
-301-

HOOFSTUK YII 
RESULTATE4 . GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

1. Resultate ~.n gevolgtrekkings 

ao Na bestudering van verskillende opvattings oor die op

voeding word tot die gevolgtrekking gekom dat opvoeding omskry:f 

kan word as die doelbewuste en doelgerigte hulp of lei~ing van 

die volwasse-wordende deur die volwassene. Hierdie le;i.ding be

rus op die aanvaarding van die opvoedeling deur die o.pvmeder en 

omgekeerd. Hierdie leiding kan alleen plaasvind nada-:t; die: 

opvoeder die verantwoordelikheid vir die volwa.sse-wordende aan-

vaar en die onvolwassene die volwasse persoon as leier en raad-

gewer aanvaar het. Hierdie wedersydse aanvaarding be~s nie 

geheel en al op kennis nie maar hoofsaaklik op vertroue en 

liefde. Uit hierdie vertroue en liefde ontstaan die natuurlike 

gesagsverhouding tussen opvoeder en opvoedeling. 

Opvoeding is self-opvoeding wat nnpliseer dat die opvoede

ling die verwerkliking van sy eie opvoeding moet bewerkstellig 

deur normatiewe seleksie van die li~vloede wat tot hom spreek~ 

In hierdie seleksie word die onvolwassene gelei in sy oordeel 

van wat reg en verkeerd is deur die voorbeelde en leiding van 

die volwassenes met wie hy in aanraking kom. 

Onderwys word gesien as •n onderdeel van die opvoeding. 

Die oruniddellike doel met Rekenku.ndeonderwys kan omskryf word 

as vaardigheid in en begrip van die bewerkings met getalle. Di.e 

doel met die opvoeding as geheel moet egter gerig wees bo hierdie 

w~reld. Die liefde van die opvoeder vir die kind moet gesien 

word as •n uitvloeisel van die lief de van God vir die mens. In 

liefde moet die opvoedeling dus gelei word tot die aanvaarding 

van God as die hoogste gesag en die doel moet wees om die op-

voedeling te lei tot God, vir alle goeie werke toegeruso 
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b. Die bestaande literatuur en navorsing dui verskillende 

rigtings in verband met die begri.P 11 begaafdheid" aan, Die 

een rigting gaan van die stand:punt uit dat vir alle praktiese 

coeleindes •n hoe intelligensie en begaafdheid as sinoniem be

skou kan word. Die ander interpretasie erken die rol van die 

in·l;elligensie maar wil dat al die ander :faktore ook in aan

merking geneem moet word by die bepaling van •n begaa:fde. 

Reves z ·en sy navolgers se stand punt is da t •n pers oon alleen 

as •n genie beskou kan word op grand van prestasies -wat ge

lewer is. •n Persoon is dus nie •n. genie voordat hy nie op een 

o:f ander terre.in as begaafde pre steer het nie. Die :feit dat 

•n persoon wat o:p enige terre in :presteer begaafd is, wil ons. 

geredelik onderskry:f maar ons verskil van die opvatting dat •n 

:gersoon eers as begaafd gereken kan word nadat hy presteer 

Dit is juis ons plig om die persoon met bo.;...gemiddelde 

vermoens te indentifiseer en tot haogstaande :prestasies te 

lei~ 

Nadat die verskillende sieninge oor die begrip begaafd

heid bestudeer is, is tot die gevolgtrekking gekora dat alhoe

wel daar verskillende faktore is wat begaafdheid be:paal die 

klasonderwyser hom tot algemene intelligensievermog en ~res

tasies in skoolwerk kan beperk wanneer groeperings vir onder-· 

vvysdoeleindes geraaak word. Omdat leerlinge nie in alle rig

tings in dieselfde 1uate begaafd is nie, moet die homogene 

groeperings wat vir een vak gemaak is nie as vansel.fsprekend 

en geldend vir al die ander vakke aanvaar word nie. Die klas 

moet dus vir elke vak afsonderlik gegroepeer word. 

c. Na deeglike bestudering blyk dit dat versnelling 

baie moeilik in die huidige skoolorganisas~e ingevoer kan 

wordo Dit lyk asof een of ander vorm van verryking wat nood-
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wendig ge::paard ga.an met •n sekere mate van versnelling in ons 

huidige klaskameropset die grootste moontlikhede bied. Dit 

is ook duidelik dat groepering vir RekenkundB noodsaaklik is 

aa die verskillende groepe en individue tot .bUlle reg moet 

kom. I1eer aandag sal ook aan die ontwikkeling van en voor

siening in individuele verskille gegee moet word. Die algemene 

praktyk om die klas altyd as geheel te hanteer bied nie vol-
~ 

doende geleentheid vir individuele a4twikkeling en differen-

siasie nie. 

Uit die volle-dige bespreking van die voor- en nadele van 

afsonderlike klasse of skole vir die begaafdes 1 moet ans tot 

die gevolgtrekking kanr dat spesiale klasse of die toepassing 

van •n beleid van differensiasie wat berus op vermogns en 

prestasies in dieselfde skoal groat voa~dele bied vir die on

derwys van die begaafde terwyl die groat besware teen afsonder-

like skole nl~ die afgesonderdheid van hierdie leerlinge, 

die administratiewe en vervoerprobleme wat geskep word en die. 

vor.ming van •n soort supergroep~ verval. 

d. In die vergelyking van die skoolpunte in Rekenkunde 

met die intelligensiekwosient is die volgende resultate ge-

vind. 

