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HOOFSTUK II. 

DIE OPVOEDINGS- EN .BELANGHEBBENDE INSTELLINGS. 

Nadat in die vorige hoofstuk gehandel is oor die opvoe

dingsbegrip en aspekte van die opvoeding 9 die opvoedeling 

en die opvoeder word in hierdie hoofstuk, daarby aansluitend, 
I 

gehandel oor die spesifieke instellings wat vir die opvoe-

ding van die opvoedeling daargestel is of daarmee 6emoeid is 

of daarby belang het solank hy nog in sy ouerhuis vertoef. 

Ook word nagegaan hoe hierdie instellings aan mekaar verwant 

is en tco.v. mekaar behoort te staan, prinsipieel gesien in 

die lig van die verklaarde lewens- en wereldbeskouing. 

Instellings wat uit die aard van die saak hiervoor in 

aanmerking kom 9 is die huisgesin 9 die skool 9 die kerk en die 

staat en daaraan word clan agtereenvolgens aandag geskenk 

voordat daartoe oorgegaan word om in die volgende hoofstuk 

aandag te wy aan die vraagstuk van die opvoeding buite die 

huisgesinsverband. 

A .. DIE HUISGESIN. 

Indien n opvoedingsinstelling 9 of enige instelling, na 

waarde ·geskat wil word 9 loon dit die ondersoeker steeds om 

na die instelling se oorsprong te gaan en vas te stel hoe dit 

ontstaan het en wat sy wesenskenmerke 9 struktuur, organisasie 

en funksie is alvorens oorgegaan word tot die meer tegniese 

aspekte soos die omvang van sy taak en die inhoud en metode 

van sy opvoeding,want die histor~ese wording dra veel daar

toe by om •n juiste begrip van die to.edrag van sake te ver

werf. 

Hierdie gedragslyn word dan ook ·gevolg t.o.v. die huis-

gesin en die ander instellings. 

I. Ontstaan· en wese. 

Volgens Christelike opvatting het die huisgesin uit die 

skepping van die mens self ontstaan deurdat God die man eers· 

geskape het en daarna die vrou aan hom gegee het as lewens-

gesellin met die opdrag om vrugbaar te wees 9 te vermeerder. 
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en die aarde te vul. 

I:lie egpaar op hulself vorm egter nie 'l:1 gesin in die wa-

re sin van die woord nie
7 

want di t is eers n2- d ?. t daar •n 

kind is dat daar ui t die huwelik van man en vrou •n gesin 

ontstaan het. Die kind kan weer nie verskyn sander die ou-

ers nie sodat die gesin na sy wese bestaan uit twee kompo

nente: n volwasse deel (die ouers) en •n onvolwasse deel 

(die kind of kinders). 

Die gesin is egter nie slegs •n groep individue wat saam-

leef nie 9 maar •n eenheid 9 'D geslote 9 saamhorige gemeenskap-

pie wat gekenmerk word deur die absolute onverbreekbaarheid 

van sy binding deur bande van bloed 9 want gesinsbinding kan 

nie losgemaak word ni~ omdat die ouer altyd die ouer van die 

kinders bly en omgekeerd. Benewens die bande van bloed 9 die 

gemeenskaplike afkoms 9 word die gesin gebind deur die liefde 

en eerbied van die gesinslede vir mekaar. 

Die eenheid van die gesin word verder geopenbaar deur 

die gemeenskaplike woning 9 die gesamentlike nuttiging van 

maaltye 9 kerkbesoek 9 huisgodsdiens 9 ontspanning 9 vreugee-

en roubetoon 9 versorging uit die vader se verdienste 9 besit-

tings wat by afsterwe aan g~sinslsde bemaak word 9 e.d.m. 

Daarhenevvens word die f3enheid ook op geestelike gebied geopen-

baar~ die liefdesband tussen man en vrou 9 die liefde en 

eerbied van die kinders vir die ouers en vir mekaar 9 die be-

skerming 9 onderhoud 9 versorging 9 verpleging 9 vertroosting 9 

opvoeding wat van die een lid van die gesin tot die ander 

•t b t k b" d" 1 Ul gaan 9 open aar eweseer •n ewes er,. ll1 lng. 

Kenmerke wat uit die saamhorigheid van die cesinslede 

voortvloei is eenheid van doelstelling· by die gesinslede as 

gevolg van die oorheersende invloed van die ouers t.o.v. 

lewens- en w~reldbeskouing; eenheid van persoonlike strewe) 

omdat elke lid sy persoonlike strewingsneigings by die wel-

1 o Coetzee 9 J o Chris,~ Vraagstukke van di·e opvoedkundige po
litiek9 36 e.v. 
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vaart van die hele gesin inskakel; eenheid van belange 

l 
t.o.v. godsdiens 9 opvoeding 9 ekonomiese sake en ontspanningo 

So heg is die eenheid van die gesin dat daar n eie 9 ge

meenskaplike gedagte- en gevoelskring 9 •n 11 gesinsd~mpkringn, 

ontstaan wat •n eiesoortige stempel op sy lede afdruk. 

II. Struktuur en organisasie. 

Tiie huisgesin bestaan uit man 9 vrou en kinders waar 

elkeen sy funksie het. 

Tiie man is hoof van die huis
1

deur God met gesag beklee. 

Hy kies die vrou 9 stig die gesin en onderhou dit. Hy gaan 

voor in skriflesing en gebed en weak oor die godsdienstige 

belange van die gesin. Hy is die leier wat beskik oor meer-

dere wysheid 9 ryke ervaring en heldere oordeel. Hy is die 

hoof ook van die vrou wat verstandig by haar woon 9 haar as 

die swakkere eer en wat as Gterkere haar 9 wat die mindere 

is 9 dien en beskerm. Hy' is die vader van sy kinders wat hy 

verwek het en wat hulle bemin 9 bemoedig 9 ·sterk 9 lei 9 leer 9 

vermaan en straf. 2 Hy is koning 9 profeet en priester in en 

vir die gesin. 3 

Tiie vrou het 'll ander taak. As die man die hoof is 9 is 

die vrou die hart van die gesin. Die man verdien 9 maar die 

vrou bedien en versorg die gesin met die man se verdienste. 

Sy is die bevmarster van die gesin aan 1vie die kinders veel 

inniger geheg is. Sy rig die huishouding in 9 orden en ver-

sier die waning en gee binnenshuis die toon aan. Sy bewaar 

die orde 9 beskerm die sv-vakke 9 verpleeg die sieke 9 troos die 

treurende. Vir die kinders is sy die troos in leed 9 die 

l. Oosthuizen 9 J.H.~ •n Historiese 9 sosiologiese en opvoed
kundige studie van die kindersorg van 
die Nederduits Hervormde of Gerefor
meerde Kerk met spesiale behandeling 
van die Abraham Kriel-kinderhuis 9 195. 

2. Bavinck 9 H.~ Het Christelijk Huisgezin 9 123. 
3. Coetzee 9 J. Chris.~ Ons en ons kinders 9 32. 
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raad in nood en die toevlug en skuilplek by dag en by nag.
1 

Vader en moeder het dan elkeen n eie plek en n eie roe

ping in die gesin~ die vader as oorsaak en mag en verant

woordelike 9 die moeder as levve 9 lewcgewende en liefde. Hul-

le vul mekaar aan en word deur God saamgevoeg in die huwelik 

tot •n eenheid van vlees en gees 9 saamgebind met •n band van 

liefde. Op hierdie gemeenskap va~ liefde het God sy beson-

2 
dere verbondseen gele en daaruit word kinders gebore. 

Die kinde~s is die skat van die ouers, die rykdom van 

die huislike lewe wat in die ouers deugde tot ontwikkeling 

bring~ vader- en moederliefde, toewyding en selfverloening 9 

sorgsaamheid 9 belangstelling in die maatskappy, die kuns om 

op te voed. Die kinders le selfsug by die ouers aan bande 9 

versoen die teenstellings 9 versag die verskille 9 bring hull0 

nader aan mekaar. Die huisgesin oefen •n sterk invloed op 

die ouers sowel as die kinders uit.3 

In die organisasie van die huisgesin is daar •n :rangord2.. 

Die vyfde gebod eis dat die kindors hul vaJ.er en moede:" 

moet eor en daarmee \7ord die cuers met gesag beklee· oor huJ 

kinders. Maar tussen die kinders onderling ontstaan daa~ 

weer verskille in stand op grond van die ouderdomsverskiilo 

en hierdie verskille is vmrklik en nie denkbeeldig nie en 

moet as sodanig aanvaar en erken word. 4 Binne die gesins-

eenheid ontstaan daar dan •n hierargie van j onger kinders 9 

ouer kinders en ouers en hierdie hierargie is van opvoedku_n·

dige betekenis~ want soos wat die ouers teenoor die kinders 

beskermend 9 versorgend 9 opvoedend en die kinders teenoor die 

ouers eerbiedig 9 dienend 7 gehoorsamend handel en optree? so 

doen die ouer kinders teenoor die jongeres en omgekeerd. 

Benamings soO:B Ouboet 9 Sus 9 BoetiG vloei nie slegs uit to ego---

neentheid voort nic en dui nie net ranGorde onder die kin-

1. Bavinck 9 H.~ Het Christelijk Huisgesin 1 124-125. 
2. Coetzee 9 J. Chris: Ons en Ons Kinders 9 34. 
3. Bavinck 9 H.: Op. cit. 126. 
4. Coetzee 9 J. Chris.: Op. cit., 90. 
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ders van die gesin <:i-an nie~ maar ken ook status toe en dien 

as erkenning dat die ouer kinders met gesag beklee is oor 

die jongeres en dat die jongeres aan hulle gehoorsaamheid 

verskuldig is. 1 

Die hi~rargie verseker verder dat die gemeenskappie ~ 

replika in die klein sal wees van die grater gemeenskap 

daarbui te vmarby die kind ui teindelik moet aan- en inpas en 

waarvoor hy in die huisgesin voorberei word •. 

III" Funksies. 2 

Word die funksies van die huisgesirJ. ondersoek? dan blyk 

dit dat hulle in twee kategorie~ val 9 nl. sosiaal en opvoed-

l. Sosiaal 0 In •n voorafgaande afdeling is daarop gewys 

dat die huisgesin na sy Vlese •n hegte, geslote eenheid is en 

hierdie gesinseenhede is die boustene van die menslike same-

lewing. 'Nord die samelewing beskou as •n organisme wat soos 

alle organismes bestaan ui t •n versameling selle 9 dan fungeer 

die huisgesin (die kleinste, volmaakte, komplete, georgani

seerde eenheid) as seleenheid. So het die mensheid deur die 

gesin ontstaan en tot ontwikkeling gekom on so bestaan dit 

voort1 want die voortbestaan van die mensheid hang nie net af 

van die aanwas binne die gesin nie)maar ook van die funksie 

van die gesin as bousteen van die gemeenskap. 

Uit hierdie beskouing vloei voort dat ~ gemeenskap son-

der gesinne onbestaanbaar is 9 dat huisgesinne ni~:: geisoleerd 

kan staan ni~maar as selle saamgebind is in die gemeenskap 

en dat die individu slegs via die gesin vir die gemeenskap 

betekenis het. Dit volg ook dat die kind deur die gesin ge-

vorm word tot bruikbaarheid vir die groter gemeenskap - die 

sosiale samelewing 9 die }::erk en die volk 9 dog di t bring ons 

by die opvoedkundige funksie van die gesin. 

2. Opvoedkundig. vVaar ons nou gekom het by die skei

ding van die vtee tussen die Sosiologie en die Opvoedkunde 

1. Venter 9 JoD.g· Die kenmerke van die patriargale familie 9 

2 C _ Ch, 47 e.v. • oetzee J • rl o c :::. n l i _ 
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word die opvoedkundige koers verder gevolg deur die huisge-

sin as opvoedingsinstelling in oenskou te neem. Die sosio

logiese beskouing vind egter oak sy toepassing 1 veral in die 

kosskoolorganisasie. 

