rekene te onderrig, te gebruik.4) 

In die Transvaal is die leerplan vir die 
Rekene van die eerste skooljaar sorevolg: Die 
werk moet grotendeels mondeling geskied~ met klem 
op die selfbedrywigheid van die kind, 
Getal: Ontleding en samestelling van getalle tot 
10. Tel tot 304 Die vier hoofbewerkings binne 
die getalgebied, slegs mondeling. 
Skriftelike werk: Optel en trek binne die getal
gebied. Gebruik van die tekens +, - en =· 
~~ ld., 3d., 6d., slegs mondeling; herkenning 
van hierdie muntstukke en behandeling van gelyk
waardigheid in verband daar.mee~ 
Vir graad 2 word die volgende leerstof voorge
skryf~ 

Getal~ Intensiewe behandeling van ontleding en 
samestelling van getalle tot 20~ waarna leerlinge 'n 

algemene /,. ........... . 

1
2

) Un8sco Publications, 121, 21. 
) Ibid: 22., 

3
4

) Ibidz 24 .. 
) Ibid~ 29. 
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algemene kennis behoort op te doen tot 100 deur 
uitbreiding van tiene. 

Tel tot 100. 
Tel met twee's, vywe en tiene 9 op tot 100 en 

weer af. 
Verdubbeling en halvering (van gelyke getal

le); antwoorde nie hoer as 20 nie. 
Opbou van vermenigvuldiging- en deeltafels 

tot 20, 
Invoer van die tekens x en -i-

~~ ld. 1 3d., 6d., en ls. Behandeling van geld 
en winkels'ommetj ies. 
~~ Oefening in meet van lengtes. Slegs voete
maat met uitsluiting van orige onderdeel van die 
voet. l) · . 

In hooftrekke moet hierdie leerplan van die T~O.D. 
ongetwyfeld goedgevind'word. Daar is egter heel 
weinig van toepassing van die getal die prak-
tyk en daaglikse lewe merkbaar en geen spesifieke 

/ 

aktiwiteite vir die voorbereiding van die kind om 
formeel met getalle kennis te maak word genoem nie. 
As hierdie leerplan sander m~er gelees en as so
danig toegepas word, word die aanvangsrekene weer 
teru.ggevoer tot meganies e dril en blote geheuewerk. 
Oak in die wenke i.v.m. die onderrig van Rekene, 
waarop later volledig teruggekom word 9 val die na
druk m.i. te veel op 'n meganiese memorisering van 
rekenkundige feite i.p.v. deel van die kind se le
we te word. M.i. moet daar voor die werk wat aan
gedui is 1 ingevoeg word: informele kennismaking 
met getalle en rekenwerk deur aktiwiteite waarby 
getalle 'n rol speel soos ·bv. spele, winkelboodskap
pe, verjaarsdae 1 en~ ••• Die blote feit dat in die 
wenke van die departement soveel nadruk o·p konkre
te leermiddels gele word, maak nog nie die vak 
reeel of konkreet nie~ 

Die ondersoek toon dat die gemiddelde leer
ling by toelating reeds vertroud is met verskillen
de aspekte van die getal. Die hoofbewerkings met 

getalletjies/,.i••••••• 

l)TbO.D.~ Voorgestelde Leerplanne vir die Laerskool, 
90. 
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getalletjies? klein groepies benede vyf en die 
simbole vir hierdie groepe 9 telling tot 20 (en in 
sommige gevalle baie verder as 20), is reeds be-

.. I 

kend. Hierdie dinge kan dus vir 'n groot persen-
tasie van die leerlinge weggelaat word. Daar 

dien egterop gclet te word dat dc:r ook leerlinge 
toegelaat word wat nog nie oor hierdie kennis be
skik nie en aan wie die feite geleer moet word. 
Ook hier tree indiwiduele verskille sterk op die 
voorgrond. 1 n Eenvormige leerplan vir alle begin
ners kan nie bevredig nie& Miskien meer as in 
enige ander vak 1 is differensiasie hier nodig. 
As almal dieselfde werk moet doen, sal daardie 
leerlinge wat die werk reeds ken hulle verveel 
terwyl ander dit nog moeilik vind. Plooibaarheid 
van die leerplan en oorspronklikheid van die on
derwyser(es) is onmisbaar terwyl toetse heel aan 
die begin van die kind se skoolloopbaan ook nood
saaklik is~ 1n Leerplan wat geskik is vir die 
gemiddelde leerling en verdun kan word vir die 
swakker kind en verryk vir die bo-gemiddelde, is 

.. 
nodig. Hierdie feite laat nogeens die nadruk v~l 
op die noodsaaklikheid van 1 n meer diepgaande en 
volle~iger toerusting van die onderwiser(es) vir 
die onderwys van Rekene. 
5 •. Metode. 

By die bespreking van die metode van onder
wys van die beginnersrekene, word die volgende in
deling gebruik? hoewel daar uit die aard van die 
saak.nie duidelike lyne tussen die verskillende 
aspekte getrek kan word nie: (a) algemene gedag
tes i~v.m. die beste metodes, (b) apparaat by die 
onderwys van die getal? (c) .1 n paar metodes meer 
in besonderhedeQ As uitgcngspunt by die eerste 
twee onderafdelings word die memorandum van die 
Transvaalse Onderveysdepartement in sake die onder
wys van Rekenkunde gebruikGl) ~~dat hierdi~ meto-
de deur die onde~vysdepartement voorgeskryf word,moet 

aangene em /$ o, •••••••• 

1) T.O.D.~ Voorgestelde leerplanne vir die Laer
skooly 62-90 • .. 
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aangeneem word dat dit vry algemeen in die Trans
vaal in gebruik is. Die huidige toetsondersoek~ 
hoewel nie direk op metodes gerig nie~. werp tog 
ook lig op die probleem. 
(a). Algemeen. 