Toe die monster as geheel geneem is,. is •n pasitiewe 

korrelasie van 0.60 gevind tussen die skool:punt;e wat deur die 

leerlinge behaal is en hulle intelligensievermoens soos ge-

·toets met die S.A .. N.,G.-toets (tabel 12). Hierdie karre-

lasie toon ·n tendens by die leerlinge aan dat die v1at die 

hoogste skoolpunte behaal het 9 aok neig om die hoogste tel-

lb1gs in die I .. K.-taetse te behaal. Dieselfde tendene is 

gevind as die seuns en dogters van die verskillende standerds 

apart geneem is. Die hoogste korrelasie is by die st.5-seuns 
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en die laagste korrelasie is by die st. 5-meisies gevind 

(tabel 18). 
~· ' 

By die .st. 4-1eerlinge is geen beduidende verskil 

m die korrelasiekoeffisi~nt tussen die skoolwerk en I' .K.·· · ., 

van die meisies en seuns gevind nie (tabe1 24). 

Toe die hele monster volgens die I.K~ in 6 groepe ver-

deel is 9 is •n baie lae korre1as ie tussen skoo1punte en I .K. 

vir e1ke groep apart gevind. Hierdie korre1asie is baie 1aer 

as toe die groep as geheel geneem is (tabel 15). Hierdie lae 

korrelasie dui baie duidelik daarop dat die verskillende groe~e 

volgens •n verdeling wat op die IoK .. 's berus_, nie dieselfde 

posisies volgens hulle prestasies in die skoolpunte ingeneem 

het nie. 

Toe die monster in drie groepe volgens die I .. K~ verdeeJL 

is, is by die groep met die laagste I.K. geen korrelasie gs

vind nie• By die gemiddelde groep is in positiewe korrelasi.e 

van 0.44 gevind terwyl by die groep met hot3 I .. K. 1 s •n baie 

lae korrelasie gevind is (tabel 16)~ Hierdie resultate 

.. 

dui daarop dat die groep me-t; die laagste I .K .. 's nie die 1aagste 

in skoo1punte presteer het nie en die groep met die hoogste 

I.K. ts nie a1ma1 die hoogste prestasies in skoo1punte be-

haa1 het nie. Hierdie resu1tate beklemtoon verder die 'feit 

dat die 1eerlinge in Rekenkunde nie ooreenkorastig hulle ver-

moens presteer nie. 

Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat as die groep 

as gehee1 geneem word daar •n groter moontlikheid tot die 

voorspel1ing van die prestasies in skoo1punte bestaan as die 

];?restasies in die I .. K .. -toetse bekend''is.., 

By die st-. 5-leerlinge lyk dit asof d:j_e ouderdora wel die 

korrelasie beinvloed. Ons vind by die st. 5-meisies en seuns 

dies elf de tendens. Daar bestaan ·n baie laer korrelasie tussen 
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die skoolpunte en die I.K.'s van die jongste leerlinge as 

wat by die ouer leerlinge gevind is .• In die geval van die 

st. 4-leerlinge is hierdie verskil nie gevicd nie. Ons 

moet dus tot die gevolgtrekking kom dat in die laer standerd 

die invloed van die ouderdom nie so deurslaggewend soos in 

die hogr standerd is nie. (tabelle 34 en 42). In latere 

stud~es behoort die invloed van die kronologiese ouderdom op 

die prestasies van leerlinge in standerds laer as st. 4 en 

standerds hoer as st. 5 ondersoek te word. Dit moet be?aal 

word of die invloed vari die kronologiese ouderdom op die 

prestasies vermeerder of verminder namate die leerlinge in 

hulle skoolloopbaan vorder. Dit kan verwag word dat die in

vloed sal verm:inder maar in hierdie stu die is by die st.. 5 

seuns sowel as by die st. 5-rneisies •n groter invloed van 

· die kronologiese ouderdorn gevind as by die st. 4-leerlinge. 

Na bestudering van hierdie resultate is dit duidelik 

dat daar •n redelik hoe positiewe korrelasie bestaan tussen 

prestasies in skoolpunte in Rekenkunde en die IoKots. Hier

die korrelasie was egter by al die groepe laer as die wat 

deur Spearman gevind is. 

e. In die bestudering van die korrelasie tussen die 

prestasies in skolastiese toetse en die persentieixange van 

die I .K. 's 9 is vir die meeste intelligensiegroe:pe •n posi.tiewe 

korrelasie gev~~d. (tabel 65). 

Daar is nie •n beduidende verskil in die korrelasie van 

die verskillende geslagte gevind nie. Ons kom dus tot die 

gevolgtrekki.ng dat geslag nie •n faktor is wat die korrelasie 

sterk beinvloed nie. 

Na die monster volgens I .K. in groepe verdeel j,s, is 

dieselfde tendens gevind · ... as wat gevind is toe die skoolpunte 
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·met die I.K .. 's vergelyk is .. 

Toe die verskilleride standerds volgens ouderdom verdee1.. 

is, is die laagste korrelasie weer by die jo~gste st. 5-leer

linge aangetrefo B.y st. 4 is hierdie verskil nie gevind nie. 