Uit die samestelling as hegte gemeenskap van volwasse-

nes en onvolwassenes volg dat die huisgesin die eerste en 

natuurlike instelling vir die opvoeding is 7 want die grondver

eiste9 voorwaarde en noodsaaklikheid van opvoeding is daar 

teenwoordig. Daarby is dit oak die ideale en beste instel-

ling uit hoofde van die liefde 9 vertroue 9 intimiteit? simpa

tie en intuitiewe verstaan van mekaar wat daar heers. 1 

Die volgende opvoedkundige funksies van die huisgesin as 

opvoedingsinstelling kan onderskei word~ 

a) Drangbevrediging. Uit die feit dat die mens 

geskape is met primere geestesbehoeftes waaraan voldoen moet 

word indien hy tot gesonde ontwikkeling gebring wil word en 

die fei t dat sy Skepper die huisgesin aangevvys het as sy na-

tuurlike opvoedingsinstelling 1 volg dit feitlik aksiomaties 

dat hy sy drangbevrediging daar die beste sal vind. Desnie-

teenstaande word aan die bevrediging van die onderskeie be-

hoeftes tog kortliks aandag geskenk. 

i) Die veiligheidsdrang. Die beskerming en ver-

sorging wat hy van die ouers geniet en die bestendigheid van 

die huisgesin bevredig die veiligheidsdrang van die kind 

waarsonder hy skugter 9 onseker 9 onbestendig en minderwaardig 

voel en nie in staat is om met die beste.in hom na vore te 

kom nie. 

ii) Die erkenningsdrang. In die huisgesin leef hy 

in TI kring wat belang stel in hom ter wille van homself 1 sy 

p~estasies en sy aktiwiteite. Hierdie erkenningsdrang word 

veral deur die ouerlike liefde en gesag gevoed. 

iii) Die geldingsdrang. Reeds vroeg in sy lewe open~ 

baar die kind die derde drang 1 nl .. die geldingsdrang 9 en in 

die huisgesin w2car hy met vertroue bejeen en met verantwoor-

1. Coetzee, J~ Chris.~ Inleiding tot die Algemene Teoretie
se Opvoeakunde 1 361 e.v. 
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delikhede belas word? word sy drang na aktiwiteit bevredig 

en is die geleenthede die geskikste om homself te handhaaf 

·en selfstandigheid te ontwikkel. 1 

. iv) Die vryheidsdrang. Die kind weet intuitief 

dat hy op die aangebore welwillendheid van sy gesinsgenote 

kan staatmaak en daarom reken hy daarop en rig hy sy lewe 

daarvolgens in. Om hierdie rede voel die kind hom dan ook 

nerens vryer en vrymoediger as in die huisgesin nie,
2 

veral 

as da~rby in aanmerking geneem word dat sy bewegings in en 

om die huis normaalweg nie onnodig aan bande gele word nie. 

b) Ontwikkeling van gesindhede. Uit die verhou-

ding tussen hom en sy ouers, broers en susters ontwikkel die 

kind s:ekere gesindhede wat van opvoedkundige betekenis is~ 3 

J 
Die liefde wat die kind van die ouer ontvang, wek by 

hom weaerliefde, terwyl die versorging by hom n afhanklik

heidsbesef teenoor die ouer laat ontwikkel waarui t •n geloof 

groei dat die ouer in sy behoeftes kan voorsien. Uit die ge-

hoorsaamheid wat hy aan die ouers, broers en susters betoon? 

vloei voort hoogagting, eerbied, ontsag. Omdat die kind hom 

afhanklik van die ouer voel? stel hy hom maklik in sy plek; 

omdat hy die ouer lief het? vereenselwig hy hom maklik met 

hom; omdat hy hom eer? stel hy die ouer maklik tot ideaal. 

So ontwikkel daar oueridealisering by die kind.4 

c) Grondslaglegging. By dit alles word die kind 

gebore 11 into a ce·rtain religion, a certain conception of mo-

rality, a certain set of thought, a certain evaluation of 

life and of the elements of life, a certain general attitude 

towards other classes in the community, as surely as it is 

born into this or that country, town or village. We do not 

mean that it inherits all these things ready made, but that 

it is born into a social tradition, not necessarily all for-

1. Oosthuizen, J.H.~ 

Co e t z e e , J o C hr . ~ 

K:vk Bl. 44• 
C '0 e t z e e , J . C hr o ~ 

n Historiese, sosiologiese en opvoed
kundige studie van die kindersorg van 
die Nederduits Hervormde of Gerefor
meerde Kerk, met spesiale behandeling 
van die Abraham Kriel-kinderhuis,l94e.vo 

Vraagstukke van die Opvoedkundige Poli
tiek, 41. 
Ons en ons kinders, 59 - 70. 
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mulated in law, or creed, or maxim, but largely an unwritten 

code, yet one more difficult to escape from, because of its 

very vagueness, than if it were embodied in definite enact

ments 0 n
1 

Tereg kan dan beweer word dat die huislike opvoeding nie 

'net die begin maar ook die grondslag van alle opvoeding is 2 

en die huislike atmosfeer vorm die dampkring waarin die k:Lnd 

opgevoed word. 

IV. Inhoud van die huislike opvoeding. 

Die inhoud van die opvoeding in •n Christelike huisgesin 

is in die eerste plek die religieuse sto~want die ouers is 

gebind deur die belofte wat hulle ongeveins by die doop van 

die kind afgele het om hom in die leer van die godsaligheid 

te onderrig of te laat onderrig,3 d.w.s. in die Bybel 9 die 

Belydenisskrifte en die Kerkgeskiedenis.4 

In die huis leer die kind verder die gebruik van sy moe-

dertaal, orde en reelmaat, die beoefening van liggaamlike en 

geestelike reinheid, goeia ~ewoontes, goeie maniere en wel-

lewendheid. Daar word die gemoed gevorm en ontwikkel die se-

delike besef en oordeel en die lewenswandel. Die huislike op-

voeding verskaf die lewensopvattings, sentimente, voor- en af-

keure, en vorm die opvattings oor en gesindhede teenoor kul-

turele, sosiale, ekonomiese en nasionale vraagstukke. Daar 

ontwikkel die kind eerbied vir gesag, vryheidsliefde en pligs-

besef. Uit sy eerbied vir die g~sag van sy ouers en die ouer 

broers en susters groei die eerbied vir en onderwerping aan 

die gesag van die owerheid en die landswette en ontwikkel hy 

tot wetsgehoorsame burger. Deur die wisselwerkende verkeer 

in die huisgesin leer die kinders om hul belange en behoeftes 

te skik na die eise van omstandighede en om aan die heil van 

1. 

2. 

3. 

4. 

Welton, J. & Blandford, F.G.~ Principles and methods of 
moral training with special 
reference to school dlsci
pline, 7 e.v. 

Coetzee, J.Chr.: Inleiding tot die Algemene Teoretiese Op-
voedkunde, 363. . 

De Wet, C.J.H. en Coetzee J.Chr.: Die beginsels, metode en 
geskiedenis van di~ kate
ge~lese unaerwys, L• 

De Wet, C.J.H. en Coetzee J.Chr.: Op. cit., 8 e.v. 



die gesin voorrang te verleen bo hul. eie belang. Langs hier-

die weg leer hulle om in en aan te pas by •n gemeenskap. 

In kort, die inhoud van die huislike opvoeding maak voor~ 

siening vir die opvoeding van die hele persoonlikheid: lig-

gaamlik, emosioneel, esteties, kultureel, sosiaal, nasionaal 

en sedel.ik-godsdienstig. 1 

V. Metodes van die huislike opvoeding. 

Word daar nou gevra na watter middele die huisgesin aan-

wend om die kinders op te voed, kom die mag van die voorbeeld 

onmiddellik in die gedagte 9 gevolg deur lering, voorligting 

en teregwysing, die aanwending van gesindhede en, les bes, 

die rol wat die kinders in die huislike kring t.o.v. mekaar 

se vorming speel. 

1. Die godvragtige voorbeeld. Van primere betekenis vir 

die opvoeding van die kind is die opvattings ~n gesindhede wat 

hy ontwikkel uit die voorbeeld wat die huisgesin in aksie aan 

hom stel. 

:Die gesindheid wa t die ouers openbaar i.. v .m. die le.we c:n 

al sy veelvuldige si tuasies, hul deelname aan aktivvi teite van 

allerlei aard op kerklike 9 sosial.e 9 kulturele en nasionale ge-

bied en die wyse waarop hulle meedoen, die handhawing van tra-

disies, die beoefening van wellewendheid en die Christelike 

deugde van naasteliefde, nederigheid 9 sorgsaamheid, hul.pvaar--

digheid 9 mededeelsaamheid 9 spaarsaamheid, hoflikheid, gasvry-. 

heid, erk2ntlikheid, matigheid, kuisheid 9 reinheid 9 eerbied 

teenoor meerderes, gelykes en minderes, ens. en die gesprekke 

wat in die teenwoordigheid van die kinders oor al hierdie sak3 

gevoer word - in kort, die goeie voorbeeld van innige opregte 

godsvrug organies verbind met egte beskavlting en deeglike ken-

nis wat gestel word deur TI ouer wat. self TI mens van God is, 

volkome toegeras vir elke goeie werk; is •n magtige faktor in 

1. Coetzee 9 J. Chris. ~ Vraagstukke van die opvoed1q;mdige po
litiek, 42. 
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die· vorming van die kind gedurende sy wordingsjare. 1 

Van besondere betekenis is ook die voorbeeld wat die ouers 

in bul verbouding teenoor mekaar stel. Die onderlinge verbou-

ding tussen vader en moeder is van son beslissende betekenis 

vir die opvoeding van bul kinders dat bulle as begte eenbeid 

beboort te fungeer sodat bulle die· kind as't ware deur mekaar 

se oe sien. Die wyse waarop bulle mekaar se gesag erken en 

waarop bulle bulle aan die gesag in die gemeenskap onderwerpj 

maar bo alles 9 die wyse waarop bulle saam in bul. woorde en 

.dade buig vir die grootste gesag 9 nl. die van God 9 bring die 

kinders tot erkenning en aanvaarding van die gesag van ouers 

en gemeenskap en uiteindelik die gesag van God. So ook moet 

die liefde van die ouers vir mekaar en vir die kinders, die 

kinders bring tot kennis 9 aanvaarding en belydenis van die 

liefde wat bo die menslike liefde bestaan 9 nl. die liefde van 

2 God. 

2. Lering 9 voorligting en teregwysing. In die buisgesin 

geskied die opvoeding verder gepaard met die voorbeeld ·in •n 

groot mate langs die \Neg van lering 9 voorligting en teregwy-
. . 

sing waardeur geestesboudinge? gesindbede en opvattings ge-

kweek word t.o.v. die dinge en sake waarmee die kind in aanra-

king kom. Die kind word nie toegelaat om onbeteuelde uiting 

aan sy menings en neigings te gee nie 9 maar deur die kontinue, 

volgehoue toesig van die ouers 9 remmend aan die een kant en 

aanmoedigend aan die ander 9 word n gebalanseerde ontplooiing 

van die gees verseker.3 

~n bierdie verband kom daar onwillekeurig voor die gees 

die gesprekke wat met die kinders gevoer word by die huisgods-

diens 9 tydens en na besoeke en uitstappies in verband met be-

siens- en wetenswaardighede 9 vertellings uit die eie ervaring, 

l 
-'-• 

2. 
3. 

Coetzee 9 J. Chris.~ 

Coetzee, J. Chris.~ 
Coetzee, J. Chris.~ 

Inl8iding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde 9 363. 
Ons en ons kinders, 35 e.v. 
Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, 363. 
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uit die familiegeskiedenis en uit die volksverlede e.s.m. 9 as-

ook die beantwoording van die honderd-en-een vrae wat van groot 

betekenis is vir die verwerwing van gesindhede en kennis. 

3. Aanwending van gesindhede. •n Middel veral tot sede

lik-godsdienstige opvoeding vind die ouer in die gesindhede 

wat ontwikkel uit die kind se verhoudings tot BY ouers1 deur 

dit te sien as afbeeldings van· die verhoudings van mens tot 

God en dit aan te wend om die kind van hulle te laat afsien 

en tot God op te sien as die enigste Onderhouer en Voorsiener 

wat alleen volmaak is. 2 

4. Kinders as hulpopvoeders. •n Ander opvoedingsmiddel 

van die huisgesin le langs die weg van dio ouer kinders. 3 

Die ouer kinders tree vriendelik 9 sorgsaam en beskermend op 

heid 9 sorgsaamheid 9 offervae"rdigheid e. s .m. 9 terwyl hul leier-

skapshoedanighede en verantwoordelikheidsbesef terselfdertyd 

daardeur bevorder vvord. Die ouer kinders oorbrug die kloof 

tussen die ouers en jonger kinders wat ontstaan uit leeftyd.s-, 

verskille1 want hulle voorbeeld le binne makliker bereik van 

die jongeres en word derhalwe geredeliker gevolg. Dit voed na 

weerskante op: die ouer kinders moet streef om ~ waardige 

voorbeeld te stel.en die jonger kinders om dit te ewenaar. Die 

jonger kinders neem geredeliker notisie van die oordeel en 

kritiek van die ouer kinders. Die ouer kinders oordeel dikwels 

veel skerper as volwassenes 9 maar hul kritiek is tog verstaan-

baarder en aanneemliker. Die ouer kinders dra ook hul deel 

by tot die sosialisering van die jongeres. Die aandag en ver-

sorging wat die suigeling 9 peuter en kleuter geniet 9 laat hom 

die indruk kry dat di~ wereld om hom vir sy voordeel bestaan 

en dat alles om hom wentel. Van hierdie oorheersende houding 

moet hy verlos word om te kom tot aanpassing_aan die eise van 

l. Kyk bl.41. 
2. Coetzee 9 J. Chris.: Ons en ons kinders 9 65 e.v. 
3. Kyk bl.37. 
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die menslike samel·ewing. Die aanvoorwerk in hierdie opsig 

geskied die oeste deur die remmende invloed wat uitgaan van 

die ouer broers en susters wat nie genoee neem daarmee om te 

buig vir die eise van die jongere nie en dit is onmisbaar vir 

die sosialisering van die jong kind. 

Langs hierdie weg word die ouer kinders nie net •n belang-

rike hulpmiddel vir die huislike opvoeding deur veel van die 

sorg en opvoeding van die ouers oor te neem nie, maar werk 

die jonger kinders op hul beurt ook opvoedend op die oueres 

. 1 ln. 

