
HOOFSTUK VII 

DIE TAAK VAN 	 DIE (AFRIKAANSE) SEKONDeRE SKOOL MET BETREKKING 
TOT GEESTELIKE JEUGWEERBAARHEID 

1. 	 DIE SKOOL NA SY WARE AARD EN TAAK 

1.1 Inleiding 

Ons het reeds beklemtoon dat die moderne mens in In snel 

veranderende wereId leef - in 'n "nuwe wereld". Hierby moet 

ons aanvaar dat doelstellings en metodes van die opvoeding 

van gister nie noodwendig ewe goed en ewe bruikbaar sal wees 

vir vandag en mare nie. Hierdie nuwe wereld is In ingewik

kelde, onveilige en vyandige wereld en die jeug moet daarin 

sinvol koers kies. 1 Die breere uitgangspunt van elke 

onderwysbeleid moet wees dat die skool kragtens sy eie

soortige struktuur, primer in diens staan van opvoeding tot 

beakawingsmondigheid. Vir die Chriatelike skool bring dit 

mee dat ay taak primer gelee is in die vorming van ay jeug 

tot koeravaate, Christelike beskawingsmondige mense met 

kennis en begrip van die "nuwe wereld". 

Die nood van vandag waarin daar 'n wrede aanslag op die 

yolk se morele waardes, sy godsdiens, sy sedes, sy patriotisme, 

op alles wat vir horn heilig is, gedoen word, is in die eerste 

1. 	 Potgieter, P.J.J.S.: Die wereld waarin Suid-Afrika horn be
vind, Referaat gelewer by die konferensie oor weerbaarheid, 
~ vir C.H.O., 5 Oktober 1973, p.l 
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plek nie aan seuns en dogters met 'n elementere kennis vir 

een of ander beroepsrigting nie, maar aan Christelik

beskaafde seuns en dogters. 1 

In Suid-Afrika is daar dus 'n lewensbelangrike behoefte 

aan 'n protestants-Christelike weerbaarheid deur die op

voeding weens die feit dat die volk vasgevang is deur die 

magte van rewolusie en geweld wat tans oor die wereld spoel. 

"Die wereld waarin Suid-Afrika hom tans bevind, is inderdaad 

'n onveilige en vyandige wereld.,,2 

Met hierdie ontstellende feite in die oog is dit meer as 

ooit tevore noodsaaklik dat ons onderwys en opvoeding met 

al sy oogmerke, of dit nou die morele, sosiale of ekonomiese 

of enige ander gebied raak, op die volwasse lewe van die kind 

3gerig moet wees. Dit bring mee dat alle verantwoordelike 

persone en instansies wat besig is met toekomsbeplanning in 

die onderwys, 'n deeglike greep op die toekoms sal moet he 

indien hulle beplanning enigsins op sukses moet uitloop. Om 

toekomsvoorspellings te waag in so 'n snel veranderende wereld 

vereis dUB hoogs wetenskaplike navorsing. 4 Sulke navorsing 

1. 	 Venter, E.A.: Die gelowige in die samelewing, p.37 
2. 	 Potgieter, P.J.J.S.: op.cit., p.17 
3. 	 Die 1961-0nderwys-paneel, eerste verslag: Onderwys vir 

Suid-Afrika, p.1 
4. 	 Duvenage, S.C.W.: In die dae van jou jonkheid, pp.143-144 



en toekomsbeplanning vind gelukkig vandag dwarsdeur die 

wereld en ook in Suid-Afrika plaas. 

Die opvoeder van more sal moet besef dat hy te doen het met 

'n geslag wat nie langer wag op 'n volgende geslag om sosiale 

veranderinge aan te bring nie. Alles wat hulle beoog, 

moet nou bereik word. Die moderne jeug het slagoffers ge

word van 'n situasie waarin kinders meer weet as hulle ouers. 

Daarom sal dit vir ouers en onderwysers van more soveel 

moeiliker word om leiding te gee en rigting aan te dui. 

Die 	toekoms le potensieel opgesluit in die jeug. Die ouer 

en onderwyser van vandag is daardie skakel waar die verlede 

met 	sy prestasies en teleurstellings en die toekoms met al 

sy moontlikhede en verwagtings bymekaar kom. Hierdie aan

sluitingspunt tussen die verlede en die hede word jaar na 

jaar belangriker. 

Wat in hierdie opvoedingshandeling van fundamentele belang 

is, is die feit dat onderrig nooit ten koste van opvoeding 

mag geskied nie;l inteendeel, opvoeding omsluit onderwys2 

en moet uiteindelik lei tot die ideaal van Christelike 

1. 	 Kotzee, A.L.: Toespraak gelewer by geleentheid van die 
jubileumfees van die Afrikaanse Hoer Meisieskool en Afri 
kaanse Hoer Seunskool, Pretoria, op 21 Maart 1970, 
Afrikaanse Hoer Seunskool Jubileumblad, p.31 

2. 	 Oberholzer, C.K.: Prolegomena van 'n prinsipiele pedago
giek, p.89 
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gee5tesweerbaarheid van die opvoedeling. om hierdie ideaal 

te bereik, word In Christelike skool in die volle sin van 

die 	woord vereis. 

1.2 Die ware aard en runksie van die skoolopvoeding 

1Opvoeding word bestempel as 'n oerfunksie van die mens.

Die volwassene gryp-in in die lewe van 'n kind met die doe1 

om die kind te ondersteun en te vorm om uiteindelik te lewe 

500S 'n mens behoort te lewe. 2 Die taak van die opvoeding 

gaan dus om die groei en ontwikkeling van die kind, sy 

vorming as sosiale wese en die skep van morele en geestelike 

invloede om die groei en ontwikkeling te rig. 3 

Elke opvoedkundige wat 'n verklaring van die opvoedingsfeno

meen gee, kies 'n bepaalde vertrekpunt om sy begrip van die 

opvoeding te formuleer. Stone praat byvoorbeeld van op

voeding as 'n ontsluiting wat gestalte kry binne 'n bepaalde 

verband of relasie, byvoorbeeld kerk, skool, huis, ensovoorts. 

Die opvoeding begin by die sluimerende moontlikhede van die 

aktlewe en het ten doel die volledige en ewewigtige ont

sluiting van die menslike aktstruktuur en word dus ook daardeur 

1. 	 Landman W.A. en Gous, S.J.: Inleiding tot die rundamentele 
pedagogiek, p.l 

2. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: Didaktiese orientasie, p.ll 
3. 	 Prozesky, H.A.: Beginsels van opvoedkunde en administrasie, 

p.22 
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begrens en bemoontlik. 1 Dit moet dus 'n normatiewe 

ontsluiting van die kind se aktlewe wees. 

Die opvoedingshandeling word altyd onder leiding van reli 

gieuse geestesmagte (met al die daarby behorende opvoedings

ideale) voltrek. Die opvoeding vertoon 'n algemene, maar 

ook 'n besondere struktuur. In Suid-Afrika word die alge

mene struktuur onder leiding van hoofsaaklik 'n Christelike 
2religieuse grondmotief 'n eie vorm gegee. 

Na bogenoemde kort skets van wat onder opvoeding verstaan 

word, volg nou 'n beskrywing van die wese of aard van die 

skoolopvoeding - soos Stone dit sien en waarby heelhartig 

aangesluit word. 3 

(1) Die skoolopvoeding is 'n nadere toespitsing en 

kwalifisering van die universele opvoedingsverskynsel. Dit 

is onderwysende opvoeding, dit wil se versnelde, beplande, 

georganiseerde, normgehoorsame ontsluitingshandelinge by wyse 

van kultuuroordrag. 

1. 	 Stone, H.J.S.: "Skoolopvoeding en skoolstruktuur - 'n 
poging tot tipering", T:ldskrif vir Christelike Wetenska~, 
p.50 

2. 	 Idem. , pp.51 en 52) Hierdie siening word heelhartig) ondersteun3. 	 Idem. , pp.53 en 54) 
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(2) Wat hier van belang is, is die feit dat op grond 

van verskillende niveau's van ontsluiting (of ook ontsluitings

moontlikhede) van sekere leerlinge, afsonderlike skole met 

gepaste kurrikula vir leerlinge van uiteenlopende aanleg, 

belangstelling en behoeftes daargestel word, byvoorbeeld vir 

normale en gestremde leerlinge, vir preprimere, primere, 

sekondere en tersiere skole (inrigtings). In hierdie onder

soek gaan dit agter in die besonder om die sekondere skool

opvoeding. Hierdie differensiasie het ook noodsaaklik geword 

as gevolg van die meer gekompliseerde samelewingstruktuur wat 

'n steeds sneller ontsluiting van die jeug onder professionele 

leiding vereis. Die ouerhuis is nie meer in staat om die 

kind te help om 'n voldoende greep op die komplekse wereld 

te kry nie. 1 

(3) Die skoolopvoeding van 'n volk is die resultaat van 

sy kultuurontwikkeling en staan direk in verhouding met die 

beskawingspeil van sy mense. Die jeug moet by hierdie kom

plekse beskawing geintegreer word. Hierdie integrering ver

onderstel nie net 'n algemeen-vormende ontsluiting nie maar 

ook dat daar by wyse van differensiasie 'n besondere toespit

sing van die ontsluitingsaktiwiteit op een of ander kultuur

sektor soos tale, tegniek, landbou, handel, kuns, ensovoorts, 

sal wees. Hierdie toespitsing is die begin van moontlike 

latere spesialisering en geskied op grond van aanleg en be

langstelling. 