Ons moet dus weer tot die gevolgtrekking kom dat die jonger 

leerlinge in st. 5 nie meer volgens hulle vermogns kan ~res

teer nie. 

Dit lyk nie of die aantal skole Wa.t besoek is die korre

lasie tussen J2restasies in skolastiese toetse en IoK. 's 

nadelig beinvloed nie want in hierdie monster is deurgaans 

•nhogr korrelasie by die leerlinge wat meer as 3 skole besoek 

het 7 gevind .. 

f. Vergelyking van die variasiekoeffisiente. 

In al die geval1e behalwe by die groep met IoJL, 's 

130+ is •n grater skoolpuntvers:preiding as I.K.-vers:preiding 

aangetre:f. Dit beteken dus dat die I.K.'s nader om die 

gemiddelde gelee is as die skool:punte. Die resultate van die 

skolastiese toetse toon dieselfde tendens aan. Die variasie

. koeffisient van die J2restasies in die skolastiese toetse is 

elke keer grater as die variasie in I.K.'s. 

Ons kom tot die gevolgtrekking dat hierdie resultate 

die alge:mene verwagting bevestig omdat die meeste I .K. 's 

tussen 80 en 130 lE3? dus •n verspreiding van 50 eenhede. 

Die prestasies in skool:punte sowel as in skolastiese toetse 

1E3 vanaf 0 tot 100 9 dus •n veld van 100 eenhedeo Omdat die 

skoolpunte en die punte wat in die skolastiese toetse behaal 

is dus oor ·n wyer veld verspreid l& as die I.K. 'ss moet ons 

verwag om •n grater variasieverhouding by eersgenoemde twee , 

toetse aan te tref. 

307/ g •• 0. 0 ....... . 



-307-

g. VergeJ.yking van die skoolpunte met die veld van 

ver\.ragte prestasie. 

Toe die groep as geheel geneem is 9. was die resultate 

bevredigend (.tabel 56). Uit die tabel kon ens to·~ die ge-

volgtrekking gekom het dat dit met die onderr:g van Rekenkunde 

in die laerskole besonder goed gegaan het. 

By verde·re ontleding van die resul tate h .di d. i.e posisie 

geheel en al verander. Nadat die hele monster in 6 groepe 

volgens I.K. verdeel is en die resultate van elke gr,)ep af .... 

sonderlik bestudeer is (·l:iabel 57), het die posisie ba:'.e ver-

ander. 

Uit die prestasies van die 6 groepe is dit duidelil~ dat 

die leerlinge met •n laer I oK. relatief baie goed prestee::- het 

in hulle skoo1werk (Rekenkunde) vo1gens die ou benadering •. 

Die. 1eerlinge met I oiL's van hoer as 110 maar veral die twee 

groepe met I oiC 1 s van 120-129 en 130+ se prestasies was re1a

tief baie s\vak. Hierdie inte1ligente leer1inge se Jirestasies; 

in skoo1\.rerk \:las dus nie in ooreenstei;:rrning met hu1le vermoens 

nie. Die resul tate dui daaro:p dat •n verandering in die onder-:

rig van hierdie intel1igente persone noodsaaklik is. D~t is te 

betwyfel of hierdie 1eerlinge met enige ander goeie metode 

swakker resu1tate sal lewer. 

Nadat die monster volgens ges1ag en in 6 groepe vo1gens 

I oK •. verdeel is, is die self de tendens gevind. (·!Jabel 59, 60, 

61 en 62). 

h. Beduidendheid van verskil1e 

Tussen die I.Ko 1 s van die st. 5-seuns en meisies (tabel 

30) verdeel in 6 groepe volgens die L.K. 's is geen beduidende 

verskille gevind nie. n~ die skoolpunte van d~eselfde leer-

1inge is beduidende verskille gevind by die groepe met IoK.'s 
85- 9 90-109 en 110-119. In al drie hierdie groe:pe het die 

·seuns beduidend 3, 0 8/ beter ••••••••••• 
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beter ~resteer in skoolpunte as die meisies. 

Tussen die I~Ko's van die st. 4-meisies en seuns (tabel 

32) verdee1 in 6 groepe volgens I.K. was die verski11e ook 

nie beduidend nie beha1we in die groep met I .Ko 's van 130+ .. 

Die seuns se gemidde1de I .. Ko was hoer en die verski1 was meer 

beduidend as op die 10f~vlak. 

In die skoolpunte van die st. 4-seuns en meisies het die 

seuns beduidend beter presteer as die meisies in die groep 

met I.K.'s 90-109 waar die verskil meer beduidend was as op 

die 1f~vlak en by die groep met I.K.'s 1i0-119 waar die ver

skil amper beduidend was op die 10fa-vlak~ (tabe1 33) 

As die st. 5-leer1inge as groep geneem en die I4K. 1 s 

en skoolpunte van die seuns vergelyk word met die van die 

meisies vind ons geen beduidende verski1 tussen die I.~1 s 

van die ges1agte nie. Die seuns presteer egter beter in 

Rekenkunde en die verski1 is meer beduidend as op die 2fa-vlak. 