Die T.O.D. begin sy algemene opmerkings daar
mee dat die uitgangspunt by die onderrig van Re
kenkunde in die grade 11moet wees di~ gebruik vap. 
'n groat verskeidenheid materiaal, sodat· die ge
talsbegrip by die kind deeglik vasgele kan word 
en op die kind se ervaringslewe kan berus. Vir 
die eerste paar weke moet beginners in die geleent
heid gestel word om met 1n verskeidenheid van 
voorwerpe kennis te maak, dit te rangskik 7 te groe
peer en die ooreenkomstige syferteken daarmee te 
assosieer. -Die belangrikheid van getal-en winkel
speletjies kan nie oorskat word nie• 

Die volgorde waarin te werk gegaan moet word, 
sou min of meer soos volg kan weest . 
(a) Tel van voorwerpe tot die getal 10~ 
(b) Klass ikasie van voorwerpe ooreenkomstig hul 
soort tot enige getal benede 10. 
(c) Rangskikking van ~oorwerpe in een of ander 
vorm; die voorwerpe moet groat wees 9 bv, houtblok
kies, met sye van l dm. tot 3 dm. · 
(d) Assosiasie tussen die gegewe gerangskikte voor
werpe en die ooreenkomstige syferteken. 
(e) Ten einde te toets die getalsbegrip juis 
ontwikkel het~ moet 'n aantal voorwerpe gerangskik 
word ooreenkomstig die gegewe syferteken. 
Eers nadat die kinders vir 'n lang tyd deeglik 
kennis gemaak het met konkrete voorwerpe, mag daar 
gebruik gemaak word van voorstellings van voorwer
pe en van die ooreenkomstige syfertekens, 
Die volgende opmerkings kan verder as leidraad 
dien: 
(i) Eers 'n intensiewe-behandeling van getalle 1 
tot 5; daarna van 6 tot 10. Die kind leer egter 
van die staanspoor af om te tel tot 10 (of verder) 
en om die juiste begrip van die waardes van al die 
getalle tot 10 vas te le 9 ook om die ooreenkomsti
ge syfertekens te maak.(ii)Uit bostaande volg dat 
daar dus eers gekonsentreer word op die analise en 
sintese van geta le 

to.t / •••••••••• 
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tot en met 5; daarna van die tweede reeks, nl. 6 
tot 10, 
( ) Die kind moet leer om voorwerpe wat op alle 
moontlike maniere gerangskik is met die regte syfer
teken te assos er. Dis egter noodsaaklik om uit
eindelik op een of ander vor.m van voorstelling te 
besluit, sodat die kind die voorwerpe in groepe 
kan sien, bv. op die domino-stelsel. 
(iv) Die plus-teken moet eers tussen konkrete ·voor
werpe gebruik word, daarna tussen voorstellings 
daarvan en dan eers tussen syfers. 
(v) Uitdrukkings soos 3 maal 2 moet op hierdie sta
di~ vermy word. Drie twee verduidelik die bete
kenis van die uitdrukking. Tafels van ver.menigvul
diging moet nie meganies geleer word nie maar moet 
deur die kind belewe word. Hulle moet deur middel 
van konkrete voorwerpe dnderrig word 1 voordat die 
skriftelike vorm geleer word~ Tafels moet eerstens 
as optel geleer en daarna gememoriseer word. Na
druk moet gele word op hul verband met deeltafels. 
(vi) Analise en sintese van getalle bo 10. - Hier 
le die crux van die hele saak. t 5 en 6 elf is~ 

7 en 6 dertien~ 9 en 8 sewentien, moet - hoewel 
die kind hom aanvanklik deur werklike telling oor
tuig het dat dit die geval is - uiteindelik oomblik
lik herken word, m.a.w. dit.moet meganies word. 

Dis ook algemeen gebruiklik om eers die "tien 
vol te maak" en dan die res van die tweede getal 
by te tel. Hierdie metode word dan ook aanbeveel, 
slegs as 1 n voo opige, want die uiteindelike doel 
moet wees om sonder die tussenweg, die korrekte 
antwoord te vind , •• ~ Tog bly dit noodsaaklik dat 
al 45 die fundamentele optelverbindings, 1 n geheue
daad sal wees, Hulle behoort aan die einde van 
graad II geken te wees. 
(vii) Die vier verskillende bewerkings, optel, af
trek, vermenigvuldiging en deling moet nie he 
temal afsonderlik behandel word nieo 

In die mondelinge werk veral behoort die ver
band gehandhaaf te word. 
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(viii) In die grade word aftrek deur middel van op-
, tel onderwys. Die teken = word daarna ingevoer, 

L.W. die idee van aftrek moet in sy verskeie vor.ms 
aan die kinders voorgestel word. 
(ix) Mondelinge werk moet alle skriftelike werk 
voorafgaan. Ongeveer twee-derdes van die beskikba
re tyd moet hieraan gewy word. Aan die begin van 
die kursus is alle werk begryplikerwys mondeling~ 
Die beoefening van selfaktiwiteit is belangrik. 
Deur die hele graad-kursus moet konkrete hulpmid
dels gebruik word, maar dit behoort so gou moontlik 
daarna afgeskaf te word. 
(x) Skriftelike werk is grotendeels die beoefening 
en toepassing van mondelinge werk wat behandel is •. 
Die skriftelik:e werk kan in verski1lende vorms aan
gebied wordg 

(a) Deur voorbeelde vah die bord in die werk
boek oor te skrywe en te voltooi. Hierdie vor.m 
moet die uitsondering en nie die reel wees nie, 

(b) Deur rekenkaarte op te stel sodat die leer
linge slegs die antwoorde deur middel van los kar
tonnommers hoef in te vul~ 

(c) Deur rekenboekies af te rol waarin kin
ders dan net die antwoord skrywe, Daar word baie 
tyd verkwis deur die gedurige afskrywe van oefenin
ge, 

(xiv) Indiwiduele werk. Hierdie leervak leen hom 
uitstekend daartoe om die kind die volle geleent
heid te verskaf om volgens eie spoed te ontwikkel, 
1 n Behoorlik op~estelde reeks gegradeerde oefenin
ge, wat die hele kursus dek, is hiervoor nodig, 
Dis met die oog hierop dat rekenkaarte en boeke wat 
deur die onderwyser persoonlik aan die begin van 
die kursus opgestel is, onontbeerlik is~ 

Die bostaande? volledige aanhaling van die 
die wenke i.v.m. die onderwys van Rekenkunde aan 
beginners deur die T.O.D. 1 gee 'n goeie beeld van 
die gebruiklike metodes in die Transvaal. Die vol
gende is 'n paart kort gedagtes deur verskillende 

ander/ •• ••••··~· 
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ander opvoedkundiges uitgespreek. 
Sherer1 ) stel dit voorop dat die kind van vroeg af 
reeds bewtrs is van die kwantitatiewe aspek van sy 
ervaring en dit probeer begryp. Hy moet egter 
hulp kry in sy strewe om kwantitatief te dink en sy 
gedagtes oor te dra. tn Groot verskeidenheid van· 
ervaringe, volop meting en die begryp van wat hy 
doen,, is op alle stadiUms noodsaaklik. Vaardigheid 
en ook tempo van rekenwerk moet toeneem soos wat 