5. Tug in die huislike opvoeding. Behalwe die opsetlike 

en onopsetlike onderrig van die kinders is die ouers ook ge-

roepe tot die huislike tug wat streng uitgeoefen word, maar 

rekening moet gehou word met die gebod van God en die aard en 

ontwikkeling van die kind. Omdat die Christelike ouer bewus 

is van die gesag wat hy dra en die verantwoordelikheid wat dit 

meebring, moet hy streng en regverdi.g wces met die .gevolg dat 

die kind in die Christelike huis reeds vroeg leer wat die 

vrees van God beteken, wat dit is om gehoorsaam te wees, die 

gesag te erken en onderdanig te wees. 2 

VI. Die organiese opvoedingsproses.3 

•n Saaklike analise soos die voorafgaande kan egter nie 

•n ware beeld van die opvoeding in en deur die huisgesin lewer 

nie,want vireers is die huisgesin 11 geen macksel van menschen-

handen; het is een gave Gods, het wordt ons naar zijn wel

behagen geschonken. Wij kunnen het zelfs, al bestaat het 

eeuwen lang, niet namaken7 het was en bet is en het blijft 

een gave, het is eene instelling welke God alleen in stand 

houdt. 11 

Voorts het elke huisgesin sy eie karakter .wnnt de man 
) it 

1. Coetzee, J. Chris.~ Ons en ons ktnders 9 65 e.v. 
2. Coetzee, J. Chris.~ Inleiding tot die Algemene Teoretiese 

Opvoedkunde, 364 e.v. 
3. Bavinck, H.~ Het Christeli ·k Huis ·ezin 138 e. v ~ 
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en de vrouw ~ ui t verschillende familien af_komstig brengen 

ieder hun eigen bloedverwantschap 9 traditie, natuur, karakter 9 

neiging, hun eigen leven mede. '' Verder is daar binne die een

heid van die gesinsverband groat vcrskeidenheid
1 

neen rykdom 

van verhoudingen, een veelheid v&n sigenschappen 9 een schat 

van gaven 9 een wereld vE::.n lief de 9 een wonder bare verbinding 

van rechten en plichten, wederom niet door menschen 9 maar 

door Gods vrye beschikking samengebracht .. o o 
11 

Om hierdie redes is die opvoeding in die huisgesin van 

so'D besondere aard dat di t nie nageboots kan word nie. 11 Zoo

als het gezin zelf voor geen namaak vatbaar is 9 zoo is er oak 

geen copie van de huiselijke opvoeding mogelijk. Geen school 9 

geen kazerne 9 geen kinderhuis 9 geen ryksopvoedingsgesticht kan 

het huisgezin vervangen of vergoeden." 

Alles voed gedurig op en a~nal voed mekaar onophoudelik 

op vir die lewe en deur die lewe. 11 Alles voedt in het huis

gezin op, de handdruk van de vader 9 de stem van de moeder, de 

oudere broer 9 het jongere zusje 9 de zuigeling in de wieg 9 de 

kranke lieveling 9 de grootouders en de kleinkinderen 9 de ooms 

en de tantes, de gasten en de vrienden, de voorspoed en de te

genspoed9 de feestdag en de dag van rouw 9 de zondagen en de 

werkdagen 9 de bede en de dankzegging nan den disch en de lezing· 

van Gods woord 9 het morgen- en het avondgebed. Alles is bezig 

elkaar op te voeden van dag tot dag 9 en van uur tot uur 9 zon

der opzet 9 zonder plan, zonder methode en stelsel 9 die tevoren 

uitgedacht zijn. Van alles gaat een opvoedende kracht uit; 

zonder dat ze ontleed en berekend kan worden. Duizend nietig

heden, duizend kleinigheden 9 duizend bezielingen 9 ze oefenen 

alle hare werking ui t. Het is het leven zelf dat hier opvoedt-, 

het rijke 9 onuitputtelijke, alzijdige, grQote leven. Het 

huisgezin is de school des levens 9 omdat het er de bran en de 

haard van is." 

Die huislike opvoeding is •n organiese eenhe.idsproses wat 
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op die vorming van die hele mens·gerig is. 11 Het (die opvoe

ding) is er alles nog een als de bloem in de knop. Het kind 

leert wel in het huisgezin en het krijgt onderwijs ook; het 

orienteert zich langzamerhand in zijne omgeving en leert zijne 

kleine wereld kennen, het doet een schat van gewaarwordingen, 

aandoeningen 1 voorstellingen, woorden en gedachten op; het 

leert naar evenredigheid in zijn ~erste levensjaren ·zelfs 

meer dan in lateren leeftijd. Maar het gaat alles ongemerkt, 

vanzelf, geleidelijk 9 onafgebroken; het is het leven dat 

opvoedt en dat opvoedt door het leven voor het leven. De 

waarneming 9 het geheugen 9 het oordeel wordt er geoefend 9 maar 

ook de verbeelding, de wil, het geweten, het gemoed en het 

hart, de spieren en de zenuwen, het hoofd en de h8nd en de 

voet. Ondeugden worden er tegengegaan, eigenzin, -zelfzucht, 

jaloerscheid; deugden worden er aangekweekt, reinheid, orde, 

gehoorzaamheid 9 mededeelzaamheid, ·barmhartigheid, zooals in 

geen andere· school. In het huisgezin heeft de menschwording 

van de mensch plaats; hier wordt de grondslag gelegd voor de 

toekomstige man en vrcruw, van den vader en de moeder, van het 

lid der maatschappij, van den staatsburger, van den onderdaan 

in het koninkryk Gods. 11 

VII. Slotsom. 

In die huisgesin is saamgetrek 11 mannelijke en vrouwelijke 

eigenschappen, lichamelijke en geestelijke krachten, verstands-

wils- en gemoedsgaven, ouderdom en jonkheid, sterkte en zwskte, 

gezag en gehoorsaamheid, achting en liefde, eenheid en ver-

scheidenheid van belangen" wat daarvnn maak 1,de eerste en de 

beste school van opvoeding, welke op aarde hestaat 111 6n wat 

deur niks vervang of vergoed kan word nie 11 hetzij ze door 

bijzondere personen of vere.Gl'l.igingen, door kerk of door st2"at 

wordt tot stand gebra~ht. 112 

Die huisgesin is dan die primere opyoedingsinstelling-, 

deur God self in aansyn geroep. 

1. 
2. 

Bavinck, H. ~ 
Bavinck, H.: 

Het Christelijk Huisgezin, l20o 
Op. cit. , 121. 
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B. DIE SKOOL. 

I. Ontstaan en wese. 

Die natuurlike opvoeder van die kind is die ouers en 

die natuurlike opvoedingsinstelling is die huisgesin en aan

vanklik is hierdie taak dan ook gehecl-en-al deur die ouer in 

die huis verrig, dog met die toeneming van kulturele ontwik-

keling en van die kennis en vaardighede wat aan die kinders 

oorgedra moet word~ en soos vmt die sosiale struktuur al 

hoe komplekser en die stryd om te bestaan steeds moeiliker 

geword het, kon die ouers mettertyd hul opvoedingstaak nie 

meer ten volle en na behore verrig nie· en was hulle genood-

saak om iemand van buite die huisgesin te vind wat kon help 

met die opvoeding van die kinders. So het daar dan plaasver-

vangende ouers 9 nl. onderwysers 9 ontstaan w2t hulle .teen ver

goeding gewy het aan die taak van die onderwys. 1 Aanvanklik 

het hulle hierdie taak in die huis verrig as huisonderwysers~ 

maar langsamerhand het·ouers begin saamspan om die diens 

van •n onderwyser te bekom en te bekostig en moes •n plek aan-

gewys word waar hy die taak kon verrig. 

So het die skool ontstaan as kultuurproduk op die gebied 

van die algemene genade om die huisgesin te help met sy op-

voedingstaak. 

Uit hierdie kort uiteensetting van sy ontstaan 9 blyk dit 

dat die skool ui t die huisgesin gebore is sodat daar •n noue 

verband tussen die huis en die skool is, maar tog kan die 

skool nie beskou word as •n verlengstuk van die ouerhuis nie 9 

en wel om die volgende redesg 

1. Die huisgesin is •n natuurlike instelling wat .ui t die 

Skepping self voortgevloei het terwyl die skool kunsmatig ont-

staan het as kultuurproduk. 

2. Die lede van •n huisgesin is bloedverwante • . 5 onderwysers 

en leerlinge nie noodwendig nie. 

1. 

2. 

Coetzee 9 J. Chris.~ Die eerste beginsels van die Calvinis
tiese opvoeding 9 49. 

Du Toit, P.S.~ Onderwys aan die Kaap onder die Kompanjie 9 
r 
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3. Die huisgesin is •n permanents gemeenskap terwyl die skool-

gemeenskap van tydelike aard is. 

4. Die gesagsverhouding tussen ouers en kinders is vasgel§ 

in die gebodg neer jou vader en jou moeder" en is dus God-

delik van oorsprong 9 alhoewel hierdie gebod ool{ gehoorsaam-

heid van leerling teenoor onderwyser impliseer 9 behoort die 

onmiddellike gesag wat die onderwyser oor die leerling uit-

oefen 9 van die ouer ontvang te word. 

5. Die gesag van die ouers gaan oor die hele lewe van die 

kind 9 terwyl die onderwyser se gesag net •n gedeel te van die 

lewe dek-"' aangesien die kind slegs vir 'n gedeel te van die dag ~ 

en dan net op skooldae 9 onder sy sorg staan. 

Al is die skool nou nie •n ui tbreiding van die huis nie 9 

vul dit tog die huis aan om aan die kinders te gee wat hulle 

onder heersende omstandighede nie deur die ouers gegee kan 

word nie 9 nl. onderwys, en daaruit volg dat die ouers huJ 

reg aan die skoal oordra en dat die skool dan selfstandig die 

verantwoordelikheid daarvoor moet dra, in diens, nie van in-

di viduele ouers ni,:; 9 m?.ar van die ouergemeenskap. 

Prinsipieel moet die skool dan gesien word as ~ selfstan-

dige instelling met sy eie gemeenskap-in-die-kleine waarin 

die kind sy eerste inleiding kry in die menslike samelewing 

in die groot. 1 

II. Struktuur en organisasio. 2 

Op die ontwikkelingsgeskiedenis wat die skool deurgemaak 

het om te kom tot sy huidige vorm 1 word hier nie in besonder-

hede ingegaan nie 9 dog wo~d volstaan deur te verwys na enkele 

aspekte wat algemeen bekend is, nl. dat die skoolgemeenskap, 

soos di t hoort, ook ui t •n volwasse deel (die onderwysers) en 

~ onvolwasse deel (die leerlinge) bestaan en verder dat dit 

gangbaar is om skole in twe~ groepe te verdeel 9 nl. laer- en 

l. Coetzee, J. Chris.g Die eerste beginsels vf'1n die Calvi
nistiese opvo0ding, 49 e.v. 

2. Coetzee, J. Chris~g Inleiding tot die Algemene Praktiese 
OpvoedkuNde, 40. 
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middelbare skole. Die laerskool word in die al6emeen deur 

kinders van hul 6de tot hul l2de lewensjaar besoek waarna 

hulle na •n middelbare skool gaan 1 minstens totdat hulle aan 

die VE:Jreistes van die skoolplig voldoen het. Hierui t volg 

dat die middelbare skool te doen het met ndolessente. 

Tradisioneel vvord die leerlinge in elk VRn hi'erdis skole 

in standards verdeel wat homogeen is t.o.v. ouderdom en/of 

ontwikkelingspeil en indien daar te veel lecrlinge in dieself~ 

de standard is, vind ~ verdere o~derverdeling in klasse plans. 

In die laerskool word die klasonderwysstelsel gevolg 

waar dieselfde onderwyser al die onderrig aan ~ bepaalde klas 

gee 1 terwyl die vakonderwysstelsel in die middelbare skool ge-

volg word waar •n bepaalde vR.k deur een of meer onderwysers 

.aan al die leerlinge in die verskillende st~nderds gegee word. 

In •n bepaalde klas ontvc:mg die leerlinge derhalwe hul onderrig 

van verskillende onderwysers. In die l~orskool het die onder-

wyser dus meer met die kind te doen terwyl hy in die middel~ 

bare skool meer met die vRk te doen het. 

Aan die spits van •n skool stnnn die hoofonderwyser wie 

se verantwoordelikheid dit is om toe te sien dn.t die skool 

doel treffend fungoer. D it bring ons by die volgende aspek 

van die skool wat onder beskouing moet genoem word. 

III. Die funksie. 

Die funksie van die laerskool is om volksonderwys te ge8 

sod~t die leerling vir die volkslewe bekwaam k~n word. Dit 

word gedoen deur die grondslag te le vir gesonde liggRamlike· 

en geestelike ontwikkeling, die prRktiese vaardigheid in 

daardie bedrywighede waaraRn almal in hul dRaglikse lewe 

deelneem 1 die idealE) en gewoontes vs.n burgsrlike en s.nd.sr 

vorme; van groepbedrywighede.t 

Die funksie v2n die middelb2.re skool is die voortsetting 

van die integrcsie v:::m die leerling;;m8.P"r op 'n hoer intellek-

1. Coetzee, J. Chris.: Inleiding tot die Algemene Praktiese 
Opvoedkunde, 46. 
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tuele poil as in die lGerskool totdat die gewenste kennis~ 

waarderinge 9 ide?vle 9 houdinge en vermoens biJhoorlik tot •n 

eenheid in die jeugdige persoonlikheid. saamgegroei het 9 met 

behoorlike inagname van die ontwikkelingstadium van die leer

ling (nl. die adolessensie) en die onderlinge verskille in 

belangstelling 9 aanleg en vormoens.-vural die intelligensie. 

Verder is dit die funksie V8n die middolbare skool om 

die vroeer verwefde kennis te sistematiseer~ te orden en toe 

te pas en ook om •n wye verskeidenheid van denkmetodes aan te 

wend,want die leer- en studiemetodes moet in hierdie skool 

vasgele word. 