(tabe1 19) 

As die st;.4-1eer1inge as groep geneem en die IoKo's en 

skoo1punte van die seuns verge1yk word met die van die meisies 1 

vind ons weer •n onbeduidende verski1 tussen die gemiddelde 

I .. K. t s van die twee geslagte. Die seuns pres-t:;eer weer heter 

as die meisi_es in Rekenkunde en die verski1 is beduidend 

amper op die 2fa-v1ak. (tabel 25) 

Uit hierdie resultate moet ons af1ei dat seuns in Reken-

kLmde beter presteer as meisies. 

Beduidende verskil1e is ook gevind in die prestasies 

in skoo1punte van 1eerlinge wat 1-3 skole besoek het as hu11e 

punte vergelyk word met die van 1eer1inge wat meer as 3 sko1e 

besoek heto Die groep wat 1..;.3 skole besoek het 1 het beter 
1 . 

~resteer en die verski1 is beduidend op 10%-v1ak. D~e gemid-
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delde IoK. 's van die groepe 'het egter ·oak verskil maar d-ie 

verskil was minder beduidend nlo o:p die 57'a-vlak. Hierdie 

resultaat is baie betekenisvol want dit wys 0p die nadelige 

invloed van skoolverwisseling o:p die prestasies van leerJ;.-inge 

in Rekenkund.e • (ta belle 54 en 55 •. ) 

i. Vergelyking van die prestasies in skolastiese toetse 

met die veld van verwagte prestasie. 

In die vergelyking van die :prestasies :hn die skolast:t..ese 

toetse met die veld van verwagte prestasie 9 is resultate 

gevind wat ooreenstem. met die resultate wat in die vergelyking 

van die skoolpunte met die verwagte veld gevind is. In al die 

verskillende verdelings is dieselfde tendens gevind soos 

grafieke 3-28 duidelik aan-t;oono Die leerlinge met lae I .K .. t s 

presteer weer bo die varwagte veld in die skolastiese toetse 

terwyl die leerlinge met hoe I.K"'s onder die verwagte veld 

pres·~eer. Hierdie resultate ondersteun die vorige gevolg

trekking dat die ou benadering in Rekenkunde veral by die 

leerlinge met laer I.K.'s aangepas het. 

jg Uit die antwoorde op vraelys A wat deur die 40 laer

skoolhoofEI.e voltooi is 9 is dit duidelik dat baie min gedoen 

word om die begaafde leerlinge volgens hulle vennoens te laat 

ontwikkel. Dit is noodsaaklik dat veranderinge aangebring 

moet word wat daarop gemik sal wees om in die individuele 

verskille te voorsien. 

Verder WaS dit duidelik dat die hoofde ook nie tevrede 

is met die kennis waaroor die jong onderwysers beskik nie. 

Uit dieselfde·vraelys is dit ook duidelik dat die meerderheid 

hoof de vakonderwys in die hoer prim~re standerds verkies. 

As hierdie resultate in verband gebring word met die resultate 

wat deur studente in die Iwkendetoets (bylaag 2) behaal is, 
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word dit duidelik dat al die studente nie in staat is of oor 

die nodige agtergrondskennis beskik om Rekenkunde in die hoer 

prliaere standerds te behartig nie. Dit bring ons weer by die 

beginsel van vakonderwys in die hoer standerds van die primere 

skoal. Ons kom tot die gevolgtrekking dat ondersoek na hier

die aangeleentheid dringend nodig is. 

Uit die antwoorde op die 31 bewerings soos vervat in 

vraelys B s kom ons tot die gevolgtrekk' ... ing dat die nuwe be

nadering by die onderwysers byval vind. Alhoewel die a~t

woorde op soruaige bewerings baie na aan die neutrale waarde 

le (gTafieke 29? 30) is daar tog •n baie duidelike tendens ten 

gunste van die nuwe benadering. Of hie_rdie benadering beter 

resul tate in Rekenkunde sal lewer j kan alleen deur t oekomstige 

ondersoeke bepaal word. 

k. Na bestudering van die nuwe benadering waar die klem 

op insig en begrip gele word en waar meganiese dril vervang 

word deur meer begripvolle dril wat bestaan uit •n konkreet

praktiese benadering waarin die onderwerp op verskeie maniere 

en aan die hand van verskillende apparate ondersoek word, kom 

ons tot die gevolgtrekking dat hierdie nuwe benadering groat 

moontlikhede biedo 

1. Die resultate toon baie duidelik dat die leerlinge 

met 'n hoe I oiL nie presteer volgens hulle vermoens nie. Dit 

is hoofsaaklik hierdie leerlinge wat na die hoerskole gaan. 

Hulle bereik dus nie die peil wat van hulle verwag word nie 

en daarom raoet ons tot die gevolgtrekking kom dat die aan

tuiging wat teen die laerskole gemaak word nl. dat die leer

linge wat na die hoerskole kom nie die peil in Rekenkunde 

bereik het wat van hulle verwag word nie 1 heeltemal gereg

verdig is. Die resultate bevestig verder dat die begaafde 
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leeriinge in die huidige k1assituasie soos dit in die laer

skole aangetref word~ in Rekenkunde opvoedkundig vertraag 

word. 

m. Die. monster se gemiddelde I oK., 's was ·bb. die gemid

de1de. In skoo1punte het hu11e dan ook gemidde1d bo die ge

midde1de presteer. (tabe1 11). U~t die studie het dit egter 

duide1ik geword dat dit die prestasies van die leerlinge met 

laer I.K. 1 s was wat bo verwagting goed was en dus verant~ 

woordelik was vir die goe ie gemiddelde in skoolpunte. 