1. 	 Van Zyl, P.: "Die onderwyspraktyk li 
, 'n Volk besin oor sy 

opvoeding en onderwys, p.75 



byvoorbeeld die gesin, kerk, staat, ensovoorts. Die tradi

sionele siening van die Afrikaner in verband met die aard 

van gesin, kerk, staat en skool, hul onderlinge verhouding tot 

mekaar en hul betekenis vir die opvoeding en onderwys van sy 

jeug, is 'n vrug van sy protestantse erfenis, te wete dat 

elk van hierdie verbande vry is in eie bevoegdheid, maar ver

antwoordelik teenoor God. 1 Die kenmerkende eienskappe van 

onderskeie state, kerke, onderwys- en onderwysersorganisasies, 

die wetenskap, handel en nywerheid, ensovoorts, word duidelik 

weerspieel in hul vervlegtheid met die skoolopvoeding. 

(5) Daar is sekere norme, opvoedingsnorme, kultuurstrewes 

en veral ook bepaalde grondmotiewe waardeur die skoolopvoeding 

gelei word. Vandaar die onderskeiding van ons tipiese 

Afrikaanse skoolopvoeding van byvoorbeeld die komrnunistiese 

of Rooms-Katolieke opvoeding. 

(6) Professioneelopgeleide opvoeders behoort tot die 

struktuur van die skoolverband. 

1. 	 Mulder, J.3.: "Die verhouding gesin, staat en skool in 
die opvoeding en onderwya met verwysing na die rol wat 
elkeen in die volksopvoeding vervul en die noodsaaklikheid 
van koordinasie van hierdie samelewingsverbande in die 
opvoedings- en onderwyspraktyk", in Yolk besin oor sy
opvoeding en onderwys, p.l06 
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Hierdie ses kenmerke van die ware opvoeding sal nou verder

aan met betrekking tot die weerbaarheidsopvoeding en be

sonderlik met betrekking tot die taak van die Afrikaanse 

sekondere skool in die verband onder die vergrootglas geplaas 

word. 

1.3 Weerbaarheid deur middel van die skool 

Die weerbaarheid van die jeug moet deur die skool bevorder 

word deur sy normale funksies. Die skoolopvoeding lei tot 

weerbaarheid as dit opvoeding na sy ware aard is. Ten einde 

tot weerbaarheid op te voed, moet die skool as onderwysende 

opvoedingsinstituut aan die voorafgaande ses fasette voldoen 

om sodoende aan sy ware universele aard te beantwoord. 

2. GRONDMOTIEF EN VERVLEGTING 

2.1 Inleiding 

Die Christelik-religieuse grondmotief is tradisioneel tn 

dominante gemeenskapsmag binne die Afrikanervolk en het naas 

'n Christelike kerk, Christelike huisgesin, ensovoorts, ook 

'n Christelike skool. Die Christelike siening van die 

Afrikaner in verband met die aard van gesin, kerk, staat, 

skool, ensovoorts, in hul onderlinge verhouding tot mekaar en 
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hul betekenis vir die opvoeding en onderwys, vloei voort 

uit hierdie Protestantse erfenis. 1 

2.2 Die skool en sy grondmotief 

Elke skool word beheers deur In bepaalde lewens- en wereld

beskouing. Vir die Christen is die ware grondmotief die 

van die Bybel, dit wil se van skepping, sondeval en verlossing 

in Jesus Christus. Hierdie motief le ten grondslag van ons 

Christelike lewe en vanselfsprekend ook van die Christelike 

opvoeding en OnderWys.2 

Die Kerk van Christus was die grondlegger van die onderwys 

in die Westerse wereld en vir baie eeue ook die draer daarvan. 

Aanvanklik was die onderwys slegs gerig op voorbereiding tot 

lidmaatskap van 'n bepaalde kerk. Later is die onderwys 

onder leiding van die kerke gaandeweg uitgebrei totdat dit 

vandag die voorbereiding tot volwaardige lidmaatskap van die 

kerk en Christenburgerskap behels. 

UClC:l.naewer:; is aaar beset' dat die kind voorberei. moct "Vlord om 

sy plek as Christenburser in die vOlkslewe vol te staan, sy 

1. 	 Mulder, J.J., op.cit., p.l05 

2. 	 Heiberg, P.J.: ilDie grondslag van Christelike opvoeding 
en onderwys in Suid-Afrika", Tydskrif vir Christelike 
Wetenskap, 6de jaargang, le kwartaal 1970, p.39 



godgegewe roeping waardig te vervul en tot eer van God te 

lewe. 1 Die skool se grondmotief was dus van meet af aan 

In Christelik-religieuse. 

Die 	Christelik-religieuse grondmotief moet as dryfkrag dien 

om In Christelike atmosfeer en aktiwiteit in die skool te 

skep, wat In leefwereld vir die sekondere skooljeug in die 

skool daarstel wat sal uitloop op positiewe stellingname in 

die antitese, op normgehoorsame ontsluitingshandelinge en 

dus op Christelike beskawingsvorming en weerbaarheid. 

2.2.1 	 Die Christelik-nasionale lewensbeskouin van die 
Afr1kaner en Wet nr.39 van 19 7 

Die afwykende lewenspatroon van so In groot deel van die 

moderne Westerse mens het die openbare mening van die Westerse 

wereld so gekondisioneer dat "alles en nog wat" oogluikend 

aanvaar word onder die vaandel van demokratiese vrYheid. 2 

Hierdeur is die sielsoog van die Westerse mens so verduister 

dat hy enersyds die wese van permissiwiteit miskyk en ander

syds die oplossing nie raaksien nie. Hy het vir hom 'n nuwe 

lewens- en wereldbeskouing gevorm,3 naamlik die van die 

1. 	 Coetzee, W.J.: "Die praktiese beslag van die Christelike 
skool", Fokus, November 1973, p.180 

2. 	 Gericke, J.S.: Soeklig op ons sedes, p.7 

3. 	 Potgieter, P.J.J.S.: Die wereld waarin Suid-Afrika hom 
bevind, p.2 
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moderne humanisme met sy verskeidenheid openbaringsvorme 

soos byvoorbeeld die kommunisme, liberalisme, rasionalisme, 

eksistensialisme, materialisme, idealisme, ensovoorts, van 

nihilisme, sekularisme en selfs van ateisme wat 'n openbaring 

is van die nie-Christelike, anti-Christelike magte in die 

wereld vandag. 

Teenoor hierdie If-ismes" van die Weste bestaan daar in Suid-

Afrika 'n tradisionele, behoudende Christelike lewens- en 

wereldbeskouing wat glo dat die grondoorsaak van die toe

nemende sedelike verval van die Westerse mens te wyte is aan 

die feit dat die mens in eensaamheid verval het, sonder hoop 

en sonder God in die wereld en dat die enigste oplossing 

vir die wereldprobleem primer gelee is in 'n terugkeer van 

die mens tot God. 1 

Die lewensbeskouing van die Afrikaner het deur die eeue heen 

gestalte gekry.2 Sekere wesenskenmerke het tot konstante 

komponente van sy geestesgesteldheid ontwikkel, soos byvoor

beeld sy Calvinisties-gereformeerde lewensrigting en -opvat

ting, sy taaie konserwatisme, sy sterk landelikgekleurde uit 

sig op die lewe - sy landelike realisme en intieme vergroeid

heid met die natuur, nieteenstaande die verstedeliking van die 

1. 	 Gericke, J.S.: op.cit., pp.12-13; Dooyeweerd, H.: Wat 
is die mens?, p.6 

2. 	 Booyens, B.: "Wesenskenmerke van die Afrikaner se iden
titeit lf 

- Handhaaf, Augustus 1970, p.29 



298. 


laaste dekades; sy individualisme wat horn nie spontaan 

laat meesleur deur die openbare mening indien dit gaan om 

die ondermyning van behoudende tradisionele beginsels nie; 

sy tradisionele gesinslewe met 'n patriargale karakter en 

besondere familialisme waardeur 'n sterk gesinsmoraal geskep 

is waarby tug, gesag en dissipline ingeweef is met sy onge

ewenaarde bindende en behoudende invloed in die volkslewe; 

sy waardigheidsbesef ten opsigte van sy sedelike en ekonomiese 

selfstandigheid wat vir horn 'n plek in die wereld gee en 'n 

bewussyn dat daar In verantwoordelikheid op horn rus; sy taal 

wat vir horn veel meer as 'n kommunikasiemiddel is, te wete 
1'n wesenskenmerk van sy eie aard; sy gasvryheid, ensovoorts. 

Bogenoemde kenmerke het bygedra dat die Afrikaner 'n volksge

bonde mens is en dat sy lewens- en wereldbeskouing tradi

sioneel onbetwisbaar Christelik-nasionaal is. 

"Christelik-nasionaal" is dus vir die Afrikaner geen lee be-

grip nie. "Dit is 'n kleinood van die Protestants-

Christelike Afrikanerdom, 'n lewensieraad, in sy ontstaan, 

wording en vooruitgang as geboortemerk meegegee.,,2 

Op die gebied van die onderwys en opvoeding is die lewens

beskouing van 'n volk 'n allesoorheersende krag3 wat as kompas 

1. Booyens, B.: op.cit., pp.33-34 

2. Strauss, H.J.: op.cit., Voorwoord 

3. Bingle, H.J.J.: op.cit., p.24 



van die lewe ook die wegwyser in die skool is waarop die kind 

vir elke lewensfaset toegewys word. 