Origens moet die skoal deur meting en toetsing die aan-

leg 9 vermoens en bel:::mgstellings vnn die individuele leer-

linge bepaal en die leerlinge daarvolc;ens sdviseer t.o.v. die 

verskillende rigtings we,t hulle in die toekoms k:':n inslf:',.:ln. 1 

Samevcttend kan die funksie van die skool dus omskryf 

word ns onderwys en onderrig in die eerste plek 9 gepaar~met 

algemene vorming vEm die porsoonlikheid 9 m. n. w. die tradi-

sionele skool bepaal hom hoofsaaklik by die verstandelike 

vorming en toerusting en voorbereiding vir die maatskaplike 

lewe 9 wat egter nie geskei kan word v:m die ander opvoodings--

elemente nie. Die skool as sekondere instelling neem dus 

nie die hele opvoedingstaak van die huis as primere instel-

ling oor nie? dog slegs •n deel daarvc:m en wol daardie deel w-::'"'r 

die huisgesin onmagtig geword het om die opvoeding na behore 

te verrig 9 nl. die loiding tot en ingro0iing in die lewe in 

2 die groter cemeenskapsverband. 

IV. Inhoud van die skoolopvoeding. 

Ten einde aan sy funksie to voldoen 9 neem die lqerskool 

tot inhoud van sy opvoedine die eerste beginsels van lees 9 

skryf en reken wat dien as instrumente vir latere· kennisver-

werwing,en verder albemene vakke soos Godsdiens~ die moeder-

l. Coetzee~ J. Chris.~ Inleiding tot die Algemene Praktiese 
Opvoedlmnde 9 52. 

2. Ibid. 6~. 
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taal, G eskiedenis en A ardrykskunde 1 Natuurkennis 9 die tweede 

taal, L iggaamsopvoeding en kunste en vaardighede soos Srmg 

y t 1 en ~·.unsvly • 

Waar die middelbare skool hom nog meer as die laerskool 

toespits op die wetenskaplike vorming van die leerling be-

staan die inhoud ui t •n aantal vakwet·ensknppe en lettere waar-

2 in die leerling onderrig ontvang. Ten einde voorsiening te 
. " 

maak vir differensiasie op grond van onderlinge verskille, 

word die leerlinge egter toegelaat om n keuse te doen uit 

die reeks vakke
1

dog om eensydige of gebrekkige ontwikkeling 

te verhoed 9 word die keuse baperk~ Ter illustrasie word die 

inhoud van die Transvaalse middelbare skool hiGr gegee~ 

In standerd ses word die leerling verplig om Godsdiens

onderrig, die huistaal 9 die tweede taal 9 Algemene Wiskunde, 

GJskiedenis, Aqrdrykskunde, Algemene Natuurwetenskap 9 Eedryfs-

kennis vir seuns en Huishoudkunde vir meisies, Liggaamlike 
' 

opvoeding 9 Skoolmusiek, K.uns, Voorligting en Volkekundige 

studies te neem 9 terwyl •n derde tnal, Klubvverk en Instrumen-

tale Mtr..:tsiek as kcusevakke toegelaat word. 

In standerds sewe en agt word aardrykskunde as verpligte 

vak weggelaat ui t die lys vir standerd ses en •n vierde taal. 9 

VT iskunde 9 Aardrykskunde 7J3oekhou of S akekennis 1 T ikskrif 9 

Snelskrif en/of Shorthand, Handel, Gesondheidsleer (slegs 

vir meisies) as keusevakke by di§ van standerd ses gevoeg. 

In standerds nege en tien is die verpligte vakke Gods-

diensonderrig, die huistaal, die tweede taal, Voorligting en 

Liggnamlike opvoeding wat dqn aangevul moet word met vier of 

vyf keusevakke uit die goedgekeurde eksamenvakke vir die 

Transvaalse Eindeksamen van die Middelbare Skool. :Oaarbene-

wens mag algemene vakke soos S .molmusiek en Kuns bygevoeg 

word.3 

l. Coetzee 9 J. Chris.~ Inleiding tot die Algemone Praktiese 
Opvoedkunde, 49. 

2. Ibid, 55. 
3. T.O.:O. ~ Omsendbrief nr. · 93 van 1959. 
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Met hierdie inhoud tot hul ·beskikking mo.et die skole 

nou hul take verrig en daarby ontstaan die vreoag dan hoe hul--

le dit doen. 

V. Metode van die skoolopvoeding. 

l. Besondere metodes. Aangesien die laerskoolleerling 

nog in die ontwikkelingsfase verkeer waar hy glo op gesag en 

omdat die stof wat hy moet bemeester grotendeels feitelik van 

aard is, is die metode wat aangewend word tot doeltreffende 

onderrig in die laerskool hoofsaakl~k klnssik~le mededeling 

en individuele selfwerksanmheid van die leerl·inge_, nangevul 

deur aanskouingsmiddele, toeligting en dramatisering.
1 

In die middelbare skool word daar benewens die tradisio~ 

nele lesingmetode •n groot verskeidenheid metodes soos die 

handboekmetode, die projekmetode en die laboratoriummetode 

aangewend wat daarop bereken is om die leerling tot selfwerk

snamheid en selfstandige studie te bring. 2 

Die metode in die middelbare skool word aangepas by die 

ontwikkelingsfase van die leerling waar hy nie meer soseer 

glo op gese.g nie, maar wil belsef en ervaar 9 wik en weeg 9 oo.r--

deel en oorweeg, ens •. , omdat hy dinge wil beleef en tot self-
-' 

stsndige wa~rdebepaling wil kom} 

2. Die eenheidsbeginsel.4 Ann die fundamentele een

heid.sbeginsel'word- in die skoolopvoeding op verskeie maniere 

voldoen, maar veral deur die sentrale gesag van die hoof, 

deur koordinasie, korrelasie en kooperasie en deur die dooi-

stelling -en hierin le '11 sterk opvoedingsmiddel,-

a) Die sentrale gesag van die hoof. Die hoof is 

die sen-trEtle ges2.gsdr2.or in die skool en as sodanig is hy ver-

antwoordelik vir die samestelling van '11 ge·balanseerde opvoe-

<!ingsplan binne die ro.amw0rk v~-;,n die voorgeskrewe leerplan 

en vir die opstelling vnn gepaste werkskemas gebRseer op die 

l. Coetzee, J. Chris.~ Inleiding tot dio Algemene Praktiese 
OpvoGdkunde, 49. 

2. Ibid, 56. 
3. Kyk bl.l8. 
4. Eie siening. 
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leergange. Hy lo ook d~e opvoedkundige beleid neer t.o.v. 

alle skoolaangeleenthede soos slle aspekte van die klaskam8r-

praktyk en buitemuurse aktiwiteite~ gedragsregulering via di~ 

skoolreels~ tug en gesagsuitoefening en die norme wat dien

aangaande behoort te geld 9
1 die benadering van die individu 

en die gemeenskap 9 ens. ooreenkomstig sy kennis 9 insig en 

opvatting van die funksie van die skool. Hy lig die perso-

neel in en voo~ en onder sy leiding 9 bestuur en beheer voer 

hulle die beleid uit binne die rsamwerk van die bepaalde be-

leidsp?vtroonJ elk op •n wyse vvc.t eie is san die pGrsoonlikheid 

dog wat nietemin 9 net soos die hoof se beleid 9 onderhewig is 

aan die eise van opvoedkundige korrekthcid. Die hoof skep 

die atmosfeer en gees in die skool ooreenkomstig die doelstel-

ling 9 sien toe dat die skooltoon daarin setel en in ooreen

stemming daarmee is2 en dra sorg dat in die basiese asook die 

besdndere geestesbehoeftes voortkomende uit die leerlinge se 

ontwikkelingsfase voorsien word. 

So kom daar eenheid in die veelheid v~n opvoedingsakti-

witeite en langs hierdie k~naal vloei die hoof se opvoedings-

aksie en invloed aanhoudend deur na die· leerlinggemeenskap 

wat daarmee besproei word en tot wasdom kom. 

b) Koordinasie 9 korrelasie en kooperasie. Die on

derrig in die verskillende vakke het in die.meeste gevalle 

die verstandelike ontwikkeling en toerusting van die l~erling 

voor oe 9 dog dit kan ook dien om een of meer van die origu 

opvoeqingselemente te bevorder 9 soos blyk uit die bydrae wat 

die onderrig van Geskiedenis tot die nRsionalc vorming k~n ld-

wer. Di·e taak van die skool is egter om 9 net soos diG huis 9 

die hele persoonlikheid op te voed en daarom moet die eenheids 

beginsel ook in die skool gehandhaaf v:ord. Di t knn bewerkste 

lig word deur in die eerste instansie die leerplnn (d.w.s. die 

l. Kyk bl.60~ 
2. Kyk bl.65. 
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inhoud v2.n die skoolopvoeding) so saam te stel d<e~t diG hole 

persoonlikheidsveld gedek en dus gevorm ke"n word. Dnar bohoort 

dus vakkoordinctsie te wees. Dr:-:arbenowens behoort elk8 ge-

leentheid wat hom daartou leen (en daar is talle sulke ge-

leenthede,ook omdat v~kke nie in w~t6rdigte kompnrtemente 

verdeel kan word nie) in die uitvooring van die vskleergang 

(d.i. die inhoud vrm di'::; besondere vak) bonut te vvord om so-

veel ~spekte v~n die pGrsoonlikheid ss wat binne die v2kge-

bL;d kom, te ontwikkdl. Df'.8.r behoort derh,:~lwe ook korrolr:·.sie 

tussen die vakke tu wees;1 dog met vermyding en ui tskc'1keling 

van onnodige oorvleueling deur koopE:::r<=i.sie van ondervvyscrs wat 

V~n bEsondere be~nng in die eenhoidstrewe dour koordina-

sie, koopernsie en korrelasie is diG voorligtingsdiens wst 

in Transvaalse middelbare skole ingGstel is,i net die do~l 
om die opvoedingsprosos te sistemntisoor en organiseGr om die 

leerling danrtoe te bring om sy 8ie ve:;rmotlns te ontdek en te 

ontwikkel sod2.t hy k:-.n koers kry in sy eie 13Wi3 en tot 'll val-

w2.ardige mens k:·m ontwikkel. Ter bereiking van did docl word 

d~m verws.g d.s~t n.lm.:~l vmt met diu opvoeding vr·~n die kind te 

doen het (die hoof, die V8kondervYysers, die voorligter-onder-

wyser, die ouer en i-'..lle cc.nd.er instnnsies w:~t met die opvoe-

din6 en welsyn v:~n die kind gemoeid is) di t as •n ges::nh:;ntliku 

taak moet beskou en hul bydrge in •n ge-s<lmentlike paging moet 

lew·er. 

Bcnewens die organis<?osie en Rdministrasie wnt uit die 

voorligtingsdiens voortvloei,, is dit die tank v~n dio voor-

ligter-onderwyser om -

s.) groepvoorligtin.; t.o.v. opvoedkundige, beroops-, 

gesins-, vryetyds- en p0rsoonlike vraagstukke te behc-:.rtig; 

b) individuele voorligting m.b.t. beroepsk~use en p~r-

soonlike probleme r-~cm loerlinge en ouers te vGrskaf; 

1. T.O.D.~ Voorgesteldc leergang vir voorligting in dis 
middelbare skoal. 
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c) inligting oor loopbane in to samsl en dj_t ter beskik

king van die leerlinge te stel; 

d) persoonlike rekords van loerlinge op te stel met be

hulp van die vakondorwysers9 

e) gestandaardiseorde toetse t.o.v. die intelligensie 1 

skolastiese beklNF.amheid 1 differonsiele Ranlog en belangstel...., 

ling toe te ps.s9 

f) met die inligting wat hy versamE::l het, altyd tot be

skikking van die hoof 1 personeel, ouer en kind 1 werkgGwers, 

ens. te woes. 

In die verskaffing van hierdio diens word die voorligter

onderwyser bygestaan deur die vakondorwyser i.v.m. -

(i) aanpassing van leerlinge in klas- en skoolgroepe; 

(ii) verwysing van leerlinge met besondere probleme m.b.t. 

vakkeuse, skolastiese vordoring en emosionele 2oanp2"ssing n0. 

die voorligter-onderwyser; 

(iii) konsult2osio met die voorligter-onde;rwyser i.v.m. in

ligting oor enige l0erling wat deur laasgenoemde versksf kan 

word9 

( i v) spe·sis.le aandag o.2.n leerlinge wat deur die voorlig

ter-onderwyser onder sy aandag gobring word9 

(v) leiding aan die kind om sy potensiaal te ontdek en 

tot selfstandige en volwaardige persoon te on·twikkel; 

(vi) aanwending v2n sy vakkennis om boroepsvoorligting 

oor sy vak te gee. 

Tiie diens dek die hele maatskaplike lewensterrein - op

voedkundig ( skoolkeuse 1 lrursuskeuse 1 VP,kkeuse 1 . skoolaRnpr.s

sing1 skoolvordering 1 sertifikate en getuigskrifte, studie

metodes en -gewoontes 1 ouer-skoolverhouding 1 gemeenskapslewe, 

eksterne studie) 1 p8rsoonlik en maatskaplik (liggaamlike en 

verstandelike c~nngeleenthede 9 P,r·,nleg 9 persoonlike voorkoms 1 

sosisle aanpnssing 9 leiersk~p, k~rakter, lowenshouding 1 gees

tesgesondheid)9 die gesin (die gosinslewe, verhouding tot 
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skool, kind en gemeenskap 9 begrotings, gesondheid en voeding, 

kleding en uiterlike versorging, huisversiering, kulturele 

smaak, kinderversorging, m2atsk~plike dienste 9 verpligtinge 

vs.n m:>,n en vrou teenoor st.c:at en gemeenskc~p 9 keuse v-:-~n •n 

lewensmnnt 9 geosteliko en morele bc:sis v:·"n •n g·~sonde huweliks

lewe), ontspnnning 9 beroepskeuse (beroepsinligting, loopba~n

studie, persoonlikheidseiensk~ppe, verhouding tussen werkge

wer en werknemer en omgekc::erd, kouse van •n lewenst2ak 9 meta

des van annsoek om werk, gesins- en volksdiens). 