2. Aanbevelings 

a. Uit die resultate is dit duidelik dat alle leerlin~ 

nie volgens dieselfde benadering of metode onderwYs moet ont

vang nie. Di t is baie duidelik dat die leerlinge met •n 

onder-gemiddelde intelligensieverm.o§ in skoolpunte sowel as 

in die resultate wat hulle in die skolastiese toetse behaal 

he~relatief baie goed presteer het toe hulle volgens die ou 

benadering onderrig ontvang het. Die leerlinge wat oor •n 

bo-gemiddelde intelligensievermoe beskik 9 het weer re~atief 

baie swak presteer in beide skoolpunte en skolastiese toetse 

t,erwyl hulle vo1gens die ou benadering onderrig ontvang het. 

Ons .moet dus tot die gevolgtrekking.kom dat die ou benader:i.ng 

in Rekenkunde uitstekend by die aard en. vermoens van ·die 

nrinder begaafde leerlinge aangepas het. Vir die begaafdes: 

of leerlinge met hcg intelligensievermoens was die ou benade

ring egter nie geslaag nie o :Dit beklemtoon die feit dat a1Jl.e. 

leerlinge nie eenders leer nie. Na aanleiding van hierdie 

bevindings wil ons dus aanbeveel dat die ou of tradisionele 

benadering vir die minder begaafde leerlinge behou meet word 

en dat die nuwe benadering meer tot die intel1igente leerlinge 

beperk moet word. Op hierdie stadium moet dit egter baie 
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duidelik gestel word dat hierdie aanbeveling nie impliseer 

dat die nuwe leerstof soos die beginsels van versamel:l.ngs en 

die ander nuwe leerstof wat deel van die nuv:e sillabus :iLs ,. 

van die swakker leerlinge.weer~ou moet word nieo· Ons bepleiT. 

ook nie dat •n onderwerp soos getalsbegrip nie met d:Le swakker 

leerlinge aan die hand van versamelings benader en behandal 

moet word nie ~ Verder is dit ook nie •n uitgemaakte saak dat. 

die .1.eerlinge met •n 1.aer intelligensie nie hulle relatie:f 

goeie prestasies sal handhaaf en dalk verbeter as hulle vel

gens die nuwe benadering die onderwerpe op verskillende maniere 

:prakt·ies ervaar in plaas van die tradisionele meganiese dril 

benadering nie. 

Wat egter wel bepleit word, is dat by die leerlinge met 

laer I.K.'s nie soveel klem op insig en begrip gel~ sal word 

nie., Hierdie leerlinge moet. ook met die nuwe benadering tot 

die venaog om die bewerkings u~t te voer gelei word. Die ver

skil moet dus nie soseer in die aanbieding wees nie maar veel. 

eerder moet die differensiasie geskied in wat. ons van d:iLe 

individu verwag. 

As gevolg van die individuele verskille sal die klem by 

die begaafde leerlinge op insig en begrip en die toepassing 

van die keJ:J.Uis in nuwe situasies val. By die mind.er begaaf'de 

leerlinge sal die voorbeelde egter meer op die praktyk gerig 

wees. Na verloop van tyd kan dan •n soortgelyke ondersoek :i.n

gestel word om te be~aal in watter mate die leerlinge in oor

eensteraming met hulle vermoens presteer. 

Hierdie aanbeveling impliseer •n aant.al praktiese ver-~. 

anderinge.. Die eerste is dat •n s?kere mate van segregasie oi 

differensiasie toegepas sal moet word. In groter laerskole 

kan die standerds in verskillende klasse verdeel word en dan 
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kan die benadering in die verskillende klasse by die vermogns 

van d~e leeriinge aangepas word. D~e klasse met ho~ intell~ 

gensievermoens se benadering sal dan meer neig tot selfwerk

saam.heid en selfontdekking waar die klem o;p beginsels en be

grip gel~ word terwyl die henadering in die klasse met meer 

beperkte vermogns minder op begrip en insig maar meer op·d~e 

praktyk gerig sal wees en ook meer herhaling gedoen sal word. 

In die groot skole sal hierdie aanbeveling baie min ~a~ 

bleme OJ;?lewer. In die kleiner sko.le sal die ,pos:isie egt>Jr 

ontstaan dat die onder-wyser dan verplig sal wees om sy klas 

in, bekwaamheidsgroepe te verdeel en die groepe sal dan die 

vak op verskillende manier moet benader. Dit bring ons Qlf 

die noodsaaklikheid van groeuerings vir rekenkundeonderwys. 