·die behoefte daaraan toeneem·. Om werklik nuttig 
te wees, moet di~ kennis wat hy opdoen deur die 
kind uit eie beweging en in werklike lewensomstan
dighede gebruik word. Kwantitatiewe uitdrukking 
ontwikkel as 'n nor.male deel van taalontwikkeling, 
maar die kind het behoefte aan hulp by die gebruik 
van die kwantitatiewe woorde en idees. 
Konkre ervaring d.m.v. uitstappies en lewenssi_ 

tuasies gee helder hoeveelheidspersepsies en stimu
leer die kwantitatiewe denke. 
Tabelle, kaarte 1 grafieke en vergelyking moet 'n 
deel van die kwantitatiewe ervaring vor.m. Die be
grippe van vor.m~ plek en meting is basies vir die 
getalsbegrip, "The underlying problem of helping 
children with Arithmetic is not simply supplying 
interesting activities for children, but rather of 
using interesting experiences as a solid foundation 
for the development of understanding." Die skool 
moet die lewensomstandighede skep en die kind in 
aanraking met die kwantitatiewe aspek daarvan bring. 

Monteith is van mening dat die volgende erva
ringe en aktiwiteite sommige van die grondidees van 
Reken·e voorsieng (i) Opse~ sing en opvoer van kleu
terversies. 

(ii) Uitsorteer en tel van voor
werpe~ asook raai-spele. 

(iii) Vaardigheidspele. 

( i v) / ••••••• -· •• 

1) Sherer~ Some implications from research in Arith
metic, Childhood Educa ti.on,. March, 19 53. 

I 

I 
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(iv) Opbouende spel. 
(v) Nabootsende en verbeeldende spel. 
(vi) Die gebruik van spesiale speelgoed en 

apparaat (bv. Montessori.~) 
Gribbin benadruk die noodsaaklikheid daarvan 

dat die werk gedurende die eerste skooljaar prak
ties moet wees en met konkrete ma.teriaal gedoen 
moet word. 2) Dit moet hoofsaaklik bestaan uit mon
delinge dril 1 afgewissel met speletjies met simbole, 
kaarte en die teken van kolle.3) Hy meen dat m.on
delinge en praktiewe werk gedurende die eerste ses 
maande die skriftelike werk ver voor moet wees, 
daarna kan die skriftelike werk die ander geleide
lik inhaal. Hy beve aan dat meetinstrumente, 'n 
oorlosie met minute-en sekondewysers) In skaal en 
gewigte en winkelspel gebruik word.4 . 

Sumner sien telwerk as eerste .stap by die on
derwys van die getal. Indrukke deur die oog, die 
oor, die tassin en spierwerking moet gekorreleer 
word. e kind moet leer om die simbole met die 
getalle te assosieer. Hierdie assbsiasie moet tot 
stand kom tussen die simbool, die gesproke en ge- . 
skrewe woord en die patroon waarin die dinge geran~ 
skik kan word.5) 11 The general aim of the work in 
the first years of school life is to develop the 
number and space experiences of the childrs earliest 
life. The first year at school should give oppor
tunities for the enlargement of number experiences 
in a pract~cal and exciting way. In the second 
year there should be an extension of knowledge of 
numbers as names." 6) 

Ook Ballard stel dit voorop dat kinders eers 
moet leer tel.7) Ashy e talname kan opse~eteken 

di t I ........... .. 

1
2

) Monteith: The teaching of Arithmetic, 26-7. 
) Gribbin~ The historical development of the tea

ching of number •• o, 106. 
3
4

) Ibid: 107. 
) Ibid: 108. 

5) Sumnerg The teaching of Arithmetic and Elemen
tary Mathematics, 15. 

7
6) Ibid~ 25. 

) Ballard~ Teaching the essentials of Arith., 57. 
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dit nag glad nie dat hy daaronder verstaan wat ons 
daaronder verstaan nie, maar as hy noukeurig en in
telligent kan tel, is hy gereed om met rasse skre
de vooruit te gaan. 1 ) As 1 n kind 'n groep afgetel 
het 1 is sy kennis daarvan nag ver van volledig en 
hy meet nag ontleed en saamstel. Die beste metode 
is om die kind geleentheid bied om self die ont-
l~ding te doen. 2) Voorstelling deur middel van 
prente is waardevol as middel om die kind te help 
om 'n meer algemene en 1 n eie begrip van e ge 
op te bou. 3) · 

Wanneer hierdie kart weergawe van 'n paar 
standpunte i.v.m. e beste metodes om getalle aan 
klein kinders onderwys oenskou geneem word, 

daar sekere punte wat in almal voorkom. e 
eerste wat mens tref is die feit dat alle opvoedkun
diges die noodsaaklikheid van voldoende ervaring 
met konkrete voorwerpe benadruk. Ve die Ameri-
kaanse skrywers van mening dat werklike lewens-

, ' 

omstandighede geskep meet word sodat die kind deur. 
werklike gebruik met die getalle vertroud kan raak• 
Rympies, liedjies en speletjies, metings en erva
ringe met getalle is almal noodsaaklike elemente 
vir die opbou van 'n helder getalsbegrip. Die skoal 
moet voortbou op die kind se voorskoolse ervaring 
en hom toelaat om self te ontleed en saam te stel, 
sy sintuie almal te gebruik en so 'n e begrip te 

' vorm. Alle skrywers wil s dat die mondelinge 
werk die skriftelike ver vooruit moet wees. Die 
skriftelike werk moet eintlik 'n herhaling van die 
mondelinge werk wees. In die volgende paragrawe 
word vollediger op die gebruik van konkrete middels 
ingegaan. 

(b) Apparaat by die onderwys van die getal. 
Daar is reeds vroeer op gewys dat die T.O.D.baie 

nadruk/.4•••••••• 

l) Ballard:Teaching the essentials of Arithme t 58-9. 
2) Ibidg 60-1. 

3) Ibid~ 65. 
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nadruk op die aanwending van konkrete leermiddels 

le. Die volgende aanhaling uit die Voorgestelde 
Leerplanne vir Laerskole (1952) t~on verder d~e 
belang wat die departement aan die gebruik van ge
skikte apparaat heg. 1 ) 11 Dit spreek vanself dat daar 

altyd~ waar nodig 1 gebruik gemaak moet word van 
leermiddels om feite te illustreer. In elke klas
kamer behoort daar 'n verskeidenheid van hulpmid
dels te wees wat betrekking het op die werk. 