Deur hierdie diens word den gepoog om langs die weg van 

kooperasie die skool se onderwys te koordineer en korreleer 

sod?"t die hele leerling opgevoed word tot •n volwanrdige mens 

en voorberei word vir sy toetrede tot die sr.;,melewing. 

c) Die doelstelling. Hoe lofwaardig en ambisieus 

hierdie voorligtingsdiensook al mag wees, k~n die skool sy 

taak nie as qfgehandel beskou nnd8t hy nn die beste van sy 

vermoe getrag het om die hum<::mistiese do,;lstelling VP"n voor

bereiding V8n die leerling vir die m2atsknplike lowe to ver

wesenlik nie 9 want in die Christelike skool vind die een

heidsbeginsel sy verwesenliking in die sedelik-godsdienstige 

~m vorm di t nie net die doel van die onderwys niG_;; mns.r le dit 

ook ten grondsl~g daarv~n en dnnrom behoort die skool sy tank, 

binne en buite sy mure 9 in daardie gesindheid te benader en 

uit te voer deur ~l sy 8ktiwiteite daarop te rig en daarin 

te l~~at saamvloei. Ook die skool as inrigting se leer en 

lewe 9 sy belydenis en belBwenis 9 behoort •n h··"'crmoniese eenheid 

te wees in ooreenstemming met die Christelike lewens- en we

reldbeskouing vV"'J'?"r dRar nie plek is vir 'Yl enkele dualisme 

nie, dog nlhoewel omvGttend en oorheersend moet hierdie sede

lik-godsdienstige gesindheid onderliggend wees,want ,,this 

moral purpose if it· is to be effective, must generally re

main an underlying purpose. Nothing is more fatc::ful than 

continually bringing it to the light of dc"y ~ond c;::;,lling on 
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children to c.dmire it. 111 

3. Toep~ssing van die metodes V3n die huisgesin. Soos 

in die huisgesin 9 gc.r~n die levw en werk in die skool gepo.ard 

met die bestendige 9 volgehoue mag van die voorbeeld, loring, 

toesig en teregwysing wn.t voortdurend van dio onderwyser ui t-

gaan.mwatmagtige faktore in die opvoeding vnn die jeug is, 

terwyl die onderwyser dnarbcnewens ook die gesindheid van on-

derwysersverering w~t so dikwels by leerlinge ontwikkel, net 

soos die ouer ke:,n benut om die. leerling van hem te ln.at afsien. 

en na God te laat opsien. Die nciging tot portuurgrocpvor-

ming by kinders 9 kan dour die skool aangewend word vir drang-

bevredigingJdeur leerlinge in wie se geestesbehoeftes nio nc 

behore voorsien word nie~te lent inskskel by groepe waar hul-

le veilig sal voel 9 erkenning en waardering sal geniet en 

wanr hulle prestasies ac-mgeprys sal word. 

4. Buitemuurse aktiwiteite. •n Verdere middel 9 gebaseer 

op kenmerke van die ontwikkelingsfase en op verskynsels in 

die kinderlewe (soos die strewe nq omnnsip~sie uit die huis-

gesin 9 die gretigheid om ac.n individuole on spankompetisies 

deel te neem 9 die neiging tot portuurgroepvorming) wst die 

skool o.anwend om die hele persoonlikheid vr:,n sy lee.r:linge op 

te voed 9 word gevind in die buitemuurse bedrywighede waaraan 

leerlinge vryvvi11ig deelneem soos die n.ktiwi tei te "y:;m jeug-. 

bewegings en -verenigings, volkspele 9 konserte en opvoerings 9 

deelname aan kunswedstryde 9 kultuur-· en volksfeeste en sport 9 

besoeke aan dieretuine, musoums 9 monumente 9 ens. Dit is 

duide1ik dat op hierdie wyse veel gedoen word vir die lig-

gaam1ike 9 emosionole 9 estetiese 9 sosi0le 9 kulturole 9 n~sio-

nale en 9 les bes 9 sedelik-goasdienstige vorming van die leer-

1ingpersoon1ikheid. 

1. 

2 .. 

5. Die gemeenskap en sy organisasie. 2 Waar daar in die 

Welton, J. · & 

Ibid, 119 e.v. 

Blandford, F.G.~ Principles and methods of 
moral training with spe
cial reference to school 
discipline 9 7. 
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vorige pnragro..2f gestel is hoe dio buitemuurse bGdrywighede 

van die skooltemeenskap ~s ~ opvocdingsmiddel kan dion? moot 

nou stilgestnan word by die gemeensk~p en sy organisasie ~s 

opvoedingsmidde1 en meer in die besonder hoe die skool te 

werk gqan om d~ardeur scdolik-godsdienstig op te voed • 

.Die eerste en boL-:,ngrikste "~spek wat hier ter sprake koii];. 

is die ctmosfeo~wo..nt net soos in die huisgesin is die atmos-

feer wnt in die skool geskep word d~Qr die lewenswyse en le-

' 
wensgesindheid wat dnnr heer~van die grootste belang7 omdat 

dit ~ wesentlike deel van die leerling se milieu uitmaak • 

.Di t vorm die klimnat WG,arin hy geestelik groei on ontwikkel 

en di t is bepalend vir sy geestelike welsyn so gcvvis as wc.t 

sy fisiese milieu bepalend is vir sy liggaamlike welsyn. 

•n Sedelik-godsdionstige atmosfeer in die skool in oor-

eenstemming met die van di.:; huis 1 is dus vr::~n essensiele be

l lang en d~arom verg dit dat ouers met omsigtigheid te werk 

moet gaan wanneer dit neerkom op dolegering van die opvoe

dingstaak aan die skoo1. 2 

In hierdie ntmosfeer kom di~ kind nou te lnnde ~s lid 

v:::-,n die skoolgemeenslw.p waar hy C',an die e.on kant moet saam\c~erk 

met sy mnats en nan die nnder kant moot moeding met hulle wat 

hom leer om saam met en tusson andor to WGl"k en W?ot sy lewens-

uitkyk verbreed. .Dit laat die gemeonskapsbesof tot ontwaking 

en ontwikkeling kom en spoor hom nan om n:~ vermoe by te dra 

tot verwesenliking vr:.n die gemeensknplike doel. Sy geldings

drang word l2ngs die weg bevredig.dog dit moet beheer word _, 

Rnders loop dit uit op selfsug. 

In dio gemeenskap het elke lid sy regte wnt egter vor

pligtinge meebring~ die uitoefening van die reg le die ver-

pligting op om die regte van ~nder tc respekteer sowel as om 

die heil vnn die gemeenskap te bevor~er. .Daardour word die 

1. Welton? J. 

2. Ibid? 9. 

& Blnndford? F.G. ~ Princi~le~ 0nd methods of 
moral Gr~lnlng with spe
cial reference to school 
discipline, 7. 
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besef v~n die noodsaaklikheid om die eie wense na die heil 

vc.n die gemeenskap to skik, ontwikkel en hierdie groepbev,ms-

syn is een van di2 stork bindende faktore in die skoolgemuen-

skap. 

Dit ~lles verg egter dc.t die gemeonskapslevve in dio skool 

georganiseer en georden moet word sod8.t verseker kc:m word dat 

daar ~ eenheidstrewe sal wees ter bereiking v~n die gomeen-

skaplike doel in ooreonstemrning met die gees v~n die skool 

en die in- en aanpe.ssing van di8 leerling by die georganiseer-

de gemeensknp en die skikking vo.n sy asp.iras1.~S:tf nc:, die eise 

daarvan vorm ~ wesentlike deel vcn sy sosiale en sedelike 

vorming. 

6. Sosinlisering, dissiplin0ring en tugtiging via ge

sagserkenning "-.0n godragsregulering. 1 

a) Sosialisering. Orgc.nisasie en ordening kan eg-

ter nio bestaan sonder ges2g wr.-"t orken en gehoorse.~~m word en 

reels vmt gehnndh8.af word nie 9 want daarsonder vervc-~1 die 

skoolgemeenskap tot anargie en ke.n daar dcrhalwe nie opgevoed 

word nie. 

Die reels is egter nie arbitr8re vorordeninge nie, maar 

die bepaling van dio regte en verpligtinge van die loerlinge 

t.o.v. mekGar en die gemeenskap en van die gemeenskap t.o.v. 

die organisasie, d.w.s. die skocil. M.a.w. die reels is die 

formulering van die inherente aard en V8.n die doelstelling 

van die inrigting en langs daardic weg word die eenheidstrewe 

bereik, d.w.s. sosialisering van die leerling vind plaas. 

b) Dissiplinering. Dissipline is wilsbepsling 

soos wat regulering van buite gedrngsbepaling is en indien 

die regulering op vvilsbepaling wil afstuur, moet di t langs 

die weg van dissipline geskied. Dit kan slegs gebeur wanneer 

die leerling die reels r-~c:mvaar as goed en reg, vvant slegs dan 

1. Welton, J. & Blandford, F.G.: Principles and methods of 
more.l training with spe
ci~l reference to school 
discipline, 126 e.v. 
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is das.r sedelike gebondenheid. Deur hierdie beTeidwillige 

onderwerping !:',an die rsgulering kom die leerling dP"n tot dis-

siplinering. 

Langsamerhand behoort die regulering van buite minder no-

dig te wees om 1::--,ter vervc~ng te word · deur die invloed van die 

onderwyser op die rede en wil vr:m die leerling en uiteindelik 

behoort ook hierdie invloed onnodig te wor~omdat die leer

ling gekom hot tot selfdissipline. 

c) Tugtiging. Die reaksie van gesag op oortreding 

is straf wat geregverdig word uit die eis om gehoorsanmheid 

~an en erkenning v~n die gesag. Straf word gerig op die 

vreesemosie
7

maar vrees is slegs nuttig ns dit vr0es vir die 

kvmde is. Die vrees vir str:::,f moet dt-:n verskuif na vroes 

vir die oortreding en dit.weer ns. berou oor die oortreding 

wat op sy beurt lewensverbetering tot gevolg moet ~g. So ge-

sien, gaan straf eers oor in tug en later in selftug. 

By die toediening vsn str~f moet daar egter met omsigtig-

heid te werk gegaan word indien sedelik opgevoed wil word, om-

qat die menslike vcrordeninge relatiewe geldigheid het teen-

oor die absolute geldigheid van die Wet vsn God. 1 Die oor-

treding v2,n skoolreels word slegs sondig in soverre dit:: oor-

treding openbaring is van sondige gesindhede, ongeregtigheid, 

{J.aat, eiilliefde, onopregtheid, leuenagtigheid, ongehoorsaam-

heid, Ook om d~2rdie rede is dit derh~lwe noodsaak~ 

lik dat deeglike ondersoek ingestel word na al die feite van 

die g?val sowel as na die nanlt::idende en onderliggende oar

sake en motiewe en dryfvere wat die oortreding tot gevolg ge

h8d het, voordat strnf toegedien word,3 m.a.w. die ~ard van 

die oortreding sowel as die karaktGr v~n die oortreder moet 

1. 
2. 
3. 

W:J.terink, J. ~ 
Ibid, 421. 
Wolton, J. & 

Theorie der Opvoeding, 417. 

Blandford, F.G.~ Principlos and methods of 
moral training with spe
cinl reference to school 
discipline! 141. 

• :>' 
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1 in nanmcrking geneem word. 

d) Vereistes vir effektievxe gedragsregu1ering. 2 

(i) Kooperc::.sie. Soos reeds hi0rbo verme1d kP.n re
' 

gulering slegs sln2.g wnnneur die loerlingc bulle c:u::.nv:?.P.r ns 

goed en reg, mo ~-~. w 0 wanneer die lecrll.ngo hulle ssmo>JIJ;._;rking 

vorleen tot rogul~::ring. ]r'..arsonder k:':1n di t nio effektief 

wo8s nio7 m2 .. '.r loop di t u~ t op ondordrukking v:;,n diG ondernc

mingsgees, op n goes v~n doodsheid w~ar diu loerlinge op 

hul bosto slegs marionette. sal W0GS Wt'ct re2oge'-'r wanneer en 

soos die onderwyser die toue tr~k. Mnsr orger nog~ die 

skool kan so mn.klik in twec k2"mpe vordeel word mot die onder-

wysers 2Gn die een en die leorlingo nan die RndGr 9 in gedu~· 

rige stryd mot mek~aro Die 8ard v~n dl.e skoollowe on die 

groepsbew~ssyn is sodanig d~t die loerll.ng die meeste bein-

vlood word dour sy mede-l::;orlingc. Sy stnndpunt i o v .m. skool-

nange1oonthede neom hy vqn bulle oor. Hulle g0sindhul.d teen-

oor die personeel? die skoolwerk en die buitemuursc ondorno-

ml.ngs 'Nord sy ~:,usindhoid o Hy 8.P,nv:u3.r hulle gedragskodes en 

in die reel h2mde1 hy oerdvr danrvolgons r-:.s ooreenkomstig 

die voorskrift..::; vc~n die skool wsnnL~Gr diG tw(;e bots. 

Di t is dus ::;.llosins nodig d::t da<"r. harmoniese s-~mew\..-r-

king s2"l woes tussen ondorwysGrs en leerlingo on tusssn skool 

en skoolgemeonskapo 

Om die regulerl.ng vir die loorling ~2nnsemlik tG maak en 

d2.arm8o sy snmGwerking to versskur 9 mo8t di t s,;tn die volgon-· 

de vereistes vo1doen: 

(aa) Liefdo. Reguloring is gesagsoofoning en in die 

opvo0ding berus ges:::g op liefdo - liefde w;;,t s:"l dien o.s 

spoorslng om dl.o locrling te begryp en ~s dryfkrag om hom te 

help? dosnoods dour hom to strsf indien by hom 2an die licfdc 

ni~ wil onderwvTp nie. Sonder hierdie 1iefde word gasagsoef~-

l. 
2. 