Hierdie groe)2erings ka.n a-p twee maniere prakt:tes uitgevoer 

word. In die kleiner skole kan die leerlinge volgens ver

moens vir Rekenkunde gegroeJ28er word en nie noodwendig volgens 

standerds nie. Die begaafde leerlinge van twee of raeer stan

derds kan vir Rekenkunde saamgegroepeer word terw.yl die rainder 

begaafdes saara •n groe:p sal vorm. Die benadering van die werk. 

in die verskillende groepe sal dan geheel en al verskil o .AfJ 

die benadering vir die groepe moet verskil, sal hierdie groeJ?8·

ring in die praktyk m.akliker uitvoerbaar wee=s as orr;. elke kl.as 

apart in groepe te Yerdeel en te behartig. Hierdie groeperings 

sal dit ook :makliker maak ora •n verrykte program met die ge

gaafdes te volgo 

Die nadeel van hierd~ ti:pe g:roeperin,gs is egter dat dit 

dan baie moeilik sal wees vir •n leerling om van die een groep 

na •n ander groep oor te skakel. ::Oie t-vreede nadeel is dat 

daar dan miskien te veel waarde aan die intelligensievermo& 

as kriterium geheg sal word. Dit sal dus noo.dsaaklik we-es 

314 / dat .••• o ... ., • 
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dat. d:he resultate van intelligensietoetse deur aanlegtoetse 

en resultate in skooltoetse aangevul moet word voordat •n 

verdeling gemaak word. In die ho~rskool kan die kind se 

beroepskeuse ook in ag geneem word om te bepaal watter benade-

ring in Rekenkunde vir hom die voordeligste sal wees. 

Indien leerlinge dus in groepe verdeel word? moet dis 

groepering vir elke vak afsonderlik gedoen word omdat kinders 

nie in alle rigtings dieself'de vermoens to on nie., Hi.erdie 

verandering in die groepe vir die verskillende vakke sal dan 

oak voorkom dat snobisme as gevolg van die groe:parings ontstaan< 

Uit hierdie studie blyk dit dui.delik dat •n verskil in 

benadering vir leer].inge wat oar verskillende vermo§ns beskik 

noodsaaklik is en om dit moontlik te maak is groepering vir 

rekenloxndeonderwys nodig. 

Uit die ond~rhawige studie is dit verder duidelik dat 

wanneer aan •n:o:pvoedkundige program vir die begaafdes gedink 

word 9 aandag aan die volgende drie afdelings gegee moet wordg 

(i) D±e doelste llings 9 

(:t.iJ onderwys:proS.edure waaronder die sillabusse 

en metodes ingesluit wordf. en 

(iii) afunin:hstratiewe voorsiening wa6xonder die 
groepering van leerlinge en die voorsiening 
van ~ersonee~-ingesluit word. 

Vanselfsprekend is hierdie drie afdelings geintegreer. 

Die doelstellings moet rigting gee aan die beplanning van die; 

onderwysp~ogram.. omdat die doel sal bepaal watter eindproduk 

me·ti die onderwys beoog word. Onderwysmetodes en administra:

tiewe prosedures is net middele om die doel te bereiko 'n 

Paging om die doelstellings in die onderw,ys te verander,. sal 

dus noodwendig ook veranderb~ge in die onderwysmetodes en 

3l?'administrat iewe ..... 
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adrrlriistratiewe prosedure tot gevolg h~. Indien die doel

stellings in die rekenkundeonderwys dus. gewysig word om die 

onderrig van beginsels met die nodige insig en begrip voor

rang te laat geniet? is dit dus variselfs~rekend dat ons ook 

ooreenkomstige veranderinge in die sillabusse en m.etodes van 

aanbieding sal moet aanbring. Word daar verder spesiale 

onder~ys vir die begaafde beoog 9 bring dit ook mee dat ons 

doelstellings en sillabusse aangepas meet word en dat die 

program in die klaskamer sodanig meet verander dat homog~ne 
c. • 

groepermg,, verryking of versnelling prakt ies to3gepas. kan 

word. 

Hierdie geintegreerdheid van die verskillende aspekte 

r~ak die geheel&ituasie meer gekompliseerd en daarom is dit 

so belangrik dat_veranderinge van ingrypende aard, alleen ma 

deeglike oorweging ingevoer mag wo;rd ;o 

b. Uit die ondersoek het dit geblyk dat daar wel beduiden-

de verskille in die prestasies in Rekenkunde van seuns en 

meisies van d~eselfde intelligensiegroepe bestaano Indien 

leerlinge dan volgens vermoens en prestasies in groepe ver-

deel word" sal vir hierdie ·verskille oak voorsiening gernaak. 

word. Dit sal dan nie nodig wees om verder oor die vraagstuk 

of leerlinge op grand van geslag vir rekenkundeonde.r·wys ge-· 

skei moet word, te besin nie want almal sal dan volgens ver-

moens en prestasies ingedeel word. 

c. As die onderwys van Rekenkunde bespreek word 9. moet 

aandag ook aan die onderwyser gegee word. In alle onderw.ys 

bly die onderwyser die sleutelfiguur. Uit die resultate blyk 

dit dat met die minder begaafde leerlinge goeie resultate be

haal is terwyl met die begaafde leerlinge relatief baie. 

''swak resultate behaal is. Die .benadering van die werk 1, die 

3lg/persoonlikheid •• o 
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. jpersoanlikheid en die bekwaamheid van die ondereyser vorm •n 

geheel. Indien die benadering in Rekenkunde veral vir die 

begaafdes verander moet word, ontstaan die vr.aag of al die 

onderwysers hierdie benadering kan im::plementeer. Besit almal 

die vakkenni~, persoonlikheid? gemotiveerdheid en bekwaamheid? 