Onder leiding van die Afrikaner se Christelik-nasionale 

lewensbeskouing is Wet nr.39 van 1967 op die land se wetboek 

gePlaas. 1 Artikel 2(1)(a) bepaal Itdat die onderwys in skole 

wat deur 'n staatsdepartement (met inbegrip van 'n provin

siale administrasie) in stand gehou, bestuur en beheer word, 

'n Christelike karakter moet h§ •.• ". 

Dit is nie maar toevallig dat die lys beginsels, vervat in 

die Wet, by die Christelike begin nie, maar omdat die 

Afrikaner se lewens- en wereldbeskouing ten diepste Christe

lik gefundeer is. Hierdie artikel plaas 'n groot verant

woordelikheid op die Afrikaanssprekendes - onderwysowerhede 

en ouers - wat die inhoud van hierdie artikel moet formuleer 

en moet toesien dat dit uitgevoer word. Die Christelike 

sal as totaliter op die skoolvlak gesien moet word en wel so 

dat die doel met die onderwys, wese en bestemming van die 

kind, vakinhoud, metodes, tug, die menslike verhoudings, enso

voorts, alles deur die Christelike beginsel beheers moet word. 2 

Volgens Artikel 2(1)(b) moet die onderwys 'n bree nasionale 

karakter h§. Die nasionale in die Afrikaanse sin van die 

1. Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 

2. Bingle, H.J.J.: op.cit., p.27 



300. 


woord word wesenlik bepaal deur ons deurslaggewende gebon

denheid aan die Woord van God. 1 

Die Wetgewers van Suid-Afrika het besef dat die onversteurde 

voortgang van die Christelik-nasionale georienteerde Afri 

kanderdom die afgelope dekades ernstig bedreig word deur 

nasionaal-vreemde aanslae op sy gees en dat sy grondslag 

geskud word deur die koms van die humanistiese liberalisme 

en die humanistiese rewolusionere demokrasie. 2 Wet nr.39 

van 1967 maak onderwys op 'n Christelik-nasionale grondslag 

weer moontlik. Afrikaners kan langs hierdie weg In skool 

he wat Calvinisties-Christelik Afrikaans-nasionaal is,3 In 

skool wat potensieel daartoe in staat is om Christelik

beskawingsmondige seuns en dogters aan die Afrikanervolk te 

lewer. Die Wet kan dUs 'n totaal nuwe tydperk in die Suid-

Afrikaanse onderwys inlui. 4 

2.2.2 Die Christelike skool 

Bogenoemde Wet op Nasionale Onderwysbeleid skenk aan die 

Afrikaner (en ook aan Engelssprekendes) 'n Christelike staat

skool (Artikel 2(1){a» sowel as 'n skool waar die onderwys 

1. Bingle, H.J.J.: op.cit., p.27 
2. Strauss, H.J.: op.cit., p.l 

3. Bingle, H.J.J.: op.cit., p.31 
4. Pistorius, P.: Gister en vandag in die opvoeding, p.350 
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'n bree nasionale karakter moet he (Artikel 2(1)(b)). Albei 

hierdie kwalifiserende eienskappe - die Christelike en die 

nasionale - impliseer dat ons skole 'n Christelike karakter 

sal he mits die nasionale onder beslag van die Christelike kom. 

Venter beskryf 'n Christelike skool as It In skool wat in 

al sy werksaamhede beheer word deur die religieuse grondmotief 

van die Christelike beskawing. As daar aan die einde van sy 

skoolloopbaan van 'n seun gese kan word dat hy 'n Christelik

beskaafde seun is, dan het die skool - in medewerking met 

die gesin - sy Godgegewe taak met eer volvoer".l 

Die doel van die skool met die lewering van 'n Christelik

beskaafde jeug is immers die voortplanting en uitbouing van 

die Christelike beskawing. Dit beteken dat 'n Christelik

beskaafde jeug in staat sal moet wees om sy volk se beskawings

erfenis ten volle in besit te neem en uit te bou. 

Potgieter se "die Christelik-Afrikaanse skool, hetsy primer 

of sekonder, het geen hoer taak nie as om sy leerlinge op elke 

lewenstadium en in die volle wydte van hulle skoollewe, bewus 

te maak van die roeping van elke mens, elke geme~Qs~ap en 

elke volk in hierdie lewe. Die skool moet hulle voorts be

wustelik oefen en lei in daaglikse roepingsvervulling en hulle 

geestelik en liggaamlik so toerus en voorberei dat hulle ook 

1. Venter, E.A.: op.cit., p.39 



Dit 	is alleen die roepingsvervullende volwassene wat geeste

like wasdom bereik het".l 

Die doel van die Afrikaanse skool behoort dan te wees om die 

kinders te lei tot verantwoordelike geestelike volwassenheid. 

Vir die Calvinis veronderstel dit gebondenheid en beperktheid 

in die roeping en roepingsvervulling wat God die mens opdra 
2en uit genade gun. Dit kan dus gese word dat die Christe

lik-Afrikaanse skoo~ is die skool vir Afrikanerkinders waarin 

die totale opset van die praktiese onderwys en opvoeding 

in die belydenis van die Afrikaner wortel. 3 

Dit moet hier duidelik wees dat die funksie van die skool 

baie dieper le as bloot die opleiding van kinders vir 'n toe

komstige werkkring. 4 Dit sou die funksie van die skool 

verskraal tot die van 'n neutrale skool. Net so min as wat 

'n beskawing neutraal kan wees, kan daar sprake wees van 'n 

neutrale skool. So In skool sou geen Christelike beskawing 

in stand kan hou nie. 5 

1. 	 Potgieter, D.G.: Die roering , taak en opleiding van die 
hoof van die Christelik-A rikaanse skool, Proefskrif, 
P.U. vir C.H.O., 1972, p.42 

2. 	 Idem., p.42 
3. 	 Idem., p.36 
4. 	 Venter, E.A.: op.cit., p.38 
5. 	 Idem., p.39 
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Uit 	die voorafgaande besinning oor die ChristeIik-nasionale 

Iewensbeskouing van die Afrikaner en die daaruit voort

vIoeiende wesenskenmerke wat as beskawingserfenisse aan die 

jeug oorgedra moet word, is dit duideIik dat in die weg van 

die onderwys en opvoeding van die kinders van 'n Christenvolk, 

'n ChristeIike skool vereis word - in vennootskap met die 

ChristeIik-nasionale huis onder 'n ChristeIik-nasionale ower

heid. l In so 'n skool moet onderwysende opvoeding tot 

Christelik-nasionale volwassenheid deur gehoorsaamheid aan 

alIe ChristeIike beginseIs 2 aangebied word. 

'n Skool is dus, indien dit volledig in die greep van die 

ChristeIike geestesmag Ie~ met betrekking tot die volgende 

ChristeIik: 

(a) sy pedagogiese grondslag en doelstellings; 

(b) sy personeel; 

(c) sy onderwysinhoud; 

(d) sy metodiek en administrasie; 

(e) sy verhouding met ander instansies, ouers, staat, 

bewegings soos die Voortrekkers, ensovoorts, en 

(f) sy siening van die kind. 

1. 	 Coetzee, J. Chris: "Die plek van die lewensopvatting in 
ons onderwys", 'n Yolk besin oor sy opvoeding en onderwys,
p.23 

2. 	 Strauss, H.J.: op.cit., p.18 
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In volgende paragrawe kom hierdie aspekte van die Christelik

nasionale skool duideliker na vore. 

2.3 Die skool in vervlegting 

Uit wereldtoestande van ons tyd ontstaan daar 'n krisis vir 

die jeug. Die jeug moet nie primer verantwoordelik gehou 

word vir die krisis nie. Hulle is in hulle lewenswerklikheid 

ingewerp - 'n wereld wat deur volwassenes geskep is en wat 

bekend staan as die moderne wereld. Die volwassenes in die 

hedendaagse wereld verkeer self in die krisis van sekerhede 

aangaande sekere gemeenskapsnorme. 

Ons tyd is 'n tyd van botsende idees, kulturele chaos en gods

dienstige verwarring. Ou denk- en leefvorme verbrokkel. 'n 

Nuwe geslag soek nuwe wee. Ou grenslyne is verle en bakens 

is deur storms toegewaai. Vreemde strome spoel deur ons 

lewenskring. 'n Verskeidenheid van stemme praat en demoniese 

ideologiee bekoor die hedendaagse mens. Ons eeu mag teen 

die horison van die geskiedenis eenmaal as 'n groot eeu bekend 

staan, maar vir die jeug is dit die eeu van onbelyndheid,l 

onsekerheid en verwarring. 