11 Dit word aanbeveel dat in elke grade-klaska
mer soveel moontlik van die volgende of soortgely
ke hulpmiddels gebruik gemaak sal wordg-

(i) Telraam; 
(ii) vo6rbeelde op karton van hoe syfers ge- . 

maak moet word; 
(iii) voorstellings van voorwerpe op karton 

met die ooreenstemmende syferteken daarby; 

(iv) domino-kaarte of domino-blokkies; 
(v) 'n verskeidenheid van voorwerpe wat deur 

die kinders gehanteer kan word soos blokkie·s van 

verskillende groottes of kleure, albasters~ akkers, 
'n verskeidenheid van speelgoed soos dolosse, voor-

, 
werpe deur kinders uit klei vervaardig 1 karretjies 

ens.; 
(vi) Flitskaarte; 
(vii) somkaarte wat in klimmende volgorde van 

I 

moeilikheid opgestel en behoorlik genommer is; 
(viii) karton-muntstukke." 
Skrywers oor die aanvangsrekene benadruk ook 

sonder uitsondering die noodsaaklikheid van konkre
te middels om die kind te help om geleidelik die 
abstrakte idee van getal te vor.m. 

Die kind leer deur middel van sy sintuie die 
wereld om hom heen ken. 11 There is increasing evi
dence to show that auditory 1 tactualr visual and 
motor images all contribute to the mental mastery 
of each numerical symbol 9 though in~v~rying d~rees. 2 ) 

Research I, ........ . 

1) T.OoD~ .Voorgestelde Leerplanne vir Laerskole,SO. 
2) Bran~ordg Mathematical Education~ 73. 

-. 
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Research stresses a longer period o!· concrete num
ber experiences, and a more gradual transition into 
abstract number."l) kind leer met sy vingers 
en met sy oe. 2) 11For types of mind concrete ma-
terial is necessary the early stages of number 
work.3) A great many failures in throe c 
due to lack of the necessary fundamental ideas 
which can be acquired only through concrete expe

rience1 Yet there must not be o great a variety. 
Familiarity with the material gives the child a 
sense power. 4) What was brought home to me very 
forcibly during the course of my observation was 
the unwi1lignness with which children abandon the 
concrete. The devices they employ for dodging men
tal work 1 are in some cases ·quite remarkable.u5) . 
Stanley Hall se van die Rekene: 11 It may have count
less aids, illustrations, applications~ tests; but 
on the other hand, t can dispense with of the-
se and go on its way with chalk and blackboard on
ly.; n6) 

Uit die Unesco-verslag blyk dit dat in byna 
alle lande hulpmiddels as noodsaaklik vir die onder
wys van die tal beskou word. Meesal word geb~uik 
gemaak van dinge wat maklik verkrybaar en nie 
veel kos 

" Die volgende word genoem~ klippies, 
skulpies, bone en sade, vuurhoutjies, albasters 1 

krale. Verder word ook gekoopte hulpmiddels gebruik. 
ervan word genoem~ damborde, tellers, stokkies, 

karton~dominostelle, ander speletjies, prentes ku

busse? speelkl , s elkaarte en nagemaakte bank-
no en muntstukkies. In sommige lande word baie 
mirl duur of ingewikkelde apparaat gebruik. Krale, 
papier, skere 1 ei~ kleurkryt en voorwerpe wat deur 

die/ .......... . 

1) Sherer~Some implications from research in Arith-
metic, Childhood Education, March 1 53. 

2) Behr: Reken met Lus, 39~ 
3) Monteith~ teaching of Arithme c, 13. 
4) Monteith~ Th~ teaching of Arithmetic, 16. 
5) Gribbing The Historical development of the tea

ching of number-, 84. 
6) Hall: Educational Problems Vol.ll, 341. 
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die kinders word, word as voldoende beskou. 
Die leerlinge bring dit saam wat nodig is om 1 n 
versameling van 
spe ook 'n b 

ess 2) beskou 

inhoudsmate ~) 
rol~ 

e talsbegrip 

bou. Die sandbak 

as van senso-moto-
riese oorsprong en die resultaat van 'n natuurlike 
ontwikkeling. Op skool word egter nie op hierdie 
natuurlike ontwikkeling voortgebou nie. Inplaas 
daarvan word die kind byna toegegooi onder allerhan-
de soor~konkre materiaal en onderwyser(es) 
hoop dat, terwyl kind dit er en beskou, 

e begrip van e getal self daaruit tevoorskyn 
kom. Vrye uiting van die ritmiese neigings van die 
kind is wenslik as basis vir eerste geteJ.. sbegrippe. 
Die kind se ver.moe om reekse mo 
uit te voer moet die regte 
met die doel om hom te help om 

ese handelinge 
gelei word, 

homs elf die ba- ,' 
ese beginsel.van telling, nlo e een-een-ooreen

koms te ontdek. Die vingers word as die ideale 
~ 

middels beskou om tot 'n betekenisvolle begrip te 
kom. Riess beweer verder dat die feit dat die kind 
so goed met die kenmerke van sy vingers vertroud 

, lank voordat hy hulle as af'paringsreeks vir di.e 
teldaad gebruik, van hulle ideale hulpmiddels maak. 
Deur die kind se drang om van die b.eweeglikheid 
van sy vingers gebruik te maak benut, kan die 
kind gehelp word om die verband tussen ruimtelike 
verhoudings en numeriese uitdrukkings in te sien. 

erdeur sal die reeks getalname nie meer 'n klomp 
woorde wees e, maar 'n beho begrip van die 

tallereeks s posvat, opgebou uit die herhaal-
11plus-een". kind sal so ontdek dat die 
'n groep sowel as 1 n reeks ~ Die drie 

middels om die aan die kind te leer, sal dan 
wees~ 

(a) die kind se s vir rttme, (b) die kind sever
moe om motoriese reeks-aktiwi .te te verrigi en 