:St"~vinok, H.~ 
Welton? J. & 

PGed~~ogische :Seginselon? l59o 
:Sl~ndford~ F.Go ~ Principles and methods of 

moral trnining with special 
reference to school disci
pline, 127 t:J.v. 
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ning weersinwekkende oorhosrsing en dryf dit die learling tot 

onttrekking van sy s<?.m8werkirig 9 indien nie tot opst:J.ndigheid 

nte. 

Dio regulering moot dus ferrn dog simp<?,tiek waes. 

(bb) Insig. Om met begrip to k~n optroe 9 verg nie net 

liefde nie~ mr=~nr ook oordeelkundigheid on oorleg g2b~~seer op 
·' 

konnis vt'..n en insig in dio Yvese v~~n die skoolgumeonsknp on 

die p,ard 9 ontwikkolingsfc:.so en behooftos van die indi viduele 

loerlinge. 

(cc) iJVysheid. Indien kcnnis en insig verder P.angevul 

word met wysheid gebore uit worstoling met lewensi tuf~sies 9 

sal die onderwyser soveol moer in sta~t on geneig woos tot 

begrypende optrede teenoor die lccrling on des to ssredelikor 

slaag in die verwurwing v~n sy s~mewerking. 

(dd) Redelikheid. Die reguleringsmantreels s~l vir dio 

opvoedeling slogs a2nneomlik weos indian hulle ook redolik 

is. Daarvoor is nodig~ 

Moti vering ~ Die lE::orling sc.l •n reel boskou ;:-_~s redelik 

indien hy besef d~t dit bedool is om die gom0enskapslewe on 

-strewe te b8vordGr deur stremmendo en bel..:orn:mer~:.mdo fn:ktore 

on gedragsui ting0 te elimineer. D::arvoor is nodig d.:·.t die· 

reels gomotivocr word dour die gomu:msknp. of hul vortoenwoor

digers in t·e lig. En indien die gemoenskap medeseggenskP.p 

kGn he in die opstelling v~n die reels, word die samoworking 

soveel goredelikcr verkry. 

Ui tvoorbaarheid ~ Reels· is slegs rcdelik solcmk hulle 

uitvoerbr-:"ar is on dGnrvoor is· oerstens bGpcrktheid vc"n om

vs.ng nodig. D:i.ar moet slegs soveel reels woes as W',;,t nodig 

is vir doeltreffcnde gedr2gsbop2ling en nie moer nie. Indian 

verder gogaan wo:rd 9 word dio p8rko v;"..n redolikhoid oorskry 

en die vryhoid Vf."..n die leGrlinge :.::.c:tngotr:~s,; w:~t hulL.:: irri to or 

en aanleiding gee tot gedurigo ve:rbreking vRn ond0rgcskikto 

re8ls wat op sy beurt woer diG oorsank is dc:.t die onderwyscr 

geirri teerd re"ak on Ran-houdend berispe_ en stro.f 0 Lf'"ngs bier-
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die weg ontwikkol •n gees van kwaadwilligheid 2.rm di•.3 kant 

van diG leerlinge en van onplesierige vittorigheid aan die 
./ 

kPvnt van die onderwyser~ wanrdcmr die hc;.rmoniesE~ SP..mcvverking 

tot niet gno.n. 

Twoedcns sal die re~ls slogs uitvocrbanr woes indien 

die normst::.::lling binno diG v8rmoc v~_:.n diG lG~rling8 VBl,; want 

die reels dien ook '".S g8dragsnorms vir hulle 0 Word t8 ho~ 

eise ?oan die onrypo gesh;l? sal sy onvermoe om dR<-:-.rr:.c.n to 

voldoen verydeling en frustrnsi0 tot gevolg he en s:-11 die 

tugoefening hom moedeloos msak. Perfcksie knn niu v~n die 

staRnspoor voreis word niu; dit is ~ ideanl ~at slogs gslei-

delik en d~Rrby nooit ton vollo bereik word nieo 

( oo) Regv8rdighoid. Di.,: loerling sstl sy s"'.m:Jwcrking 

verloen slogs indion drtar rcgvcrdige regulering iso Wanneer 

d~ar tussbn oortreders godiffcrensicGr word sonder goeie re-

de, we.nnoer dio stro.f buitG verhouding met die oortreding is 9 

vvP.nneer die optrc;de inkonsekwent is dour can d':'.g too t•J 1:.-.at 

vmt die vorigo drtg gostr:::f is n~. g,:...lang v~n di<;; onderwyse;r 

se temporP,mcnt of geheue 9 vo..el die leorling veronreg en kom 

hy in verseto 

Dit betoken egt8r nie dRt daar nio differensi~sie m2.g 

en moot wees nio, wnnt str~f mo.g nio in nfgcmete dosisse too-. 

godien word op dio uitwendige situasi0 ~lleen ni~m2ar alle 

aanloidende en onderliggende faktore en omsto.ndighode wat 

tot die oortroding moegowcrk hot, moct in nanmcrking goneem 

word o En dnarmoe ncom lc...>rlingo gonooo 0 

(ff) Publisi t~..d to Verder cis die bcginsel van rogver-

dighoid dat die loerlinge dio reels wat op hul godrag botrek

king hot, sal ken on begryp on dsnrom moot dit wye publisi-

teit geniet" Ook is dit wonslik dat die ouers sfskrifte d2o.r-

v~-:n moet kry o 

(ii) Toesig. Doultreffonde toesig is ~ noodsaaklik-

h<.:}id vir offektiewc gedre.gsregule-ring. Dio strewe om oortre-
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dings ui t te sk;-.kcl
1 

goe egtGr dikvvols e'.nnleiding tot oordrow8 

toesighoudihg w2ar geon ruimte gelsat word vir die individu-

ele inisiatief nie met die g'evol~ dPot die leerling n~.J.orh-:;.nd ,_ 0 

niks meer do en w2,t nie bovool word ni'-' 9 torwyl hy d2.arteon-

oor weer, 1N:::'..nn8,:;.r·hy onder die strengo toesig uit is, 8lko 

ingewing sal volg. In sy reaksie toon dio knellonde bande 

wP.t sy vryhcid ingopcrk het 9 toon hy d2.n gewoonlik noigings 

tot df',ardie impulse vv:-1.t •n olement v;-,n v-wttoloosheid bevat. 

Di~ go~i~ skoal is nio noodwcndig e~n Wf',ar goon oortre-

dings plaasvind nie 9 mnar selfs nl sou dit moontlik woos om 

misstappe ui t te sks.k0l 9 sc.l di t nie wenslik woes nie 9 wnnt 

"strength develops through conflict rmd virtue c'nnnot grow if 

there: is nothing to rosist.n 1 
11 If we 0scape vice 9 with s,t 

least ogual cert::dnty we escRpe virtue. 112 

(iii) Vorming v~n die skooltoon.3 

(aa) Invlood van die ondorwysor. Soos roods voYmeld 9 

is dit van groat bolnng d8t dio toon van die inrigting in 

ooroenstcmming moot woes m~t sy strowo indion deof'..r offektio

we rcgulering mout woos4 en dio vorwc;rwint; hi.;rv'ln is di0 

tnc.k en vorantwoordolikheid v2n die: onderwysor. Nou w,)rk die 

rogulering direk en ui terlik 9 dog diu skoal to on vvord govorm 

vif'. dio dissiplinoring en die ondorwyser se sukses sRl gemuet 

word aan die mr~to w:::,<-:rin hy geslnc..g hc.;t om sy eio l0wensbon::.-

dering en lowcnsgosindhoid d~~rin to weof 9 maar die suksosvol-

lo hRntering van 'n mag wc,t so subtiol on indirok YvGrk 9 verg 

wysh8id 9 innerlike krr~g 9 volhs,rding on tr1.kt. 

Slaag hy nie dnarin nie 9 word dio sodeliko opvoeding en 

sosialisoring vc.n dio leerlingo in sy woso aanget~s 9 want 

dio ordo vordwyn nio ::;,ll~3en nie
1 

m2..ar dio lverlingo dwnal af 

en bGl~nd op die vorkocrdo pad. 

2. 
3. 
4. 

Danrtoonoor mag dio ondorwyser nie domincrend 1vces nie 1 

Welton 9 J. & Bl~ndford, F.G.: Principles and methods of 
morGl training with specisl 
referenco to school dlsci

Ibid, 152. 
Ibid, 143. 
Kyk bl. 62. 

pline, 151. 
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e.nders -vvord die le0rling maar net •n flou -vveorkcntsing van. 

sy oie persoonlikheid. Die dominerende pe.rsoonlikhcid WEi.t 

die leorlinge onboteueld oorheers~ benadeel die sedeliko 

ontwikkeling moontlik nog meer o.s die sw?,kkoling o 

Nee, 11 the truly gres.t disciplinnrian is he who 9 being 

strong, yet ret~ins his strength; who h~s l~nrnt v~~en not 

to interfere; who hns n profound f~ith in the ultim~te 

triu:rTlph of R powerful though indirect influsnco and very lit-

tle f8ith in the worth of continuous direction; who reigns 

as much 9 Rnd governs ns little, ss possible. With such a 

head, supported by like-minded colleagues 9 the discipline 

of a school becomes n real unified power making persistently 

e.nd consistently for s. cloc.rly conceived and noble 2im 9 im-

posing no fetters on the true frc..:edom of tho scholars, but 

helping them to becom8 9 slowly yet surely and continuously 

independent of its 'support •oooo It 8bides with the child 

as a directing nnd restraining influence whsn he is awo.y 

from tho school altogether; nnd even ~fter he has censed 

to be o. pupil it h;:<_,s not only modified his pc..:rsonali ty lJy 

forming habitudes, but ~s a grateful memory and continuous 

affection it still helps him on his wnyo"l 

En indien die toon so gevorm is 9 en indien dae,rin ge-

slaag word om dit in belan6 van die skoal te monster, word 
I 

die skoal •n magtige opvoedingsinstelling vir sy leerlinge 1 

want 11 its purpose is their purpose 9 and oven their prive1te 

purposes are related to the general purpose GS tributaries 

to a rivcr." 2 

:> 

(bb) Invloed vnn die individuele leerlinge. Elko leer~ 

ling drn sy deol by tot die skooltoon, soms byna ongemerk, 

soms aansienlik en duidolik mGrkbaaro Die ge1ngbare opvc.tting 

beinvloed hom en omgekoerd. Die mqte ven sy invlood sal n~~-

tuurlik afht=:mg VP..n diG krag vP..n sy persoonlikheid on die be-

l. 

2. 

Welton, Jo & Blc:mdford 9 F.G. ~ Principles and methods of 
mor2"l training with spec ic:"l 
reference to school disci

Ibid 9 130. pline, 146. 
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stendigheid van die toon. Die tradisie v2n ~ ou gevostigde 

skoal s2l stork wees 9 veral ?..s die gemeonskn.p bostendig go-

hou word dour loerlingo wat acnbly totd~t hulle op diG Jrum-

pel van volwass·cnheid sta2.n 9 <1lhoewel di t tog in '11 m•::..erdero 

of mindere m2.te gowysig kc:,n word dour stvrk persoonlikhede 

wat aansien onder die leorlinge verworf het. Hoc jong6r die 

lGerlingo is on hoe korter die duur van hul vorblyf 9 hoe 

mo.kliker word dio toon gowysig dour '11 gowilde lv8rling mot 

forse persoonlikheid. 

•n Stork porsoonlikh.cid onder die loorlinge mn.g gevs.ar-

lik woes vir df!-;; dissipline indian sy invlood ·o.ntagonisties 

is teenoor die skool7 want dit m~g gebeur d~t die gemoanskap 

hom blindelings volg on dio skooldissipline negeer. Van hom 
1 kP.n gose •NorJ. dr:t 11 Whoevor governs 9 h0 controls the school. n 

~ Skielike toeloop v~n leerlingo uit ~ ander skoal mot 

~ and~r gosindhGid toenoor die skooi ns instoliin~, mag ook 

~ wysiging in die bestan.nde toon ~anbring. 

Van bolang is egtor d~t daar ~ wissulwurking tussen in-

dividu on gemeenskr_:.-9 is en die onderwysor se t2"ak is dus om. di 

individuole loorling so te beinvloed dP.Lt hy '11 pos:Ltiewe by-

drae tot die toon Sf11 lCVVGr. V,.:;r;,l moot '11 agio oar nuvvelinge 

gohou word sodRt elke gele~nthoid n~ngewend k~n word o~ te 

versekor dn.t hy die bostS\.8-nde c;esondo ui tkyk sn.l a:-nvi1ar en 

ondorstoun. 

Die skooltoon ksn vGrdor FLf'..ncchclp word dour loorlinge 

mot aangebore loierskaphocdf1nighodo so invloed vir dio skool 

tc won. As bulle deugsaam 9 stork on energiok is on daar 

taktvol· teonoor bulle opgetree word 9 sc:.l di t nio mouilik ve.l 

nie? wc:.nt hulle is vr-m nccture gencc om snam te werk tot hoil 

v<J.n die skool. Wanneer so•11 porsoonlikheid cgtor ongowenste 

neigings toon 9 moet hy oak ao.ndng genio~want nlhoowel bodor-

l. Welton 9 J. & Blo.ndford, F.G.~ Principles nnd methods of 
mor~l trnining with special 
reference to school disci~· 
pline 9 147. 