Strydom beweer dat sekere onsekerhede in ons gesinne) skole, 

staat en selfs kerke insluip en 'n boodskap van verwarring 

1. Kotze, G.J.: Die jeug in 'n tyd soos hierdie, p.13 



groot. Die afhanklikheid van die hedendaagse jeug van lang

durige opvoeding tot volwassenheid in 'n dinamies veranderde 

tyd soos vandag is baie groot omdat bepaalde gedragstradisies 

ondoeltreffend en selfs onwerklik word. 2 

In hierdie snel veranderende tyd waarin ons leef, het die 

lewens- en wereldbeskoulike fondament van die opvoeding in 

die skool sowel as in ander lewensverbande, problematies ge

word, want die jeug bevraagteken ou gevestigde gedragstra

disies. Om eenheid van sin en bedoeling tussen die verskil 

lende lewensverbande as opvoedingsinstansies te handhaaf, 

word al moeiliker. 3 Hierdie probleem moet ernstig deurskou 

word omdat "ons bestaan hier gelade is met 'n Christelike sin 

en roeping waaraan ons nie ontrou mag word nie, ook nie in 

ons Christelike opvoeding en onderwys nie".4 

Ons 	 Christelike sin en beskawingsroeping het, onder leiding 

van 	die Christelike religieuse grondmotief, aan ons 'n ryke 

verskeidenheid van samelewingsverbande, gemeenskaps- en maat

1. 	 Strydom, A.H.: Die ro ram van
kundige (didakt~l-e~s-e~-p-r~o~b~l-e-e-m~,~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. 	 De Lange, J.P.: "Die plek van die onderwys in 'n volk se 
bestaan" in Handhaaf, Maart 1972, p.10 

3. 	 Idem., p.ll 

4. 	 Heiberg, P.J.: op.cit., p.53 
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skapsverhoudinge gelewer, wat geleidelik die funksies van 

die vroegste patriargale gesin oorgeneem het, soos byvoor

beeld die kerk met sy geloofsfunksie, die staat met sy juri 

diese funksie, die bedryf met sy ekonomiese funksie, die skool 

met sy beskawingsfunksie, ensovoorts. Die beginsels van 

elke verband stel aan die gesagsdraers en lede die eis om 

hulle taak in getrouheid aan die norme van die betrokke ver

band na te kom en die gesag wat God aan hulle verleen het met 

verantwoordelikheid te beoefen. 1 

Vir die Christelike samelewing is alle verbande gemeenskaplik 

en afsonderlik geroepe tot die taak van Christelike opvoeding 

en onderwys, want daar is geen enkele lewensterrein waar God 

nie die ganse mens vir Hom opeis nie. Elke samelewingsver

band het dus sy eie taak ten opsigte van die opvoeding en die 

onderwys en moet daaraan ooreenkomstig sy eie tipiese struk

tuurnorme uitvoering gee binne die aard van sy bevoegdhede 

en in noue samewerking met die ander. 2 Daarom is dit so 

noodsaaklik dat die samelewing, wat die verskillende verbande 

verteenwoordig, Christelik sal wees. 

As aanvaar word dat alle opvoeding jeugweerbaarmaking op die 

oog het, sou geen Christelike opvoeding tot beskawingsmondig

1. Heiberg, P.S.: op.cit., p.54 

2. Idem., p.55 
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heid moontlik wees, indien die Afrikaner as yolk nie sy 

Christelik-nasionale lewens- en wereldbeskouing daagliks 

ongeveins beoefen nie. "Daar bestaan geen neutrale weer

baarheidsterrein in die lewe nie."l 

2.3.1 Die plek van die skool 

Dit blyk uit bostaande besinning dat die kind horn in 'n 

lewensmilieu bevind wat bestaan uit verskillende lewensver

bande of -instellings wat belang by die kind se publieke 

opvoeding het. 

Die huis as instelling is van nature toegerus om positiewe 

invloed op die skool uit te oefen. Die skool is daarentee 

doelbewus in die lewe geroep om behulpsaam te wees met die 

opvoedingstaak. In In behoorlik geordende opvoedingsmilieu 

is dit makliker vir die natuurlike en aangestelde opvoeders 

om hulle taak behoorlik te verrig. 2 

Die skool funksioneer in noue samewerking met die huis en is 

nie veronderstel om die funksie van die huis oor te neem nie, 

nieteenstaande die feit dat die skool sekere aspekte van die 

kind se grootwording beter kan versorg as die huis of as enige 

1. 	 Strydom, A.H.: op.cit., p.164 
2. 	 Van Vuuren, J.C.G.J.: Studiegids vir Fundamentele Peda

go~iekz U.O.D.-kursus, Universiteit van Suid-Afrika, 
19 8-1970, p.77 



die kind se prestasies aan die hand van sekere norme. Die 

plek van die skool in die ry van lewensverbande is spesifiek 

aan horn toegewys met die doel om die kind voor te berei op 

In bepaalde kultuurpatroon wat deur die gemeenskap aanvaar 

word. 1 Geen ander lewensverband is so uitdruklik en in be

sonder geroepe om die kind, wat met 'n rykdom van onontslote 

moontlikhede in die wereld kom, deur opvoeding en onderwys 

sodanig te ontsluit, te lei en te aktiveer dat hy uitvoering 

kan gee aan sy gekompliseerde kultuurtaak en -opdrag nie. 2 

Die skool is dus In instituut met professioneelopvoedkundige 

bevoegdhede wat die opvoeding van die jeug van 'n kultuur

gemeenskap onderneem. Die skool neem dus 'n dienende posi

sie in ten opsigte van die verskillende lewensverbande, want 

s~nder die behoorlike funksionering van die skool sou die 

volk in In kultuurregressie verval. 3 

Tussen al die verskillende lewensverbande en -instellings bly 

die skool die opvoedende instansie wat in die moderne same

lewing van kultuurinsinking en sy funksieverlies van die gesin, 

1. Van Vuuren, J.C.G.J.: op.cit., p.82 

2. Mulder, J.J.: op.cit., p.112 

3. Idem., p.113 
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geroepe en toegerus is om die jeug te Iei tot ChristeIik

beskaafde mondiges - tot maksimaal ontslote ChristeIike 

jong manne en vroue. 

2.3.2 Huis en skool 

Die ouers, as die natuurIike opvoeders van die kind, Iewer 

'n ware bydrae tot die opvoeding van die kind as huIIe hul 

taak "in verantwoordelikheid aan die Here onder Ieiding van 

die Iiefde en in gehoorsaamheid aan die doopbelofte vervul".l 

In Suid-Afrika het ouers ook 'n verantwoordelikheid as gesin 

teenoor die skool. EIke skool behoort noue samewerking met 

die gesin te soek ten einde sy opvoedingstaak doeltreffender 

uit te voer. Die staat reel juridies die ouers se beIange 

ten opsigte van die skool deur voorsiening vir ouerverteen

woordiging op ouerkomitees, skoolkomitees, beheerrade, advies

rade, skoolrade, ensovoorts, te maak waar ouers 'n bydrae kan 

lewer tot die skool se doeltreffende fungering. Langs hier

die weg verkry die ouers medeseggenskap in die keuse van 

onderwysers, kan hulle hulp verleen tydens buitemuurse bedry

wighede van die skool, ensovoorts. Dit le ook op hulle weg 

om te help bou aan die "beeId", gesag en status van die onder

1. MUIder,3.3.: op.cit., p.l09 
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wyser en onder andere op hierdie wyses hulle verantwoordelik

heid na te kom om die skool te help om die jeug weerbaar 

op te voed. 

2.3.3 Staat en skool 

Die derde lewensverband wat naas die skool en die huis 'n 

groot invloed uitoefen op die kind se opvoeding en onderwys, 

is die staat. 

In hoofstuk III word die wereld van die hedendaagse jeug 

as 'n krisisveld beskou en hoofstuk V, par.2, beskryf die 

krisis van die Christen-Afrikaner van ons tyd. Hieruit het 

duidelik geblyk dat daar in ons eeu 'n doelbewuste, geslepe, 

internasionale aanslag op ons jeug geloods word. Die doel 

is om hulle stelselmatig geestelik en kultureel te ondermyn 

sodat hulle sedelik en fisies afgetakel word. 

Die moderne permissiwiteit wat die Westerse wereld vandag oor

spoel, is 'n sprekende voorbeeld van die sukses wat die or

ganiseerders van hierdie demoniese aanslag reeds behaal het. 

Die permissiwiteit gee aanleiding tot die opkoms van 'n gees

lose geslag en nuttelose burgers vir die staat. Die staat 

het 'n roeping om met al die wee en middele tot sy beskikking 

in te gryp. Die staat is immers die dienaar van God. Hy 

het heersende gesag. Hy sou sy karakter verloen en sy roeping 



gehoorsaam is, sal die opvoeding en onderwys van sy kinders 

verwaarloos nie. Die permissiewe geesteshouding moet ge

breek word deur voorsiening te maak vir tn ryk gedifferen

sieerde kultuurlewe van sy burgers en moet die nodige wee 

en middele daarvoor skep asook die beheer en kontrole daar

oor juridies reel. 2 Onderwys en opvoeding le so tn kultuur

lewe ten grondslag en is noodsaaklik om die mens in staat 

te stel om sy kultuuroPdrag3 Skrifgetrou uit te voer. 

Die Christelike staat moet horn dus beywer vir 'n onderwys

stelsel wat gebaseer is op tn Christelik-nasionale grondslag. 

Daar is reeds verwys na wetgewing in Suid-Afrika wat die 

Christelik-nasionale lewensbeskouing van die Afrikaner be

skerm en versterk deur sy onderwysstelsel. 4 

Ten einde uitvoering te gee aan die staat se onderwysbeleid, 

scrg die onderskeie onderwysdepartemente vir die nOdige 

kurrikulums, inspeksiestelsels, 'n spesiale jeugweerbaar

1. Kotze, G.3.:op.cit., p.53 
2. Mulder,3.3.: op.cit., p.ll0 
3. Genesis 1:28 
4. Vergelyk hoofstuk VII, par. 2.2.1 
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heidsprogram, onderwysersopleiding en verskeie ander onder

wysvoorsieninge, wat daarop ingestel is om op In gesonde 

grondslag, goeie standaarde te handhaaf, om sodoende weer

baarheidsopvoeding moontlik te maak. 

2.3.4 Kerk en skool 

Waar die gesin getipeer word as In bloed- en liefdesgemeen

skap, die staat as In juridiese of regsgemeenskap en die 

skool as In onderwys- en opvoedingsgemeenskap~ kan die kerk 

getipeer word as In religieuse, geloofs- ot verbandsge

meenskap.1 

Hoewel die kerk se terrein en roeping eintlik In evangeliese, 

In godsdienstige is, het hy egter ook op grond van sy 

Christelike belydenis In belangrike taak ten opsigte van die 

opvoeding en onderwys van die jeug. Die skool se kinders, 

personeel en ouers is ook lede van die kerk en daarom durf 

hy uit die aard van sy roeping en geroepenheid nie onverskil 

lig staan teenoor die skool as instelling nie. 