(c)die/ •••••••••• 

1
2

) Unesco Publications No. 121~ 40-1. 
) Riess 1 A.P.~ Pre-First.Grade Arithmetic, The Arith

metic Teacher, March, 1957. 
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(c) die kind se ruimtelike voorstellings d.m.v. sy 

vingers _en hande. 
Ballard neem 'n standpunt in wat lynreg hier

teenoor staan~ Hy beweer dat dit gevaarlik is om 
die ·kind aan te leer om sy vingers te gebruik 9 

want ashy dit doen,·sal hy in verkeerde gewonntes 
verval. Omdat die vingers altyd by hom is, laat 
dit hom altyd vaster aan die gewoonte groei, so
dat hy nooit kom tot goeie gewoontes t.o.v. reken
werk nie. 11 In fact, he clings to a lower habit . 
instead of climbing to a higher habit."l) 
Edith Edelson2) beskou ritme as die aangewese mid
del. om die getalsbegrip te vestig. Die leer.middels 
sal bestaan uit musiekinstr~ents, veral tamboere. 
Die tamboerslae word later met papierskywe ver
vang om die slae voor te stel, die skywe word deur 
tekeninge vervang 9 die tekeninge deur meer abstrak
te voorstellinge om so te kom tot die abstrakte 

begrippe en simbole. 
Erickson3) staan weer die gebruik van kleure 

voor as middel om die getalsbegrippe tuis te 

bring. 
Die bostaande kort uiteensetting van 'n paar 

standpunte i.v.m. die aanwending van konkrete ma
~eriaal by die onderrig van kinders in die eerste 
beginsels van die Rekenkunde toon dat daer groot 
eenstemmigheid t.o.v. die noodsaaklikheid van sul-· 
ke ma t'eriaal heers maar da t daar baie ui teenlopen
de opvattinge is wanneer daar by die aard van die 
konkrete middele gekom word. Die nadruk word deur 

verskillende opvoedkundiges op die gebr~ik van ver
skillende sintuie gele; die een wil veral gebruik 
maak van die tassin, 
ander van die gesig. 

'n ander van die gehoor, 'n 
Die kind se liefde eti gevoel vir 

1) Ballard~ Teaching the essentials of Arithmetic, 
83-4·. 

2) Edelsong Number Concepts through Rhythms 9 Gra
de Teacher, Oct. 9 1957. · 

3) Erickson~ Color as an aid in teaching concepts, 
The Arithmetic Teacher, Feb. 9 1958. 
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ritme word deur ander op die voorgrond gestel, ter
wyl ander weer van lewensituasies gebruik wil maak 
om die getal by die kind tuis te bring. Die mees 
gewenste toestand is ongetwyfeld wanneer soveel 
moontlik van die kind se sintuie gebruik word ter
wyl ritme en kleur, spel en lewensituasies ook 
aangewend word. 
(c) 'n Paar metodes meer in besonderhede 

hierdie paragraaf word 'n paar metodes 
meer volledig bespreek om aldus meer in besonder 
op die saak af te kan gaan. Drie metodes is gekies~ 
nl. die van Bass en Dowty, wat radikaal van die 
gewone en tradisionele afwyk en dus 1 n nuwe gesigs
punt bied, die van Klapper wat 'n goeie, volledige 
uiteensetting gee en die hoofgedagtes uit verskil
lende standp~te saamvat, en die van Behr wat die 
enigste Suid-Af'rikaanse opvoedkundige is wat 'n. 
metodiek van Rekene opgestel en gepubliseer hetl 
A, Bass en. Dpw~yl) · 

Bass en Dowty het 'n heeltemal buitengewone 
benadering van die probleem. Hulle begin met die 
doelbewuste aanleer van die ordinale getal. Die 
eerste stap bestaan uit afparing (matching). Hier
voor word allerhande voorwerpe en ook die kinders 
gebruik om te wys wat ewe veel 1 meer as en minder 
~ beteken. Die telwerk bestaan daaruit dat die 
eerste kind teenoor die ~ gaan staan9 die twee

de teenoor die ~' die derde teenoor die ~' 
ens. Die dagte van die ordinale getal word ver
der tuisgebring deur gebruik te maak van die lig
gaamsdele, die meubels, tree, voorwerpe, rympies 
en speletjies. 

Optelling en die tekens + en = word ook aan
geleer deur elke keer ~ by te voeg, nog steeds 
met afparing en in ooreenstemming met die rang
begrip. Ook aftrekking en die simbool vir aftrek-

king/ •••••• .; .... 

1) Bass & Dowty: Counting and Arithmetic in the 
Infant School, 62. 
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king word so tuisgebring. 
As 'n volgende stap word groepe doelbewus aan-

geleer en kardinale getal so aan die kind ge-. 
leer. Die kinders word geleer om die getal in ha
kies te skrywe as die groep bedoel word 1 bv. (2) 
as 'n groep bestaande uit twee voorwerpe bedoel 
word. Die kind moet nou onderskei tussen die aan-
tal in 1 n groep en die aantal groepe. erdeur 
word die ver.menigvuldigingsbegrip ingelei, Deling 
word op soortgelyke wyse ingevoer deur 'n groot 
groep groepe van 2 op te bou. As 'n volgende stap 
word dieselfde soort aktiwiteite deur die leerlin-

uitgevoer met 1n 11 counter play board" waar sj.m
bol~ i.p.v~ ander kinders of ander voorwerpe ge-
bruik word. Die optel, aftrek, ver.menigvuldiging 
en deling word met 'n groot.ncounter 
geoefen totdat die leerlinge daarin tuis 

board" 

• 
Dieselfde proses wo!d nou herhaal met tree langs 
1 n reguit lyn wat genommer • Die skrywers staan 
die invoering van negatiewe getalle met dieselfde 
lyn voor, waar stappe na regs positiewe en stappe 
na links negatiewe getalle aandui.l) 
Die skrywers bepleit selfs die invoering van let
tersimbole om te staan vir getalle, 2) Geen ander 
opvoedkundige wat hierdie metode of iets soortge-
lyks voorstaan, aange nie. 
:S, Klapper .. 

Klapper e 1n baie volledige uiteensetting 
van 'n metode om die getal te onderrig.3) Hy gaan 

uit van die1 standpunt dat die kind eers 'n werkli~ 
begrip van die getal verkry deur te ontleed en 
saam te stel en deur te meet. Hy stel dit dat 'n 
getal die totaal van alle verbande in 'n groep • 
Dit som die betrekkinge tussen die meet-eenhede en 
die ~ele hoeveelheid op. Om die getalsbegrip te 
ontwikkel, moet eenhede van meting en e 'n een-
heid gebruik word. Gewoonlik is ~ nie die een-

.heid/ .......... . 

l) Bass & Dowty: Counting and Arithmetic in the In
£ant School, 63-9. 

3
2) Ibid: 100-4. 

) Klapperg The teaching of Arithmetic, 227-248. 
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heid wanrmee getalle gemeet word nie. Die verhoudings
idee ontwikkel deur meting 1 eerder as deur telling. 

. . 