68 

we, is hy nog nie verlo~o nie on k~n hy nog tot n b~to vir 

die gesonde skooltoon hervorm word. 

(iv) Profokte. 1 Dit bring ons by nog n middel w~t 

p.gngewend lc:.n word om die gedre,gsroguloring v""n die l0erling-

gemoensk~p effektiof te mn~k~ nl. die prefekstelsel. 

Deur medesoggensk~p en medeverantwoordelikh8id o.cn die 

l"'orlinge toe te ken by wyso v0..n profokte w"'t kn.n dion n.s •n 

skn.kol tusson die porsoneel en die loorlinggomoonskap word 

•n nuttige hi8rargie goskep n~~" dio model v.--:.n die huisgesin 

wP"Rr die prefekte nou funksioneer :::::.s ouer broers en sustors 9 

en dien om die gaping tussen volw8ssones on onvolwassenos te 

vul. Deur nan hulle hierdie hosondero status too to ken~ 

word die hiers.rgie •n offoktiewe dissiplineronde orgr~nisf'.sio. 

. . 
Hulle pligto moGt ogter nie net boperk word tot meganio-

so tc.ke soos toesig.hou by tyo en geloonthode w""~r dit wel 

nodig is dog die toenwoordighoid vr:,n •n onderwyser nie nood-

sno.klik is nie. Hulle dr-" intiome kennis v~~n en vorkcor in 

godurige cnnrnking met die ~ndor l~erlingo en dne,rom bohoort 

hullo •n 2.rmdool Qt:m die gesngsui toefening to he. Hc:.lrve m22t-

reels s~l egtor nic deug nie~ Hulle moot erkonde ~mpsdr2ers 

vP..n die skool w.~es on nie vernoder word tot verklikkers wic 

se tn.n_k dit is om oortreders uit te snuffel on te r~pportoor· 

nio. Nie net pligto moot 8c"n hullG opgedra vvord nie 9 m::.nr 

magte moot r:G.n hulle gcdolegeer word met duidelike omlyning 

v2n hul jurisdiksie. 

Rullo status en gese,g·moet ::-:..~nvn.nr en erken word dour 

die personeel om te vorsoker dc.t di t r.--:.nvan.r en erkcm se.l 

word dour die loerlinggemoonskr:p. Dour hullo voor to lig en 

te vorm on dour hul s~mewerking tc erlnng in belnng v~n die 

skool 9 knn hulle •n m::-:..gtige invlood ton goode woes in die in-

l. Welton, J. & Bl~ndford 9 F.G.: Principles nnd methods of 
mornl tr,.,"ining with special 
rofcronco to school disci
pline, 2. 
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. rigting, ook t.o.v. die sodelikc opvocding. 

VI. Tiie verhouding tussen huis en skool. 

Ten slotto dien d~ar gelet to word op die verhouding 

w:-,t dn-:.r behoort te lnestns.n tusscn die huisge:sin :-"s primere 

opvoedingsinstelling ~n die skool ~s sekondere instelling 

wnt •n doel vc.n die huis se opvoedingst<:'.ek oorneom mot die be-

pnalde funksio om die kind voor to beroi vir in- on ~2npns

sing by die nnatsk~plike lewe. 1 Soos egter reeds gcstol~ 

oindig die tnnk vnn die skool nio by dio sosinlo vorming vnn 

die leorling nic7 m::.ar vorg die eonhoidsbeginsel in die opvoe

ding dnt die hole persoonlikheid opgevoed moot word w~t be-

token dnt ook die lewens- en w~roldbeskouing wat in die ouors 

so godsdicnstigc bclydenis sotel?in_ die skool geinkulkeer 

moot word. Tiie skool moot derh~lwe by die huislikc opvoeding 

?tnnslui t on sy eie opvo~Jding in lyn d·-::,nrmoo voortsi t dour 

ondcrwysors wnt diosclfde lewens- en wereldbeskouing toege-

dnan is 9 om te verhoed d~t d::.ar tw~espnlt in die gcmoed v~n 

die leerling op die bol---:.ngrike gebicd Vf'..n die lewens- On we-

reldbeskouing ontst2nn. 

Om sy funksio vr:.n sosic,le vorming te k~n verrig ~ moot die 

skool ook sekulero ondGrrig gee 3 dog di0 voortplrmti:rig __ dour 

die skool vnn die ouers se lewens- en wereldbeskouing verg dat 

ook Godsdicnsonderrig gegoe sal word, nie not ~s skoolvnk nie 9 

manr ~s bohoersende element V8n die hole ondorwys 1 en derhnl-

2 we moet diE~ huis die gees en rigting in die skool bepaal. 

VII. Slotsom. 

In sy strewe om die hole persoonlikhoid van die kind or-

grmios op to vood in •n godsdicnstige .-::.tEwsfoor 9 in die hnnd-

h::,wing vr~n dio oenhoidsbeginsel in ·sy onderwys 9 gorig op die 

sodelik-godsdicmstige vorming v~n sy leerlinge 9 in dio ben3-

l. 
2. 

Kyk bl. o/. · 
Ver.:.tor 9 J~.L.J. ~ 

1·''(._ 

Tiic vcrbnnd tussen kerk on skool in Suid
Afrikc., 106 e. v. 
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dering van die leerlinggemeensknp ss hegte eenheid, in die 

aanwending as opvoedingsmiddele vsn ·die voorbeeld 9 lering~ 

toesig 1 teregwysing on gosindhede en verskynsels in die leer-

linggemoenskap wat h}llle tot opvooding leen 1 in :die sedeli1{:-

godsdienstige opvoeding deur gedragsregulering en in die ge-

bruik van uitgesoekte leerlinge as mede-opvoeders kom die 

skool se opvoedingsp~troon ooreen net die van die huisgesin. 

C. DIE KERIC 

Nog 'n instelling wat belang het by die opvoeding is die 

kerk en derhalwe noet die implikasie hiervan in oenskou ge-

neem word. 

I. Die wese en funksie van die kerk. 1 

Die k..::;rk is nc: sy wese die drc:;.8r van die Christelike 

godsuiens, omdat dit die instelling is waar die gemeenskap sy 

gondsdienstige belewing kan betuig, wat die godsdienstige 

le\::e normeer en die gemeenskap c1as.rvoor orgnnis0er en ::.s so-

danig is dit dan die gemeenskap van die belowiges 9 d.w.s. jie 

vergadering van almal wat dour God geroepe is 9 in Christus 

glo en in Hom tot eenheid gekom hot. 

In die lig beskou, oponbaar die kerk hom dan in organie-

se vorm~ nl:. as die gemeensk2.p van al die. gelowiges 9 sowel 

as in institutere vorm waarin na vore kow sy goorganiseerde 

karakterg die ampte en ampsdr~ers, gereelde samekomste 9 ere-

dienste en scromonies 9 bediening van di·e sakramente 9 binding 

aan 'D bepualde belydenis 9 ens. As instituut is die kcrk 

noodsaaklik vir dio bloei en welsyn van die gemecnskap 9 die 

bediening van woord en sakramente 9 vir die heilighouding VQn 

die genadeverbond en die bewaring van die eenheid van geloof 

en k~n dit dus nie beskou word as skepping v~n die mens nie? 

maar is dit n produk van die bosondere genade. 

l. Coetzee~ J.C~ris~~ Vraagstukke van die opvoedkundige po
litiek, 64 e.v. 
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Die kerk is dus nie •n primere opvoedingsinstelling soos 

die huis nie of •n sekondere opvoGdingsinstelling soos die 

skool nie, ma2r tog neem die onderwys en opvoeding •n s entra-

le plek daarby in en noct hierdie aspek van die kerk se funk-

sie en meer bepaald sy verhouding tot huis en skoal berede-

neer word. 

II. Die verhouding van kerk tot huis en skool.
1 

Die groot rol wat onderwys e:;n opvoeding in die kerk spee], 

blyk o.m. uit die vorkondiging ve,n die Evangelie 1 die herder

like tpesig oor sy lidmate 9 die uitoefening vnn tug en in die 

besonder die onderrig van die jeug in die leer van die kerk 

en die kennis van God ter voorbereiding van die belydenis van 

die eie geloof en selfstandige aanvaarding van die verbond 

van God om sodoende die voortbestnan van die kerk te verseker, 

Die funksie t~o.v. sy jeug verrig die kerk deur sy kate

getiese onderwys (wat buite die bestek van hierdie betoog valh 

deur kontrole van die huisgesin en dour toesig oor die gees 

en rigting in die skoal. 

Die grand vir die kontrole van die h~isgesin word gevind 

in clie feit dat die huisgesin behoort tot die bepaalde insti-

tuut uit hoofde ve,n die feit dst die ouers in die kerk bely

denis afgele het of tot lidmaatskap van die kerk toegelaat 

is. Daarby het hulle as ouers hul kinders by die kerk laat 

inlyf deur die doop waarby hulle voor God en voor die gomeen

te plegt·j_g beloof het om hul kind in die leer van die godsa-

ligheid to onderrig of te laat onderrig en nou is dit die 

plig van die kerk om toe te sien dat die belofte gestand ge-

doen word w2aruit die reg van kontrolo oor die puislikc op-

voeding voortvloei. 

Met betrekking tot die skoal staan die saak egter anders.,, 

omdat die kerk op die terrein van die skoal van nature geen 

l. Cootzee, J.Chris.~ Vraagstukke van die opvoedkundige poli
tiek, 68 o.v. 
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seggenskap hot ni~ aangesien die kerk en die skool twee self

standige institute is w2"t ui t die aard van die seak geen oor-
. 

spronklike verband het nie en die beginsel van soowereiniteit 

op eie gebied derhalwe geld. Die enigste ::1cngeloentheid van 

gemeenskap.like belang wnt die twee instellings cmigsins by 

mekaar bring, le weer in die doopbeloft~g die kork het die 

reg en die plig om toesig te hou oor die h~ndel en wnndol vnn 

sy dooplidm2ote ook WfUlr die ouers hulle 11 lnat onderrig 11 in 

die skool en derhalwe het die kerk ook die reg en die plig om 

toe te sien dat die kind opgevoed word in ~ skool waar dit 

geskied in ooreenstew~ing met die doopbelofte~ En nog ster-

ker geld hierdie cis waar die kind in ~ kosskool opgevoed 

word wc::.ar die ouer ui t. die aard van die saak op die ;::;gterc~rond 

staan. 

Van hierdie ver~ntwoordelikhode kwyt die kerk hom ogter 

nie dour direkte seggenskap in die skool nie, mc:.ar deur toe-

sig oor die ·lid:r.J.c. to , bolyd8nde on do or,, c1 ~ w. s. dit is •n kvves-

sie van tug. 

D ~ DIE STAAT. 

As laasto inst8lling wat met die opvocding, ert dus met 

ons probloem, gemooid is, word aandag nou aan die stao.t go-

skenk. 

Io Die wose en funksio van die staat. 1 

Ten einde tot holderder insiG aangaando dio wese van die 

staat te kom, word die ontst~an daarvan uit Christelike oog-

punt beskou, kortliks wcor~egee. 

Volgens hierdie opvatting le die installing van die ower-

heidsgesag in J.ie verkl2ring vcn God aan Noag dn.t wie die 

mens S·3 bloud vergiet7 sc bloed dour dio _mons vorgiet sal word, 

(Genesis 9:6),want uit dio mc::.g wat God hier ann die mens ver-

l. Coetzue 2 Jo Chris.: Vraagstukk0 v2n di0 opvoodkundige po
li tiek, 7 6 e. v. 
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leon om oor die lewo en dood van die mcdumens te beskik, word 

afgelei dat die beginsel in mindero snko ook moet geld. 

Verder hot die stantsgesag uit die gesag in di8 gesin 

ontwikkel waar die ouer in gesae geplaas is oor die kinders. 

Met die grooi v2.n die mensdom en dio orrtvvikkvling v:=1.n dio 

maatskapliko levve is dio ve,dc;rliko gesat, mottortyd vervr:mg 

deur die patriargale go sac sodat di t ·oorgege,an het vc.n dio 

gesinshoof na die stamhoof. Algaande het dio omvang en 

verspreiding van die mensdom sulke afmetings nangeneem dat lie 

patriargale stelsol ook nio meor in die praktyk nan sy doel 

beantwoord het nie. So hot daar dan n behoefte ontstaan san 

•n mag wat dio patrircrgale gesag kon verv'lng, wf1t die gome:en-

skrtp kon bind, wat as mondstuk dcarvan kon optree en wat kon 

heers en die geregtighoid kon h2.ndha.af. Wnar die gesagsdr2er 

dus eers uit dio gosin opgekom het, word dit nou meganies van 

buite aangewys. Die oworheidsges~g het dus voortgevlooi uit 

die behoeftes van die mantskappy en die gesngsdraers word 

deur die ledo v~n dio maatskappy kragtons eie ordening gokies, 

2angewys of asnvaar. 

Hicruit volg dus dat dio staat nio n gemoenskap is ni~ 

mc.ar •n instrument van die gemeenskap raot bopaaldo funksies, 

nl. ordening vs.n die goneer:skapslowe dour die formulering en 

toepassing van wette, beoefening vqn dio regsprnak deur dio 

geformuleerde wette te vertolk 9 on die handhawing van die reg. 

Die bedrywighedo van die st.s.at is dus beperk tot dio ms.atsk2.p-

like en staatkundigo terreine soos beskorming van lowe en 

eiendom, vnn die openbare sedos en gesondhoid en h2.ndh2..wing 

van die nasionalc solfst3ndigheid. 