Die jeug is nie slegs staat- en skoolkinders nie, maar veral 

kerkkinders. Die kerk se teenarbeid in die bekamping van 

1. 	 Cilliers, D.H.: "Die rol van die kerk in die opvoedings
en onderwyspraktyk", 'n Volk besin oor sy opvoedingen
onderwys, p.117 
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die voortvretende bederf wat die jeug bedreig, is lewens

belangrik. Die kern en siel van enige beskawing is sy 

godsdiens. Die beskawing sal sterwe as sy godsdiens sterwe. 

Daarom bet ons tyd 'n jeug nodig wat sterk genoeg sal wees 

in die aanslae op hulle geloof. 

Elke lidmaat van die kerk van Christus bet 'n dure plig 

teenoor elkeen van die ander lewensverbande waarvan by ook 

lid is. In die geval van die skool voer die kerk sy ver

antwoordelikheid langs twee wee uit: indirek deur middel 

van sy lidmate en direk deur ay amptelike optrede as insti 

tuut byvoorbeeld by wyse van kommissies of deputaatskappe. 

Dit le op die weg van die kerk om te waak en te waarsku teen 

alle gevaartekens op verskillende terreine van die volkslewe, 

ook op onderwysgebied. 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, nr.39 van 1967, 

maak natuurlik geen'voorsiening vir direkte seggenskap van 

die kerk in die openbare onderwys nie. Die kerk is hoof

saaklik deur meningsvorming deur sy lidmate en organe aange

wese om in die verband op te tree. Daar word wel deur die 

genoemde wet aan die ouergemeenskap 'n plek in die onderwys

stelsel toegeken deur middel van ouer-onderwysersverenigings, 

skoolkomitees, beheerrade, ensovoorts. Lidmate moet as 

Christengelowiges toesien dat die regte persone as lede van 



skoulike, hou die funksie van die kerk direk verband met die 

taak van die skool met betrekking tot die geestelike weer

baarmaking van sy.leerlinge. 

Die Afrikaanse kerke het nog altyd in die verlede 'n oog 

gehad vir sy jeug. Feit is egter dat baie van die kerk 

se pogings en metodes hulle nooit daadwerklik bereik het nie. 

Vir die kerk het die tyd aangebreek dat hy meer as ooit te 

vore sal besin oor sy verantwoordelikheid en taak ten opsigte 

van die jongmense van ons tyd. Die hoerskooljeug word wel 

bearbei op gemeentelike vlak. Die verlede het egter getoon 

dat 'n baie groot persentasie van die kerkjeug, na aflegging 

van hulle belydenis, eenvoudig verdwyn buite die gesigsveld 

of invloedsfeer van die kerk en nooit weer gesien word nie 

behalwe by spesiale geleenthede van huwelik, doop en begrafnis. 

In hierdie wereldtyd moet die kerk ten volle betrokke wees by 

die situasie van ons jeug wat wesenlik betrek is by die nuwe 

uitdagings van ons perrnissiewe gerneenskap. Die kerk sal 

1. Cilliers, D.H.: op.~it., pp.117-118 
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die taal van die hedendaagse jeug moet spreek en ingryp 

in sy volle mens-wees. Hy moet sy invloed doeltreffender 

laat geld in elke lewensverband. Aangesien die skool so 

In integrale deel van die kind se lewe vorm, behoort die 

kerk te sorg dat hy groter invloed op sy lidmate, veral sy 

dooplidmate kry sodat hierdie invloed sal deurwerk binne-in 

die klaskamer, op die sportveld en by die studies van die 

leerling. 

Die kerk moet, om waarlik weggenoot van die jeug te wees, 

altyd ware kerk wees ter wille van die eer van God. Hy 

sal alles in sy vermoe moet doen om die jeug te verstaan, 

sy maniere van dink te ken, en sy boodskap s6 te verkondig, 

dat dit In duidelike en konkrete weg aandui. 1 

2.3.5 Die skool en (inrigtings vir) onderw~rsopleiding 

Die onderwyser is die "knooppunt" tussen skool en onderwy

sersopleidingsinrigtings. Die verskillende inrigtings 

universiteite, onderwyserskolleges, ensovoorts,wat verant

woordelik is vir die opleiding van onderwysers - is ins tan

Bias wat die opvoeders moet lewer waarby die weerbaarheid 

van die jeug staan of val in ons skole. 

1. Kotze, G.J.: op.cit., p.58 
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Die 	onderwyser word geroep om in die skool 'n weerbaarheids

taak te verrig. Dit waartoe hy geroep word binne die 

skoolverband waarin hy staan, moet beslag kry in sy oplei

ding. 1 Dit beklemtoon die noodsaaklikheid dat die skole 

en inrigtings vir onderwysersopleiding mekaar moet raadpleeg 

en dat daar meer doelgerigte samewerking moet wees. 

Die skool se prim~re roeping vir die lewe is om, langs die 

weg van onderwysende opvoeding, te staan in diens van be

skawingsmondigheid. Dit is egter geen religieus-neutrale 

taak nie. 2 Hierdie taak moet deur die onderwysers verrig 

word en daarom is dit noodsaaklik dat die opleiding so inge

klee moet wees dat die aspirantonderwyser persoonlik gevorm 

word tot Christelik-beskawingsmondige mens. Hy moet in 

staat wees om in sy toekomstige skool opvoedingswerk te lewer 

wat na sy ware aard weerbaarheidsopvoeding sal wees. 

As daar besin word oor die skool in vervlegting met inrig

tings vir onderwysersopleiding, word daar eerstens gedink 

aan die praktiese onderwys van studentonderwysers aan skole. 

Die praktiese onderwys van studentonderwysers het te doen 

met die vorming en opleiding van onderwysersopvoeders. 

Gedurende die student se besoek aan die skool moet hy deeg

1. 	 Jooste, J.H.: "Die onderwyser, sy taak en roeping, sy
opleiding en sy status", 'n Volk besin oor sy opvoeding 
en onderwys, p.205 

2. 	 Idem., p. 205 



opleiding te teoreties word. Sy kurrikulum moet so saamge

stel wees dat die werk wat hy op skool doen, behoorlik gein

tegreer word met die professionele kurrikulum. Ons skole 

beskik oor genoeg behoorlik-toegeruste onderwysers om 'n 

groter deelnarne te he aan die opleidingsprograrn. 

Van Eeden beweer dat daar bedenkinge bestaan oor die same

werking wat daar is tussen die verskillende owerhede en inrig

tings omdat elke inrigting binne 'n bree beleid op sy eie 

voortgegaan het en daarom het koordinerende samewerking 'n 

vereiste geword. Vandaar die wetgewing om groter eenvormig

heid in die opleiding van onderwysers te verkry.1 

Indien onderwysers nie voortdurend positiewe leiding van 

die skoolhoof ontvang nie, staan die klasonderwyser dikwels 

negatief teenoor die praktiese opleidingsprogram van die 

studentonderwyser. 'n Harmonieuse samewerking tussen student

onderwyser, klasonderwyser, besoekende dosent en skoolhoof is 

van fundamentele belang. 

1. 	 Van Eeden, J.H.: "Die plek van praktiese onderwys in die 
opleidingsprogram van onderwysers", ongepubliseerde proef
skrif, p.14 
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Die klasonderwyser is die sleutelfiguur in die hele program 

omdat die studentonderwyser tydens praktiese onderwysperiodes 

onder sy sorg en toesig geplaas is. 

Uit bostaande situasie blyk dit duideIik dat daar veraI twee 

persone is wat direk gemoeid is met die vorming van die 

aspirantonderwyser, naamIik die dosent en die klasonderwyser. 

Die onderwyser en die dosent word dus geroep om ten opsigte 

van die vorming van die aspirantonderwyser in die skool en 

in die opleidingsinrigting, respektiewelik, 'n weerbaar

heidstaak te verrig. SIege dan sal die skool van die toe

koms in staat wees om na sy ware aard weerbaarheidsopvoeding 

te lewer. 

2.3.6 Samevatting 

So is die skool se taak om op te voed tot weerbaarheid ver

vleg met die belangstelIing en medeverantwoordelikheid 

teenoor die onderwys van huis, staat, kerk, universiteit, 

ensovoorts. 

Die Afrikaner as Christenvolk is geroepe om steeds die oog 

reformerend te rig op ons aktiwiteite ten opsigte van die 

verskillende lewensverbande, nie rewolusioner of reaksioner 

nie, maar steeds met 'n goeie gesindheid soos onder lojale 

vennote wat die welsyn van die skool en die onderwys en op

voeding van die kind positief nastreef. Alleen s6 salons 
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ons opvoedings- en onderwysopdrag uitvoer in gehoorsaamheid 

aan die opdrag van Christus,l "sodat ons seuns soos plante 

mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos 

hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van 'n paleis",2 

- en seuns en dogters lewer wat weerbaar is in die wereld. 