Daar kan drie tipes meet-eenhede onderskei word: 
die ongedefinieerde eenheid 1 die gedefini~erde een
heid en die gestandaardiseerde eenheid. Die ver-. 
skillende meet-eenhede moet in die bostaende volg
orde gebruik word om die kind getalle te leer, 
Daar kan vier stappe by die onderwys van die getal 
aangedui word~ (~) die eerste bied die hele getal 
wat aangeleer moet word aan, om so 1 n vae· idee van 
die getal te gee; 

(b) die tweede kies 'n ee.nheid - o{ 

eenhede van meting; 
(c) die derde voer die meting uit 

deur vas te stel hoeveel keer die eenheid herhaal 
moet word om die getal te gee; 

(d) die vierde benadruk die gelyk
heid van die hele getal en die totaal van die een
hede van meting - hulle verhouding gee eintlik die 
getal. 
Klapper se metode word duideliker as 'n voorbeeld 

,geneem word. Hy bespreek die behandeling van die 
getal 8 volledig as voorbeeld. 

By die behandeling van hierdie getal begin ons 
met 8 stokkies wat in die vorm van 'nag-hoek ge
rangskik is 9 sodat die leerlinge sien dat daar 8 

stokkies is. Die 8 word nou gemeet met 4 as me
tingseenheid, deur twee huisies ·van 4 stokkies elk 
te bou, daarna word 2 as metingseenheid gebruik en 
4 tentjies van 2 stokkies elk word gebou; daarna 
word 8 ~n 5 en 3 ontbind, en ten slotte word die 
feite ingeoefen deur van die sintuie soos volg ge
bruik te maak~ 
visueel: die leerlinge soek groepe van 8 in die lo
kaal; 
ouditiefg die leerlinge hoor_groepe van 8 wat deur 
die onderwyser(es) getik, gelui 1 geklap, ens. word; 
motories~ die kinders stap 8 treetjies, spring 8 
keer, klap 8 keer hande, ens. 

Klapper/ ••• .- .... ,. ••• 



140 

Klapper veroordeel tel as hoofmetode op grond van 
die volgende oorwegings: (i) elke getal word die 
resultaat van bytelling van 1; 

(ii) tel word meganies 
gedoen; 

(iii) tel is 'n sintetie-
se proses; 

(iv) daar word min gees
tesaktiwiteit vir tel vereis; 

(v) belangstelling vir 
tel word alleen op grond van die nuwe konkrete ma
teriaal behou i.p.v. op grond van die leerstof self; 

(vi) alle kombinasies be
halwe plus 1 1 word meganies aangeleer. 

Dit beteken egter nie dat die kind nie moet 
leer tel nie·. Klapper sien drie stappe wa t no dig 
is om die leerlinge met begrip te leer tel, nl,: 
(i) die aanleer van die getalname en kontrole daar-
van; 
(ii) die herkenning van die identiteit van elke 
element van 'n groep; 
(iii) die afparing van voorwerp en naam. 
Die gradering van telwerk word §S baie belangrik 
beskou, hoewel daar nie behoorlike gegewens i.v.m. 
die beste volgorde be·skikbaar is nie. Die telwerk 

_moet die kind 'n betroubare basis vir sy latere 
rekenwerk gee. Hierdie basis bestaan uit: 
(i) die getalname in die regte volgorde; (ii) die 
ritme van ons tiendelige stelsel, (iii) die rela
tiewe plek van enige getal in die ry; (iv) 1 n eer
ste stap in die begryp van getalle; (v) 'n voorbe
reiding vir die grondbewerkings .• 
Die leerlinge leer om die getalsimbole te skryf en 
te lees in die gewone verloop van sy lesse. Die 
skryf van die simbole kan soos volg geleer word: 
(i) 'n voorbeeld ~ord op die bord geskryf; (ii) die 
kinders voer armbewegings uit om die vor.m van die 
simbool te leer~ (iii) die leerlinge moet ·rn geheue
beeld van die simbool vorm deur dit met die gees
tesoog te probeer· 11 sien"; (iv) die leerlinge maak asof 

hulle/ •.•• ·-····· ••• 
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hu11e die simbool skryf; (v) hu1le skryf die sim
bool met kleurkryt. 

Die onderwys van enige getal dan uitein-
de1ik neerkom op 'n hele reeks stappe. Daar word 
begin met 1 n verskeidenheid konkrete voorwerpe, 
daarna word prentjies gebruik en daarna meetkundi
ge figure. 'n Vo1gende stap sal wees om die leer-
1inge die bepaa1de aantal voorwerpe uit 1n groter 
groep te laat uitsoek. Die 1eer1inge moet nou die 
bepaalde aanta1 voorw_erpe teken groepe van twee 
of drie in e1ke gro • Die leerlinge gebruik daar
na meer formele rekenmateriaa1 en leer die simbool 

• 
skryf. Die nodige getalfeite word aange1eer deur 
a11erlei ·vorms van drilo eninge met behu1p van 
dinge soos drilsirkels, drilkacrte, trappies, leer
tj 1 driehoeke, ens,. Die skryfwyses word aan
geleer en ten slotte word die aangeleerde feite 
op praktiese voorbeelde toegepas. 
Klapper beveel aan dat hulpmiddels in die vorm van 
vierkante van viere gerangskik word. 

Bostaande is 'n kort uiteensetting van die 
metode wat deur Klapper aan die hand gedoen word 
vir die onderwys van getal. Dit 'n samevatting 
van die bes asptekte van verskillende ander me
todes., 
C. Behrl) 

Behr verski1 nie radikaa1 van Klapper nie en 
daar is hee1wat ooreenkoms, maar is ook vol-' 
doende verskil om 'n uiteensetting van die metode 
wat deur Behr aanbeveel word te regverdig. Hy be
nadruk die feit dat tel e 'n betroubare maatstaf 
van die ontwikkeling van die kind t.o.v. Rekene is 
nie en dat ervaring, rypheid en verstand die kind 
se gereedheid for.mele rekenonderwys sal bepaal. 
Die eers halfjaar van die kind·se skoolloopbaan 
moet, volgens Behr, gewy word at:m aktiwi tei te i. v .m. 
die gebruik van apparaat wat hom ervaring i.v.m, 
vorm, grootte en hoeve id sal e. e begrip-
pe wat hierdeur tuisgebring sal word, is die van 
groot-klein, baie, , s\vc.c.r-lig, lank-kort, ons .Danr is 
'n groat verskeidenheid van/ •••••••••• 