Dit bring ons weer by die belangrike vraag of alle onderwysers 

in die laerskpol nog Rekenkunde kan en moet behartig? SaJ.. 

almal daartoe in staat wees om die n4we benadering veral by 

die begaafde leerlinge tot sy reg · ·te laat kom? 

Alhoewel aan hierdie as::pek nog baie aandag geskenk moet 

\vord, lyk dit vir ons of die aangewese oplossing in vakonder

v.rys vir die hoer st anderds , d. w. s • vanaf st anderd twee en 

hoer, gesoek moet word. D.te groot gevaar van vakonderwys Ji.~ 

egter in die verheffing van die vak as sodanig bo die kind~ 

Dit is uiters belangr~k dat ons Rekenkunde moet onderwys maar 

dit is belangriker om te onthou dat ons Rekenkunde aan •n 

kind, •n persoonlikheicL1 •n indi.vidu onderwys. Die opvoedeli:lrug 

moet altyd die belangrikste bly. 

Indien die regte onderwysers egter vir die poste gevind 

kan word? behoort die balans tussen kind en vak behoue te bly. 

d. Die waarde van bespreking van die werk wat in die vor.m 

van klasges)irekke moet plaasvind Y moet beklemtoon v.rord. Dit 

gee aan die leerlinge die geleentheid om die verma~ te ont

wikkel om feite in hulle eie vvoorde weer te gee en gevolglik 

word die neiging tot woord-v~-woord weergawe van aangeleerde 

feite ontgroei. · 

Deur hierdie besprekings word problema en onduidelik

hede opgelos en uit die weg geruim. Die leerlinge ontwikke~ 

daardeur beter begrip en insig in die werk. Hierdie afdeling 

behoort veral by die leerlinge met groter vermoens ba~e waarde 

317/te h~•••••D•••• 
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te h~. Dit gee oak aan die leerlinge die genot en trets wat 

o.p sukses VOl[;. Kinders het '.~.l behoefte daaraan m,l hulle be-

vindinge met ander te bespreek. }iulle geniet dit F Hierdie 

bes:pi~ek:i.J.1gs kan baie o:pvoedkund.ige -v,ram.--de h8'. 

e. Die nuwe benadering wat aktiewe deelname deur die 

/ lee:.c."'linge irn.pliseer 1 behoort die houding van die leerlinge 

teenoor die vak te beinvloed. Die houding van die leerlinge 

word ook beinvloed deur die houding en die entoesiasme van die 

onderwyser .. Dit word dus ook weer duidelik de,t ':Ll persoon wat 

nie die vak met; oortuiging en entoesiasme kan of wil behartig 

nie, nie die vak o:p skool behoort te doseer nie. Dit bring 
-- ·==~ 

ons weer by die :f:'e it dat net sekere ondei""wysers Rekenkunde 

in die laerskool moet behart ig, v1ant ,: ie houding teenoor die 

Vak WOrd reeds in die laerskool geVOrltl en Vasgelt& • Ons is-

in hierdie geval nie soseer bekOlfll!lerd oor CJ.ie vakinhoud wat 

ver\..raarloos word nie maar oc,r die verkeerc1.e gesinclheid wat 

by die leerlinge ont\vikkel en wat baie liloeilik in later jare 

\-.Jeer vel"e,nder kan word. Die regte onderW'Jsers in die klas-

lcal.l8r sal die re5te t;esindheid ·by sy leerlinge kweek. 

f'. O:p die laaste dag van die tvJeGcie k1 .. vartaal 1968 vJas 

die leerlingtal van die Transvaalse laerskole 252 1 727. As in 

aEU'lltlerking genee1,1 vmrd clat vo.lgens hierclie studie daar clan 

r + 0 8 ·· + 2.5~- of.±. 5 1 ld0 leerlinse -vms :..11et •n I.K. van 130 en+ o. ~~ 

of 22 1 21\-0 leerlint;e Hlet 'll I .,I::: o van 12 o+, is di·t cluid.elik dat 

dit so '.i.l groot aalTt;al leerlinge is wat by die saak betrolcke 

is en Hat opvoe clicund.ig nie volgens hulle ve:r.t11oens presteer 

nie, dat hierclie saak dadelik aanclag behoort te kry. As ons 

in ag neer,1 do;t; dit ciie toekomstige lciers van clie vollc is, 

WOl"'d die saak noG belanc,riker _en optred.e noodsaakliker. 

315/ Ons ••••••••••• 



-318-

Ons is Y.Iel deegli:i.c be"WU.s van die beperkings van hierdie 

stu die. •n Baie belangrike aspek wat in hierdie studie per-
-

tinent na v.ore gekom he-t: ~ is die feii.i dat leerlinse met hoe 

intelligensiever.moens nie volgens hulle vermoens presteer het 

nie ter\zyl leerlint;e filet lae in·telJ_igensies relatief' baie 

goed presteer het. Dit r,1oet be;_}aal word of hierdie verskyn-

sel ook in ancler vakke voorkom en of dit ne·t tot Rekenkunde 

be]ierk is. Vercler is ons ook bewus van die baie :praktiese 

proble111e vmt in die klaskamer bes-t;aan. Die stygende leer--

lingtal skep ook steeds groter probleme en dit Y.J'Ord moeiliker 

Oi-tl geskikte leerkragte vir al die ;poste ·t;e voorsien. 