2.4 Die skool in die tyd 

Stone verklaar dat onderwysstelsels kultuurverskynsels is 

wat uitgeken kan word as behorende tot bepaalde eeue, geslagte, 

dekades. Dit het 'n verlede, hede en toekoms. By die 

opvoeding en onderwys van die kind moet daar rekening gehou 

word met die tyd waarin dit geskied. Daar moet In kultuur 

oorgedra word aan die kind wat klop met die tyd waarin hulle 

leef. 3 

Klafki, soos aangehaal deur Stone, onderskei in die onderwys 

drie basiese houdings in terme van tyd, naamlik: 

"(a) 	 Die pedagogiese tradisionalisme wat reaksioner 

teenoor die snelle vernuwing by die oorgelewerde 

bly huiwer; 

1. 	 Mulder, J.J.: op.cit., p.115 en Johannes 21:15 
2. 	 Psalm 144:12 
3. 	 Stone, H.J.S.: "Gemeenskaplikheid en diversiteit as voor

waarde vir die Vergelykende Opvoedkunde", Fokus, jaargang
1, nommer 1, Mei 1973, p.56 



Hierdie drie rigtings moet afgewys word. By ons opvoeding 

en onderwysstelsel moet daar erns gemaak word van verIede, 

hede en toekoms. 2 

Die wereId van vandag is die leefwereId waarin die kind op

groei, opgevoed word en skoolgaan. Dit beteken dat die 

skool die "mense van gister in die wereId van vandag opvoed 

vir die wereId van m6re".3 Hierdie stelling impIiseer 

drie dinge: ankers (waar kom ek vandaan?), beweging (wat 

doen ek nou?), bestemming (waarheen gaan ek daarmee?).4 

In die opvoeding en onderwys moet daar voortdurend koersaan

passings wees. Die gerigtheid van die opvoeding op die 

1. 	 Stone, H.J.S.: op.cit., p.56 
2. 	 VIg. Stone en Schutte soos hierin aangehaal 
3. 	 Schutte, B.C.: "Onderwys van die kind in die wereld van 

vandag", 'n Volk besin oor sy opvoeding en onderwys, p.167 
4. 	 Idem., p.167 
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toekoms moet in die hede sy doel dien, normatief steunend 

op die verlede. 1 

In die moderne wereld waarin daar 'n felle aanslag gemaak 

word op die weerbaarheid van die kind, is dit meer as ooit 

tevore noodsaaklik dat onderwysstelsels rekening moet hou 

met die eise van die tyd en die kind van vandag. 

3. 	 DIDAKTIESE PERSPEKTIEF OP DIE WEERBAARHEIDSTAAK VAN DIE 
SKOOL 

3.1 Die pedagogiese aspek 

Jeugweerbaarheid moet eerstens as 'n pedagogiese aangeleent

heid beskou word en behoort dus primer binne die opvoeding

situasie tuis en op skool verwerklik te word. Dit bring mee 

dat die opvoeder die weerbaarheidsvereistes moet ken alvorens 

hy met weerbaarheidsorientering kan begin. In die begryping 

van hierdie weerbaarheidsvereistes moet daar enigsins 'n 

begrip wees van die samehang van die onderskeie deelwetenskaps

gebiede van die Pedagogiek met Jeugweerbaarheid, soos byvoor

beeld die begeleidende funksie van die Fundamentele Pedagogiek, 

die sosiaal-maatskaplike funksie van die Sosiopedagogiek, 

die funksie van beroepsorientering van die Beroepsorienterings

1. 	 Stone, H.J.S.: op.cit., p.56 
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pedagogiek, die funksie van leer van die Didaktiese 

Pedagogiek, ensovoorts. 

Elke vakgebied kan betekenis he in die proses van weerbaar

heidsopvoeding. Dit is dus noodsaaklik dat alle personeel 

wat met die jeugweerbaarheidsprogram gemoeid is, pedagogies 

geskool moet wees. 

Jeugweerbaarmaking moet dus as 'n deskundige aangeleentheid 

beskou word. Personeel wat op skool by jeugweerbaarheid 

betrek word, moet deskundiges wees ten opsigte van die kom

ponente waarby hulle betrek word, dit wil se hulle moet oor 

sowel deeglike vakopleiding as oor pedagogiese opleiding 

beskik. 1 

3.2 Die skoolorganisatoriese aspek 

Die opvoedingsituasie word beskryf as 'n situasie waarin 'n 

nie-volwassene in werklike kommunikasie verkeer met 'n were Id 

waarin mense as opvoeders en opvoedelinge in opvoedingsver

houdinge betrokke raak en waaruit opvoedingshandelinge moet 

voortvloei. 2 Die handelinge is 'n inskerping van 'n egte 

waardering van die dinge wat die kind sal lei tot tltn ont

1. Botha, J.t. e.a.: Jeugweerbaarheid, pp.117-118 

2. tandman, W.A. en Gous, S.J.: op.cit., p.4 



oog op beplande en versnelde ontsluiting van die lewensfunksies 

waarmee hulle hulle wereld moet gaan beheers. 

In die verwerkliking van 'n jeugweerbaarheidsprogram moet 

daar In samehang tussen die lewensopvatlike, die pedagogiese 

en deskundigheid van die onderwyser binne die skoolorganisasie 

bewerkstellig word. 2 

Vir die Christen-onderwyser is die pedagogies-didaktiese taak 

van die opvoeding en onderwys daarin gelee om, soos Waterink 

ll3dit 	aandui, In II pedagogiese vorm van die norm te vind. 

Dit 	is 'n uitdaging en 'n roeping vir ons onderwysers om In 

eie Christelike didaktiek uit te bou naas ons Christelike 

kindbeskouing en opvoedingsdoel. 4 

1. 	 Landman, W.A. en Goua, S.J.: op.cit., p.5 

2. 	 Botha, J.L. e.a.: op.cit., p.117 

3. 	 Waterink, J.: De Wet van God in de opvoeding, p.55 e.v. 
aangehaal deur Heiberg, P.J., op.cit., p.60 

4. 	 Heiberg, P.J.: op.cit., p.6o 



324. 


Van der Stoep se die skoolsituasie het die onderwyser en 

kind as betrokkenes, met die leerstof as veld van betrok

kenheid. Dit moet egter duidelik in gedagte gehou word 

dat die skoolsituasie tn eksistensiele situasie is, met die 

onderwyser-kind-verhouding as 'n intersubjektiewe aangeleent

heid op die terrein van die leerinhoud ten einde die situasie 

tot wereld-vir-die-kind te help maak. 1 

Die skoolsituasie as didakties-pedagogiese situasie, kan dus 

gesien word as tn tweepolige struktuur: enersyds met die 

kind en onderwyser as betrokkenes en andersyds die Christe

like opvoedingsdoel - Christelike beskawingsmondigheid, 

geestelike weerbaarheid, gebalanseerde ontslotenheid van die 

jeug waarna gestrewe word. 

3.3 Enkele aspekte van die skoolorganisasie 

Die skoolorganisasie skep didakties-pedagogiese situasies. 

Ten einde hierdie situasies te stig, moet sekere aspekte van 

die skoolorganisasie s6 ingerig word dat dit die weerbaar

heid van sy leerlinge sal bevorder. 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.120 
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3.3.1 Personeelseleksie 

Die met ode en norm wat toegepas word by personeelseleksie vorm 

die grondslag van die suksesvolle verloop van die opvoedings

gebeure in enige skool. 'n Bekwame en ywerige hoof sal in 

staat wees om veel tot stand te bring met 'n relatief swak 

personeel. Dieselfde hoof sal egter oneindig meer vermag 

indien hy 'n sterk gemotiveerde en bekwame personeel tot sy 

beskikking het. Volgens die stelsel vir vulling van vakante 

poste op skoolpersonele wat deur provinsiale onderwysdeparte

mente gebruik word, het die hoof van die skool die geleent

heid, om in samewerking met die betrokke verteenwoordigende 

ouerliggaam persone uit die lys van applikante vir vaka

tures op sy personeel uit te soek. Dit hang dUs grootliks 

af van die norme wat gebruik word by die aanbevelings van 

persone vir vakante poste, watter gehalte onderwysers deur 

die loop van jare saamgetrek word op 'n bepaalde skoolper

soneel. 

Alle skole trek ongelukkig nie ewe veel en dieselfde gehalte 

applikante nie weens verskillende faktore soos geografiese 

ligging, grootte van die skool, gewildheid van die Skool, 

gewildheid van die hoof, skooltipe, ensovoorts. Alle hoofde 

het dus nie ewe veel geleentheid om hulle personele met ewe 

veel sukses te selekteer nie. Afgesien van die aantal en 

gehalte applikante wat 'n skool trek, is daar tog in mindere 



word die seleksie van persone wat self Christelik-beskawings

mondig is, as vertrekpunt tot sukses van die skool se op

voedingstaak beskou. 

Die mate van sukses van die hoof se personeelseleksiemetodes 

kan grootliks bepaal word deur die wyse waarop seuns en 

dogters hulle jare na hulle skoolloopbaan onderskei ten 

opsigte van Christelike mondigheid of weerbaarheid. 

3.3.2 Die hoof se handleiding 

Die stelsel van vakonderrig in die sekondere skool bring mee 

dat leerlinge gewoonlik agt tot tien keer per dag van klas

kamers verwissel en telkens 'n ander onderwyser voor hulle kry. 

Dit is dus gebiedend noodsaaklik dat daar eenvormigheid van 

optrede moet wees by alle onderwysers. Hierdie eenvormige' 

optrede geld nie net ten opsigte van elke klas nie, maar veral 

ook ten opsigte van die hele skool. Indien sodanige eenvor
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migheid ontbreek, ontstaan daar onmiddellik onsekerheid en 

verwarring by die leerlinge. 

Die eenvormigheid van optrede waarvan hier sprake is, het 

betrekking op die hele spektrum van die skoolorganisasie. 