l) Behr~ Reken met Lus, 3i·53. 
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van apparaat nodig om hierdie·begrippe die kind 
se eiendom te maak. Die apparaat meet ook by 
die aanleer van die getal gebruik en dan in pa
troon gerangskik word. Om by die aanhoor van die 
woord 11 vier" 'n ooreenstemmende patroon voor die 
gees te roep, is 1 n groat voorwa2rtse stap, veral 
as die kind daarna die vier-patroon met 'n ander 
groep van vier kan assosieerpl) Die kind ontdek 
dat ·die patroon wat hy maak ook op ander dinge 
van toepassing is, So word hy bevrus van die kwan
titatiewe aspek van dinge. 2 ) Na die eerste ses 
maande van die eerste skooljaar kan met die for
mele onderwys van die getal begin word. Hierdie 
onderwys sal bestaan uit die aanleer van die eien
skappe van getalle~ As die getal 5 bv. geleer 
word, word soos volg te werk gegaan: 
(i) die kind tel 5 voorwerpe af; 
(ii) die kind klap die hande 5 keer, spring 5 keer, 

ens.; 
(iii) die kind ontvang 5 plaatjies en rangskik dit 
in die gewone patroon ; 
(iv) die simbool 5 word op die bard of papier ge
skryf en die kind probeer dit naskryf; 
(v) die leerlinge veer eenvoudige verbindings d,m.v. 
voorwerpe uit, bv. 4+1 = 5, 3+2 = 5. 

Behr gee 'n volledige beskrywing van die ver
skillande tipes leermiddels wat hy by elk van die 
bg, stappe nodig ag. Hy gee aan die hand dat daar 
baie verskillende speletjies gebruik word en noem 
1 n hele reeks. Dit is duidelik dat Behr nie eint
lik 'n nuwe of 'n oorspronklike metode aan die hand 
gee nie; hy probeer eerder om die beste uit ver
skillende metodes saam te vat. Die metode van Kl~ 
per is waarskynlik vollediger en deegliker uitge
werk en ook meer aanneemlik. Alle metodes het eg
ter sekere beginsels met mekaar in gemeen; die 
groat nadruk wat op konkrete materiaal gele word, die 

belangrike 

1
2

) Behr~ Reken met Lus, 38. 
) Ibid; 39. 

I .......... . 



143 
belangrike plek wat toegeken word aan speletjies 
waarby ~etalle nodig is, die nadruk op lewenssi
tuasies; die noodsaaklikheid vir ontleding en sin
tese en:die belangrike rol wat aan telwerk toege-

' se wordi 
Die metode van Bass en Dowty wyk radikaal van 

die gewone? gebruiklike metodes af. Die nadruk 
wat op die aanleer van die ordinale getal gele word, 
die vroee invoering van gerigte getalle en selfs 
lettersimbole vir getalle, word by geen ander.op
voedkundige aangetref nie en sal ongetwyfeld nie 
sander meer ingevoer word nie. 
6. Meting van. vorderi.ng. 

Dit is skaars nodig om die belangrikheid van 
1 n middel om die vordering van leerlinge te meet 
te benadruk~ '.n Enkele aanhaling is voldoende. 
Coetzee stel dit so~ uEn vir die onderwyser, en 
vir die leerliny is die meting van die leerproduk
te onmisbaari nl Die T'~ o.n, benadruk die noodsaalc
likheid van gereelde toetse in Rekenkunde. 2) Vol~ 
gens die opdragte van die Departement moet die 
toetse oor die kwartaal versprei word en moet dit 
die dubbele doel dien, nl. o~moeilikheid van die 
kind t,e diagnoseer en om aan ·onderwyser en kind 
'n beeld van die vordering van die kind te t~on. 
Die metode van toetsing is ook belangrik. Die 
vordering van kinders in die Transvaalse skole word 
op drie metodes gemeet: huiswerk en klaswerk word 
beoordeel, kort toetse word gedurende die kvvartaal 
gegee, en in sommige skole word grater eksamens 
aan die einde van die kwartaal of twee keer per 
jaar afgeneemo Geykte rekenkundige toetse vir al 
die verskillende standerds van die laerskool is 
nie beskikbaar.nie. Die toetse neem normaalweg 
die vor.m aan van 1 n reeks sommetjies wat deur die 
ppe. gemaak moet word. Hierdie sommetjies word 6f 

op/ ••• ~······ 

1) Coetzee~ Inleiding tot die Algemene Empiriese 
Opvoedkunde, 269. 

2) T.O.D.g_ Voorgestelde Leerplanne vir Laerskole,74. 
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op die skryfbord geskrywe.of op papier on die 
leerlinge moet die antwoorde uitwerk en invul. 
Sulke toetse is natuurlik betreklik maklik om op 

te stel en vereis nie veel tyd van die onderwyser 
nie. Die eerste probleem waarvoor die opsteller 
te staan kom 9 is die van standaard. Die onervare 
onderv~ser kan moeilik bepaal of die sommetjies 
van die vereiste standaard is. 'n Tweede nadeel 
van sulke toetse is dat dit gewoonlik nie die kind 
se belangstelling verkry nie. Die meeste leer
linge beskou toetse waarskynlik as 'n vorm van 
straf. 

In hierdie toetsondersoek is gebruik gemaak 
van 'n tipe toets wat ek nog nie in die Transvaal 
teegekom het nie en wat geblyk het besonder goed 
te werk. Hierdie tipe toets kan van baie groot 
waarde wees as dit meer algemeen bekend raak en in 
gebruik kom. 
Dit bied die volgende voordele~ 
(a) Die groot verskeidenheid sketse laat die leer~ 
ling dwarsdeur belang stel. 
(b) Die toetse bied genoeg konkreets vir die leer
ling wat nog nie in.staat is om heeltemal sonder 
konkrete hulpmiddels klaar te kom wanneer hy met 
getalle besig is nie. 
(c) Dieselfde toets kan~ as dit eenmaal opgestel 
is en geskik geblyk het 9 elke jaar weer gebruik 
word, aangesien die leerlinge nie die vrae self 
hanteer nie, maar slegs die antwoorde verskaf deur 
op die regte plek kruisies te trek. 
(d) Onderwysers stel self ook in die toetse belang; 
verskeie assistente en ook hoofde het verklaar dat 
hulle hierdie tipe toetse bo die tradisionele sou 
verkies. 
(e) Dit is maklik om te beantwoord en maklik om na 
te sien. Dit bespaar tyd vir onderwyser en leer
ling., 

Die enigste nadeel aan hierdie toetse verbon-
de is dat die opstel en voorbereiding daarvan heelwat· 

tyd/ ••••••••• , 
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tyd in beslag neem; dit kan ook nie vir hoer klas
se wat reeds moeiliker berekeninge kan maak gebruik 
word nie, maar is by uit8tek geskik vir meting van 
vordering gedurende die laaste deel van die.eerste 
en die eerste deel van die tweede skooljare. 
7. 'n Paar algemene opmerkings. 