Die snelle ontwikkeling en veranderinge op die natuur-

we-'Genskaplike terreine, wat tot gevolg het dat groter eise 

aan die skoolverlaters · gestel word, noodsaak verandering"B aan 

die bes·taande sillabusse en hierdie veranderinge eis studie 

deur en verm.n-l·ing van die kennis van die leerkragte. As ge-

volg van •.r_,_ reeds vol progreunj vinc1 SOJJJJidge leerkragte dit 
' moeilik Ol!l hierdie verwagte kennis by te bring en gevolglik 

onJGs·t;e:u:m •.u. g-evoel van vyandigheid teenoor c1ie vernuv1ingsge-

dagte 7 uie soseer Olildat h.ulle van die beginsel veri::!kil nie 

11:taar olilclat die geleentheicl tot bestuderin.g daarvan ontbreek. 

3:pesialisering in sekere vakke sal ctus ook hel:p om hierc1ie las 

te ver1ig want soos die posisie tans is ~ wor'd veJ.~wag clat; die 
I 

laerskoolo.ncJ.erwyser 'lJ. ou-tori tei t o:p elke gebie d moet wee s. 

Die erns waa:r111ee die nuwe benader:iJ.J.g aange:pak is 1 be-wys 

\veeJ. .. dat die iileert.lerheid van die onderw:,ysers die belangrikheid 

van c1ie. s ituasie besef en bere id is Oiil alles iJ:). hulle ver1110~ 
\ 

te d.oen in belang van die kind. 

Hulle is bereid om o:pof·f·erings te 1,1aal:;::, kursusse by te 
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woon, nuwe werk te leer en verdere studie te onderneem om so-

doende in staat te wees om aan die hoe eise van onderwyser en 

opvoeder te wees, te voldoen. 

Dit is egter van die uiterste belang dat ons steeds die eind

doel van die opvoeding: voor oe meet hou. Vakkennis en entoesias-

me is belangrik om die onmiddellike doel te bereik maar ons mag 

dit nooit uit die oog verloor dat ons hoogste doeleinde moet wee~ 
' 

om die kind t9t sy Skepper te lei nie. In liefde moet die ki~d 

dus gelei word tot Hom van 'Nie alle liefde is. Om verantwoor-

delikheid vir •n klas te aanvaq.r inpliseer baie meer as om fei te

kennis by hulle tuis te bring. Christus bepaal self die waarde 

van die kind as Hy in Mattheus 18 9., 2-5 s€3 ~ ttVoorwaar Ek se 

vir julle 9 as julle nie verander en soos die kindertjies word 

niey sal julle nooit in die koninkryk van die bemele ingaan 

nie! 

Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy 

is'die grootste in die koninkryk van die bemele. 

En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, 

ontvang MY; 

maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo 1 

laat struikel? dit is vir hom beter dat n meulsteen aan sy nek 

gehang word en hy w~gsink in die diepte van die see. 11 

3. Vraagstukke waaraan agndag gegee moet NOrd. 

Uit hierdie studie het dit duidelik geword dat daar nog 

verskeie aspekte van rekenkundeonderwys is waaraan aandag gegee 

moet word. Oor die volgende J)robleme kan no.g.,.nfe wetenskaplik 
-~·-

--· 
gefundeerde antwoorde gegee word nie--;v· Verdere navorsing is dus 
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no die?;. 

a. 3al die J_eerlinge wat hulle Rekenkunde volgens die 

nuwe benadering leer, wel as volwa.ssenes, oor groter rekenkun

dige vermoens en vaardigheid beskik? 

b. Sal die nuws benadering tot gevolg he da.t. die begaafde leer-

linge meer in ooreenstemm.ing met hulle vermoens sal presteer in 

skooltoetse en in skolastiese toetse? Indien dit wel die ge~aJ. 

is 1 hoe sal die presta:sies van die minder begaafde groe:pe ver

gelyk met bulle vermoen13?· Sal die mind·er begaafdes nie dalk 

volgens die nuwe benaderin.g relat-ief nog beter pres:t:eer nie? 
f-;.11!-M- ~r· 

c. Sal d;j_e nuwe ·benadering met/\f!:.nsig en begrip enige invloed 

ui toefen op die latere· wiskundige vermoe van die kind? In 

hoeverre sal die nuwe benadering die gesindheid van die leerling 

ten opsigte van die vak verander? 

d. n Intensiewe ondersoe.k behoort ingestel te word om die 

moontlikllede van spesiale skol8 of spesiale klasse vir bega.afde 

leerlinge te be,paal .. G~~:paardgaande hiermee moet ook aandag 

gegee word aan die prosedures van homogene groeperings in die-

sel'fde klaske.mer, verryking van Cl.ie sillabusse vir die begaafdes 

en aan versnelling. 

e. Na aanleiding van berigte dat vakonderwys wel in die 

Transvaalse laerskole ingevoer gaan word 1 behoort ondersoek in

gestel te word na die resultate van vakonderwys in vergelyking 

met die tradisionele klasonderwyserstelsel. 

Die bostaande lys is o~ verre na nie al die vrae wat hestaan 

nie. Di t dui slegs •n paar asl'ekte aan waaro1J antwoorde nog ge

vind moet word. 