Hiermee word nie bedoel dat die doen en denke van elke onder

wyser in dieselfde groef gestoot moet word nie, maar dat elke 

onderwyser nougeset sekere metodes en prosedures sal volg 

ten opsigte van dissipline (in al die verskillende fasette 

daarvan), netheid, stiptelikheid, huiswerk, straf, handhawing 

van skoolreels, gebruik van skoolmateriaal, hantering van 

boeke, die noodsaaklikheid van biblioteekintegrering, onder

wyser se nette voorkoms en fier liggaamshouding, sy suiwer 

taalgebruik, positiewe houding teenoor die Calvinistiese ge

loof, eerbied vir ons volkseie, 'n lojale houding teenoor die 

hoof en die skoolorganisasie in sy totale omvang, ensovoorts. 

Omdat onderwysers werk met die mees komplekse ding op aarde, 

die mens, wat onderwys en opgevoed moet word, moet hulle be

skik oor In groot verskeidenheid ~aR vermoens. Kortliks 

saamgevat, moet dit hulle in staat stel om orde te handhaaf, 

om waardes oor te dra, om kennis mee te deel, om te tug, om 

te besiel, om geestes- en leerprobleme te diagnoseer en te 

behandel, om 'n onberispelike voorbeeld te stel, om liefde te 

gee aan In kind wat self liefdeloos is1 en om die geloof in 

1. Pretorius, W.G.: Die goeie opvoeder in ons skole, p.131 



sake moet daar 'n eenvormige optrede wees deur elke onder

wyser. 

Die hoof is bewus van die gevare verbonde aan onsekerheid en 

verwarring wat so maklik ontstaan by leerlinge, indien hulle 

nie duidelik gelei word ten opsigte van die skool se reels, 

program en metodes nie. Elke leerling ontvang tn kort hand

leiding van die skool sodra hy/sy vir die eerste keer by die 

skool inskryf. Die handleiding is s6 saamgestel met die 

doe1 om die nuwe leerling welkom te heet, horn te laat voel 

dat hy welkom is, horn trots te laat voel om 'n volwaardige 

leerling van 'n hoerskool te wees en horn ten volle op die 

hoogte te stel met die skoolreels, akademiese en buitemuurse 

program. Uit die hele stuk straal daar 'n gees van vriende

likheid, hulpvaardigheid en welwillendheid en dien as aan

moediging tot inspanning en toewyding aan die hoe ideale waar

mee 'n jong seun en dogter in hulle puberteitsjare na hulle 

eerste sekondere skool gaan. 

Hierdie stuk is van baie groot belang. Dit moet dien as 

instrument om die leerling te lei tot die eerste stap van 

ontsluiting aan die sekondere skool in die rigting van weer

baarheid. 

Dit is absoluut noodsaaklik dat die personeel van 'n skool 

eenvormig sal optree ten opsigte van die hele skoolprogram. 
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Net soos in die geval van die hoof se handleiding aan leer

lingemoet daar 'n duidelike handleiding wees vir die personeel t 

hoofsaaklik om dieselfde redes. Die opvoedingsdoel is vir 

alle personeellede 'n gemeenskaplike doel en daarom gee die 

hoof aan elke nuwe lid wat tot die personeel toetree In 

geskrewe stuk in die hand. Die inhoud van hierdie stuk 

word jaarliks met die personeel behandel. Dit bevat nie 

slegs voorskrifte ten opsigte van klaskamerpraktyke, akade

miese bedrywighede, algemene organisatoriese aspekte, enso

voorts nie, maar bevat veral ook die hoof se beleidsverklaring 

ten opsigte van die handhawing van gesag en dissipline, toe

passing van opvoedkundige straf, die streng nakoming van die 

sogenaamde voogstelsel in gevalle van individuele kinderpro

bleme, ensovoorts. Alles wat daarop gemik is om die kind 

onbelemrnerd te lei tot opvoedingsmomente waartydens persoon

like ontmoeting met die kind (as pedagogies-vormende situa

sies) benut behoort te word, word duidelik toegelig. Sy 

hele beleid van Christelike vakonderrig wat gerig is op die 

vorming van In Christelik-nasionale lewensbeskouing wat rus 

in die geloof van die kind, word beklemtoon. Verder word 

dit ook as vrugbaar beskou om die roeping en taak van die 

onderwyser in die Christelike skool te beklemtoon. 

Die doel van die inhoud van hierdie inligtingstuk is om die 

kontrole van die hoof te vergemaklik. Almal weet wat hulle 

moet weet en by die oortreding van 'n reel of beleidsaak kan 

niemand ooit se: "Ek het nie geweet nie." Die stuk moet 



is wat besig is om te arbei aan skepsele van God, die kos

baarste besit van 'n volk, die kind. 

Hier volg nou 'n voorbeeld van so 'n inligtingstuk wat vir 

'n skoolhoof as basis kan dien om 'n "skoolbeleid" op te stel 

vir sy eie skool, volgens eie behoeftes. 

3.3.2.1 Die skoolbeleid 

('n Handleiding van die hoof oor metodes van skoolwerk, ver

skillende ander pligte, houding en gesindheid van onder

wysers.) 

A. 	 Inleiding 

In die skool het die onderwyser te doen met kultuurvorming 

deur sowel die toepassing van die feite van die verskillende 

vakwetenskappe1 as deur alle ander opvoedingshandelinge. 

Die mens is 'n mede-arbeider in die koninkryk van God en dit 

behoort in die volle sin van die woord altyd waar te wees 

van die onderwyser. Alle werk wat as opvoedingswerk in die 

skool bestempel word, het dus 'n dubbele verhewe betekenis. 

Eerstens omdat alle werk vir die Christen kultuurarbeid is en 

vervolgens omdat opvoeding in die Christelik-Afrikaanse skool 

1. 	 Heiberg, P.J.: Christelike reformasie of skolastiese sin
tese in ens onderwys en onderwysersopleiding. C.O.V.S.A. 
Studiestuk nr.6, p.18 
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die Christelik-nasionale vorming van die kind impliseer. 

B. Doel 

Die hoof probeer om in hierdie "Handleiding" aan sy personeel 

leiding te gee ten opsigte van hulle taak met betrekking tot 

die geestelike weerbaarmaking van die seuns en dogters in 

die skool. 'n Geestelik-weerbaarheidsprogram behels 'n 

voorlewingsprogram deur die onderwyser ten opsigte van alle 

fasette van die skoolprogram. 

C. Noodsaaklikheid 

Elke onderwyser het 'n eie persoonlikheid en derhalwe het 

elkeen 'n eie manier van optrede as hy onderwys gee. Hier

die persoonlikheid en inisiatief moet nooit aan bande gele 

word nie, maar moet vryheid geniet om te ontwikkel tot abso

lute doeltreffendheid binne die raamwerk van erkende onder

wysmetodes. Die leerhandelinge van die kind moet egter 'n 

deurlopende eenheid vorm en omdat so baie verskillende persone 

deel het in hierdie handelinge, is dit noodsaaklik dat daar 

'n mate van eenvormigheid moet bestaan in die leermetodes 

van die verskillende opvoeders in die skool. 

Die stelsel van vakonderrig in die hoerskool bring mee dat 

leerlinge gewoonlik agt tot tien keer per dag van klaskamers 

verwissel en telkens 'n ander onderwyser voor hulle kry. Dit 

is dus gebiedend noodsaaklik dat daar eenvormigheid van optrede 

by alle onderwysers ten opsigte van sekere basiese handelinge 



opsigte van die hele skool. Indien sodanige eenvormigheid 

ontbreek, ontstaan daar onmiddellik onsekerheid en verwarring 

by die leerlinge. 

Die eenvormigheid van optrede waarvan hier sprake is, het 

betrekking op die hele spektrum van die skoolorganisasie. 

Hiermee word nie bedoel dat die doen en denke van elke onder

wyser in dieselfde groef gestoot moet word nie, maar dat elke 

onderwyser nougeset sekere metodes en prosedures sal vclg 

ten opsigte van klaskamerpraktyke en ander akademiese bedry

wighede, algemene organisatoriese aspekte, die buitemuurse 

program, ensovoorts. 

Die opvoedingsdoel is vir alle onderwysers 'n gemeenskaplike 

doe I en daarom dien hierdie "Handleiding" as 'n beleidsver

klaring van die skool wat daarop gemik is om die onderwyser 

in staat te stel om elke kind in die skool onbelemmerd te lei 

tot opvoedingsmomente (as pedagogies-vormende situasies) 

waartydens persoonlike ontmoeting met die kind benut behoort 

te word. Die onderwyser se hele beleid van Christelike vak

onderrig wat gerig is op die vorming van 'n Christelik

nasionale belewensbeskouing, wat rus in die geloof van die 

kind, word beklemtoon. Verder is dit noodsaaklik dat die 
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roeping en taak van die onderwyser in die Christelike skool 

beklemtoon word. 

D. Inhoud 

Die inhoud van hierdie "Handleiding" moet dien om die kontrole 

van die hoof te vergemaklik en om elke onderwyser toe te rus 

met 'n "kompas" wat horn die koers van sy opvoedingstaak sal 

aandui. Die stuk moet nie bloot inligting verskaf nie, 

maar elke personeellid diep onder die indruk bring dat hulle 

geroepenes van God is wat besig is om te arbei aan skepsele 

van God, die kosbaarste besit van ons volk, die kind. 