Dio staat se modus operandi t.o.v. die sake wnt op sy 

terrain val, is di€ van boleidsbepnling on uitvooring van die 

bepaalde beleid dour dio publioke diens. 

Beloidsbepalinef .gesk ied by verskillonde vl2kko. Vc.nnf 

die boonste vlnk waar dit in a.lgemono terme bepaal word, word 

1. V.d. Walt, c.~ Die implikasios van die installing van 
koshuisboerdorye in Transvaal, 3 e.v. 
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dit steeds meer in besonderhede uitgewerk na onder too sodat 

boleidsbepaling in TI komplekse sisteem soos TI domokrasie TI 

hiorargiese vorm aanneem. 

Hiervolgsns kan daar onderskei word tussen~ 

1. Politieke (Staatkundige) of Algemeno Beleid. 

Dit is die beleid wDarvolgens die regering aan bewind ge-

lei word. . D it is moerm2..le die b(0leid van •n party wa?,raan 

die kieserspubliek by wyse van n mandaat hul goedkeuring ge

heg het en dit is gewoonlik die gevolg van gedagtewisseline 

oor •n tydperk deur dEmkors ~ skrywers ~ die pers 9 propagandis-

to en partyleierso 

2. Uitvoerende Beleid. 

Hierdie beleid is die vorm w2arin dio staat die algemene 

beleid giet om dit praktios uitvoerbaar te maak. 

3. Administr:".tiewe Beleid wat dio vorm is vmarin die be-

leid in working gestel word. 

4. Togniese Beleid. 

Dit is die bcloid wat van dag tot dag deur amptenare van 

die publieke diens to8gepas word in die uitvoering van die ad-

ministratiewe beleid. Hier word dio toepaslike togni.eke ont-

wikkel en die voorskrifte opgestel vir die anptenf1re wat be

trokko sal woos by die praktieso toepassing van die boleid. 

Die staat is dus geen opvoudingsinstelling nio,maar tog 

het dit groot belang by die opvooding~veral ook om.dat sy vo 

bestaan en die handhnwing van dis n8sion8.le sclfstandigheid 

afhanklik is van die gooio burgerskap van sy onderdanG/en ter-

wyl di t die geval is
7

moet verder nagegaan word hoe die stc~at 

:teenoor die opvoodingsinstollings, die huis en die skool~ bo-

hoort te staan. 

II. Die verhouding van staat tot huis en skool. 1 

Die opvoeding van die kind is die reg en die plig van die 

ouers op nn,tuurliko en -prinsipielo grondo. Die kinders be-

1. Coetzee, J. Chris.~ Vraagstukke van die opvoedkundigo po
litiek, 78 e.v. 
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hoort aan die ouers on nie aan die staat nie en ook die ouors 

se reg en plig om die kinders op te vood, kom nio van di2 

staat nie. . In hierdie aangeleentheid staan die ouers dus 

solfstandig en on2antRsbaar solank 3S wat hull~ hul plig doen 

of die opvoeding nie sodebederwend of staatsbodrcigend is nie. 

Eers wanneer die ouers hul plig versuim, mgg die staat 

ingryp en hulle daartoe dwing of hullo die reg van opvooding 

ontneem on di t self onderneemj vvnnt dan moet die reg van die 

kind teen die ouer geh2ndhaaf word. Verder het die staat 

die plig om die ouers bystand te verleen mot die opvoeding 

indien hulle dit nie kan bokostig nio1 want al is dit prinsi

pieel reg en noodsaaklik dat die ouer moot betaal vir die on

derwys van sy kindors dour direk daarvoor by te dra 9 is die 

koste so hoog dat dit prakties onuitvoerbnar is om hulle ver

antwoordelik te hou vir die hele koste of selfs n groot deel 

daarvan. As gevolg van hierdie reg en plig wat die staat op 

onderwysgebiod hot, is dit alloen billik d~t dit die ouers by

staGn dour uit die staatskas by te dra tot di~ oprigting en 

instandhouding v~n skoleo 

Betreffende die skool moot gemeld word dat omd~t die 

staat se gesag die hole maatskaplike terrein dek, die opvoe

dingshandeling en derhalwe die skool ook onder die gesag vsn 

die staat va~dog die staat opereer, vir sovor dit sy aandeel 

aan die onderwys en opvoeding betref 9 met •n beskouing geba

seer op wetenskaplike ondersoek aangaande die dingo waartoe 

die opvoodeling in staat is t.o.v. dio liggaamlike, vorstan

deliko7emosionelo en die wilslewe. Verder l§ dit op die weg 

V3n die staat om te verseker dat die nasioncle besef ontwik

kel word_, die ::-:..lgemeno volksontwikkeling voortgaan on nie vor-· 

star nie en dat die peil en inhoud van die skoolop~oeding en 

onderwysersopleiding bevrGdigend.is Di t moot toesien dat sy 

b~rgerkwe~elinge wnt reeds van geboorte af daarby ingelyf 

word, vorsorg en opgevood word en dat alle kinders gelykbereg 
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word. Die staat moot die regsverhoudingo tussen ouers? skool

bestuur, onderwysor on loerling vasstel en regspr2.2.k doen 

waar geskill0 ontstGan. 

Die staat is uit hoofdo vRn sy ontstsan en funksie nie 

van nature geroepe om self op te voed nio un ook vloei die 

reg daartoe nio voort uit die wesentlike bels.ng wat dit by 

die opvooding hot of uit die verpligting om die grootste deel 

van die finansielo las te drn nio. Die staat sG n~ndeel bly 

beperk tot toesig en voorsiening in materi~le behoeftes. 

Die reg en plig om op to voed en om die goes on rigting van 

die skoal te bepanl? bly die ouer s•n. Slegs vvannser h~mdha

wing van die jeug so reg dit vereis, mag die staat self op

voed. 

Daarmoe is nou gevorder tot die opvooding in die instal

lings w:-:Lt dc.,arvoor ingestol is en moot dRnr nou verder aandag 

geskenk word meer in die besonder ~~n kosskoolopvoeding as so

danig. 

E. SAMEVATTING. 

Die huisgesin hot ontstnan uit die skopping van die mons 

deur die opdrag wat die oerste mcnsepcar van God ontvnng het 

om to vormenigvuldig. Di t best8.8.n ui t •n gemeenskap vELn vol

wassenes en kinders w~t tot •n hegte eenheid saarn.gesnoer is 

met onverbreekbnre bando van bloed asook die bnnde van liefde 

en eerbied wat daar heers. 

Kenmerke wat voortvloei uit die saamhorigheid van die 

gesin, soos geopenbaar dour die gemeenskapliko waning, gesa

mentliko nuttiging van m~altye, kerkbesouk e.s.m.? is eonhoid 

van doelstolling, eenhoid van persoonlik6 strewe en oenheid 

van belELngstelling. Die eenheid is so hog dat daar ~ oie ge

voels- en gedagtokring in die huisgesin ontstaan wat •n eie

soortige stempol op die lode vcn die huisgesin sfdruk. 

Die man, vrou en kinders het elk •n E:de funksie in die 
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huisgesin. Die man is :tie hoof, die gosagl3draer die. stigtor 

van die gesin en is verantwoordelik vir die onderhoud, be-

skerming en geestelike versorging. Die vrou is die hart van 

die gesin; sy bedien, bostuur die huishouding, troos, bemoo-

dig en verpleeg. Die kinders weer is die rykdom van die huis-

like lewe wat deugde by die ouers na vore bring - ouorliefde, 

toowyding, selfvorlooning, sorgsa~mheid, belangstelling in 

die maatskappy en die opvo8dlruns o In die huisgesin is daar 

TI hi~rargie van jbnger kinders, ouer kinders en ouers. 

Die huisgesin het twee funksies~ sosiaal as die eenheid 

in die moderne sosiale struktuur en opvoodkundig as die na

tuurlike opvoedingsplek vir die kind~ 

Uit hoofde van sy oorsprong, samostellin& die gesindheid 

en die atmosfeer is dit die eerste en beste opvoedingsinstel-

ling w2..t die c;rondslag van die opvoeding 18, voorsiening mac"k 

vir die bevrGdiging van die prim&re drange en gesindhede la2,t 

ontwikkel wat benut kan word vir die opvooding. Die inhoud 

van die opvoedirtg is in die eerste plek die religieuse stof, 

dog kennis van die mons en die natuur word ook oorgedra deur 

lering, teregwysing, die godvrugtig(} voorbeeld, annwending 

van gesindhede en dio hulp van die ouer kinders terwyl die 

jonger kinders op hul beurt weer opvoedend op die ~ueres in

work. Die huisgesin as •n Godsgawe met sy unieke s2.mestelling, 

eie aard, organiese opvoodingsproses wanrin die hole persoon-

l:L:'rs:l1.:;id gevorm. ·,vord 1 kan nie nag~;.; boots of vervang vvord nie c 

Die skool hE~t ui t die nood ontstr"an e,s lrul tuurproduk om 

die huisgosin to help met die opvoeding van die kinders en het 

ontvvikkel tot selfstandige ins telling 0 Die skoolgemeenskap 

bestaan ook uit volwassenes en kinders wat in standards ver-

deel word vir onderrigdoeleindes. Verder word die skole ver-

doel in laorskole vir l2erlinge vRn 6 tot 12 jaar en middel-

baro skolo vir leurlinGo wat oucr cs 12 is. Laer- en middel-

bare skolo het elk TI eie funksie~ die lnerskool om volkson-
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derwys te gee en die grondslag vir verdere ·onderwys te le; 

die middelbare skool om die volksonderwys voort te sit 9 die 

verstand verder te ontwikkel en die leerling voor te }:lerei 

vir toetrede tot die maatskappy. 

Die inhoud van die opvoeding is so dat dit die nodige 

verstandelike ontwikkeling en toerusting verseker en ook die 

hele persoonlikheid opvoedo Die eenheidsbeginsel in die 

skoolopvoeding word gehandhaaf deur koordinasie 9 koo:J?erasie 

en korrelasie soos Ooao blyk uit die voorligtingsdiens in 

die Transvaalse micldelbare skole en deur die ondervvysb8drywig 

hede te laat saamvloei in die sedelik-godsdienstige opvoeding 

Die metodes van die huisgesin vind ook toepassing in die skoo 

benewens die gangbare onderrigmetodes van die skoolo Die 

skoal wend ook buitemuurse bedrywighede en sy gemeenskapslewe 

aan om die le-::;rling verder op te voedo Deur regulering vr:on 

die gedragsuitinge kan die leerlinge opgevoed word tot sosia

le aan- en inpassing 9 selfdissiplinG en selftug 9 mits die 

leerlinge hul samewerking daartoe verleen Wt-=:.t vvel sal gebeur 

as die regulering geskied met liefde 9 insig 9 wysheid,,rede

likheid en regverdigheid gepaard mJt doGltreffende toesigo 

Vorming VF'.n die skoal to on in belang van die skoal se opvoe-

dingstaak is b•2langrik en •n prefekstelsel kan nuttig nange

wend word vir doeltreffende reguleringo 

Omdat die skoal hulpdiens aan die huisgesin verleen 9 

moet die lewens- en wereldbeskouing van die ouers daar ge

kweek word en wel deur onderwysers wat dieselfde lewens- en 

wereldbeskouing toegedaan is en omdat die lewens- en wereld

beskouing in die godsdiens setel 9 moet die godsdiens n behee~ 

sende element van die skoolopvoeding weeso Die huis moet dus 

die gees en rigting ih die skoal bepaalo 

Die kerk as vergadering vFm die gelowiges is •n instelli1-g 

met •n sterk opvoed:ingsfunksie in die verkondiging van die 

Evangelie, bediening van die sakramente, die onderrig van die 

j eug in sy leer 9 die herderlike toesig oor;_.sy lidmate en die 



79 

uitoefening van die tug. Die .doopJelofte bind die ouers om 

hul kinders te onderrig of te laat onderrig en daarom is dit 

die kerk se t~ak en plig om hom te vergewis of die belofte 

uitgevoer word. Van hierdie vernntwoordelikheid kwyt die 

kerk hom dour toesig oor die ouer-lidmate. 

Die staat het ontwikkel uit die gesag in die gesin wat 

later oorgegaan het in patriargale gosag. Mot die verdere 

groei van die mensdom het die patriargale gesag mettertyd on

doeltreffend geword en hot die behoefte ontstaan om gesag van 

buite te b8noetl. Die staat se funksie is dus beperk tot die 

ma~tskappy en die ·staatkundige terrein en dit is geon opvoe

dingsinstelling nie. Die staat se beleidsbepaling geskied in 

verskillende stadia: eers word dit algemeen bepaal, dan in 

uitvoerende vorm gegiet en daarna word dit administratief in 

werking gestel om uiteindelik in tegniose vorm toegepas. te 

word. · Di t het wel bolang by die opvoeding, omdat sy voortbe

staan afhanklik is van die goeie burgerskap van sy onderdane, 

omdat sy gesag die hole maatskaplike terrein dek en omdat dit 

moot toesien dat die nasionale besef grooi en ontwikkol on die 

skoolopvoed:ing voldoencle is .. 

Omdat die kind O[tcr nie aan die st~at behoort nie, mag 

dit nie die opvo8ding behartlg nio behalwe waar die kind se 

reg dit verg. Dit mag nie die gees on rigting vnn die skool 

bepaal nie, dog dit moot die ouers te hulp kom indien die fi

nf':msiole las van skoolopvoeding vir hullo te swaR.r word. Ds.ar

benewens moot dit gelykbcregting vir alle kinders versoker en 

derhalwe moot dit bydra tot die oprigting en instandhouding 

van skolo. 