Tans kan die vraag met reg gestel word of die 
beskouing wat deur die onderwyser(es) gehuldig word 
t.o.v. die wese van die getal enige uitwerking 
die onderwys daarvan sal he. toon aan 

hj,§_:r,Q..t~ .1?~1:JlcQfYPK .. 4:l§. m.E:i:i.OSi~§ grop iJ.liks _b§~nvlo~;;.9:, 
s~1:t:.?.J2§Il§.aJ,_. 

Dia :t:radiJ?iQJ1§.J-~ ]J§sJcg_:q,i:qg dtJ.t .. getal, f31:€Jg~"'~~n 

s imbo ol .. Yi!' 1 :1:1 gro e.:p is, br:J:pg. :rn\3 e: ?-at_ ge t~::L deu_! 
die d~dxl.1ctJe1Jil§L :rnetod_e 1 -~§.R.£_pad_oen? h~rha:L:LJ:?-l~L en 
d_:r_i], .QP:C!~r.r'IJ!IY~§. :Ll1&€Ji:i~1Jil9.J::'d. de wa t 
a}.gemeen in gebruik was eeue en wat vandag ook 

J:!Qg wel word; 
P.§J~t~~l,ctz};;;:l het _die ge bes]fgv, a§ .Ln_g§.§~?J!§.£3-

b§.~lQ. vvf:l't afge::L.ei .t.~ V~~ _sin"tl,lj_g.:J:j_ke Wf~:£l:l~Igj_JJ,g 

e~v~ring. Hierdie opvatting bring mee dat die 
getal deur sien 1 hoor, voel van 'n groot verskei~ 
denheid konkrete voorwerpe onderveys moet word. Die 
kind leer eers aantal, daarna die syfers. Alle 
getalwerk word dan telwerk. 

Stanley .. :Ei~ll. bestemJ2§l. ge-t.~::t1 .. E:§_ die~.:r':iJm.:L.E:§.e 
p nQ,g:r;:Jl:r;:gf:,j_l}g _yan die b ewus f3.;)1'!J.f?.t£.£9!fL . .S!!L12flJ?.~.er. d:1 e 
me to de van gE::talsonderwys hoof'.s~:tf2Ll(lJk. oiL ;r:Lt:q!e. 
Die getalname word verbind aan tn reeks dade 8008 
8tap 1 spring, handeklap en voortbring van klanke. 
Die8elfde gedagtes vind ons ook by Edith Edel8on. 2) 

Klapper self be8kou • Hy 
l.t'Y--=..-o;:__;oo_'"-~- -~ --, ~ __ _ 

beweer dat die kind eer8 tot die volle begrip van 
getal kom deur ontleding, 8amestelling, vergely
king en meting. Sy metode is dan ook daarop geba
seer (kyk bl. 138 - 141). Hier 

te/ .......... . 

1) Klapper: The Teaching of Arithmetic, 224-7. 
2) Edelson~ Number concepts through rythms, Grade 

Teacher, Oct.· 1957. 
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te lande sowel as in die V.S.A. word gevoel dat 

die onder~~ser gedurende sy opleiding nie voldoende 
kennis van Rekenkunde opdoen om dit met vrug te 

onderwys nie. 1 ) t le dan voor die hand dat. 
hy nie 1 n eie siening van ge as sodanig kan op-
bou nie. In e meeste gevalle word 'n handboek 
of 'n voorgestelde of voorgeskrewe metoda slaafs 
gevolg sander dat die onderwyser(es) hom/haar 
ooit verslag gee van waarom juis so te werk gegaan 
word en nie anders nie. 2) Uit die erplanne en 
wenke van die T.O.D. i.v.m. rekenonderwys kan nie 
afgelei word wat die standpunt van die opstellers 
too.v~ die wese van die getal wap e. Dit be
hels blykbaar sekere elemente van verskillende op
vattinge. 

As die standpunt wat in hierdie studie uiteen-
i t ( bl. 26 ) ingeneem word 7 di t tot die 

volgende benadering van e metoda van onder~ys 
van die getal: Veelheid en meervoudigheid. is in 
die skepping vasgele ; die kind kom met die skep~ 
ping aanraking d.m.v. sy sintuie en hy moet in 
die geleentheid gestel word om met die enkelvou
digheid en meervoudigheid kennis temaak. Daar moet 
dus geleenthede geskep word sodat die kind hier-

e basiese kennis kan opdoen. Hy moet egter ook 
hulp en leiding ontvang om vertroud te raak met 
die tallesisteem wat deur die mensa opgebou en 
ontwikkel • Hy moet ten slotte die geleentheid 
he om self, deur sy intuis 1 de te he aan die 
ontwikkeling en ontdekking van Rekenkunde. Van 
die kant van onderwyser sal daar dus nie net 
geleenthede geskep moet word om die kind met die 
getal in aanraking te bring nie 1 maar moot ook 
hulp en leiding van die onder~ser(es) uitgaan. 
Daar moet mededeling wees en ook selfontdekking, 
inoefening maar ook denke 7 meganiese g eheuewerk 

maar/ •••••••••• 

l) Spoelstra: Die onderwys van Rekene aan die Af
rikaansmedium Middelbare skole van die Trans
vaal, 3 • 

2) Ibid: 54. 
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manr ook insigDie werk in die skool moet ten eerste 
gerig wees op die vorming van deoglike, heldere 
en omvattende getalsbegrippe waarop alle rekenwerk 
gebou moet wordo Deeglike werk in die laagste 
klasse van die laer skool is egter nie moontlik son
der inagneming van indiwiduele verskille nie. Soos 
aangetoon 9 verskil kinders grootliks t.o.v. hulle 
kennis van die getal wanneer hulle na die skool 
toe kom. Een van die eerste take van die ondervey
ser(es) sal wees om die leerlinge te toets om so 
'n duidelike beeld te verkry van die trap van ont
wikkeling waarop die kind staan t.o.v. sy getals
begrip. Miskien sal die toetse wat by hierdie 
ondersoek gebruik is 1 n bydrae lewer tot of 1 n rig
ting aandui by die vasstelling van die mate van 
ontwikkeling van die getalsbegrip van die beginner
tjies in ons Transvaalse skole, 

Hoofstuk 6 / •••••••••• 