Uit die inhoud van die stuk behoort dit vir elke onderwyser 

duidelik te word dat die uitvoering van die wenke hierin ver

vat, besondere eise aan horn stel. Hy moet in staat wees om 

orde te handhaaf, om waardes oor te drat om kennis mee te 

deel, om te tug, om te besiel, om geestes- en leerprobleme 

te diagnoseer en te behandel, om 'n onberispelike voorbeeld te 

stel, om liefde te gee aan 'n kind en selfs aan een wat dik

wels liefdeloos is1 en om die geloof in Jesus Christus aan 

leerlinge voor te leef. 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat dit gebiedend noodsaaklik 

is dat onderwysers, wat elkeen In aandeel het in die opvoe

dingshandelinge van In bepaalde kind, eenvormig en konsekwent 

1. Pretorius, W.G.: op.cit., p.131 



Die inhoud van hierdie handleiding word jaarliks met die 

personeel behandel. 

E. Stukke in besit van elke onderwyser 

Elke onderwyser moet in besit wees van sekere geskrewe 

stukke wat as noodsaaklik beskou word vir die doeltreffende 

onderrig van sy vak. 

E.l Verslagboek 

E.l.l Jaarskema 

Vir elke vak waarvoor 'n onderwsyer verantwoordelik is, moet 

hy 'n jaarskema in bree trekke opstel ooreenkomstig die 

departementele leergang. 

E.l.2 Verslag van werk 

Die jaar se werk word dan in veertig weke verdeel. 1 

Rekening moet gehou word met tyd wat in beslag geneem word 

deur toetse, hersiening en eksamen. 

E.l.3 Datums 

Slegs die linkerkantse twee-derdes van elke bladsy word 

gebruik vir die verslag, sodat die orige ruimte in drie tot 

vyf kolomme verdeel kan word. Hierdie metode maak dit vir 

1. 	 'n Skooljaar word jaarliks in Suid-Afrika op veertig weke 
vasgestel 
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die onderwyser moontlik om dieselfde verslag vir drie tot 

vyf jaar te gebruik deur jaarliks slegs die nuwe jaartal bo

aan 'n nuwe kolom in te skryf. In die betrokke jaar se kolom 

word dan weekliks die datum ingevul teenoor die werk wat die 

betrokke week behandel gaan word. Dit staan 'n onderwyser 

vry om daagliks verslag aan te teken indien hy dit verkies. 

In die verslag moet duidelik onderskei word tussen die ver

skillende kursusse. Dit is van uiters groot belang dat die 

datum wat by afgehandelde werk in die verslagboek verskyn, 

sal ooreenstem met die in die voorbereidingsboek of lesbe

planning en in die leerlinge se skrifte. 

E.l.4 Volgorde 

Die jaarskema vir elke vak behoort so opgestel te word dat 

die onderwerpe sover moontlik in dieselfde volgorde verskyn 

as wat dit behandel gaan word en ook in die volgorde soos 

dit in die departementele leergang vervat is. Hierdie ge

bruik sal eenvormigheid tussen skole bevorder sodat leer

linge, wat deur die loop van die jaar van skool verwissel, 

minder moeilikheid sal ondervind om in hul nuwe skool by die 

werk aan te pas. 

E.l.5 Hersiening 

Indien hersiening van gedane werk gedoen word, moet die onder

werpe wat daardie betrokke week hersien gaan word in die ver

slag genoem word. Om net die woord "hersiening" in die ver

slag te skryf, is nie voldoende nie. 



word in die omslag, beide wat deur die Onderwysdepartement 

spesiaal vir die doel verskaf word. 

E.l.7 Beskikbaarheid 

Die verslagboek moet daagliks in die klaskamer beskikbaar 

wees vir insae deur onderwyser, hoof en inspekteur van 

onderwys indien dit vereis word. 

E.2 Werkskema 

Elke onderwyser moet vir elke kursus In werkskerna he wat 

soos volg saamgestel is: 

E.2.1 Werkrnetode 

Die inleiding van 'n werkskerna bestaan uit 'n beskrywing van 

die met odes wat gebruik moet word in die aanbieding van die 

bepaalde yak. Die aanbiedinge van vakke verskil van yak tot 

yak ten opsigte van skriftelike werk, rnondelinge werk, sketse 

en kaarte, praktiese take, klasprojekte, die gebruik van die 

biblioteek en navorsingstake, oudiovisuele- en ander hulp

middels, tydskrifnavorsing, uitstallings, versamelings, 

wisselende klaskarneruitstallings, huiswerkopdragte, kontrole 

oor skriftelike werk, evaluering, remediering, uitstappies 

en verskeie ander metodes soos deur die onderwyser beplan. 
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Dit word verwag dat elke vakonderwyser van jaar tot jaar op

nuut sal beplan, sy vorige werkmetode sal toets aan die prak

tyk, daarop sal verbeter en voortdurend sal trag om die vak 

lewendig en vars aan te bied. Daar moet gewaak word teen 

die euwel van die ou, uitgediende sit-en-luister-metode. 

Die aandeel van die leerling moet deeglik beplan word en ver

volgens duidelik aangedui word in die werkmetode. 

E.3 Beplanning- of voorbereidingsboek 

Elke onderwyser(es) behoort in besit te wees van 'n voorbe

t'eidingsboek vir elke vak. 'n Deeglike studie moet gemaak 

word van die voorgeskrewe leergang om die onderwyser in staat 

te stel om die studieveld wat gedek moet word, te verken en 

te ontleed. Die hele leerplan word dan stelselmatig in be

sonderhede uitgewerk en in termyne ingedeel. 

Die leerstof van verskillende vakke speel 'n kardinale rol by 

die onderwyser se besinning aangaande die ontwerpe vir spesi

fieke leersituasies. Die wyse waarop hy die leerstof hanteer, 

sal bepaal watter metode by as vertrekpunt gaan gebruik, wat 

die kind se aandeel gaan wees, watter opgawes as huiswerk moet 

dien, watter hulpmiddels gebruik moet word, ensovoorts. Die 

onderwyser moet die leerstof gebruik as die kern van sy beplan

ning omdat hy in sy aanbieding die moontlikheid vir die kind 

moet skep om die leerstof te verower. In hierdie verowerings

tog mag die onderwyser en kind nooit los van mekaar staan nie 



en getrou toegepas word. Die boek moet voorsien wees van 

'n kolom waarin weeklikse (of daaglikse, indien dit verkies 

word) datums waarop die betrokke werk verrig is, aangebring 

kan word. 

Hierdie boek is die private eiendom van die onderwyser, maar 

moet, net soos in die geval van die verslagboek, daagliks 

beskikbaar wees ter wille van inligting vir die onderwyser 

persoonlik, maar ook ter wille van die hoof of inspekteur 

van onderwys wat insae daarin wil he. 

Deeglike lesbeplanning (voorbereiding) moet beskou word as 

die sleutel tot die sukses van klas- of vakonderrig. Dit 

bly die verantwoordelikheid van elke onderwyser en hierin kan 

hy sy ervaring en inisiatief aan die dag le. Die wyse waarop 

lesbeplanning gedoen word, word aan die hoofde van skole oor

gelaat. Die belangrikste vereistes is dat die onderwyser 

sal weet wat hy in elke les wil doen, die leerstof sal ken, 

sal weet hoe die les aangebied sal word, watter hulpmiddels 

nodig is en watter aandeel die leerlinge self in die les sal 

he. Daar moet egter gewaak word teen onnodige en onproduk

tiewe uitskryf van lesse. Onnodige en onproduktiewe werk 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: Didaktiese orientasie, p.212 
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van twyfelagtige opvoedingswaarde moet te alle tye vermy word. 

Hieronder volg 'n voorbeeld van lesbeplanning wat volgens eie 

smaak gewysig kan word om aan te pas by verskillende vak

behoeftes. 

Voorbeeldvan lesbeplanning 

a. Vak St. Datum ........... . 
b. Tema 

c. 

d. 

Doel

Bepl

d.l 

stelling .................................................. .. 
anning van leerstof 

Bronne: d.l.l ...................... 
d.l. 2 

d.l. 3 ensovoorts 

d.2 Leerstof: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .... . . .... . . .. .. . . 
d.2.l.l 

d.2.1.2 

d.2.l.3 ..................... ensovoorts 

e. Leer

e.l 

lingaktiwiteit 

Werkopdragte: 

e.l.l 

e.1. 2 

e.l. 3 

Skriftelik 

Mondeling 

Prakties 

·........................ . 
·........... " ............. . 
·........................ . 

e.2 

e.1. 4 Groeptake 
ensovoorts 

Biblioteek .. . .. ... . . . . . . . .... . . . ... . . .. . . . .. . .. ... . 
e.3 Ander ................................................... 



_. ----- - - - ---

Elke onderwyser behoort in besit te wees van 'n doeltreffend

gelinieerde skrif van folioformaat om as punteboek te dien. 

Die werk van leerlinge moet voortdurend geevalueer word deur 

punte toe te ken vir gereelde klastoetse, opstelle, spesiale 

take, eksperimente, praktiese werk, ensovoorts. Aan die 

einde van elke termyn behoort daar in elke vak 'n reeks punte 

beskikbaar te wees om vir leerling, onderwyser en hoof as 

barometer van die kind se vordering en prestasie te dien. 

Alle punte wat as evaluering van die leerlinge se werk toege

ken word, moet sonder versuim in die punteboek ingeskryf word. 

Aan die einde van elke termyn word die gemiddelde van elke 

leerling se punte tot 'n persentasie verwerk om, in kombinasie 

met die termyn-eksamenpunt, as rapportpunt te dien. 

F. Gedifferensieerde onderwys 

Die doel van gedifferensieerde onderwys is om aan elke leerling 

'n geleentheid te bied om verstandelik te ontwikkel tot sy 

beste vermoe. 

Die departementele leergange onderskei duidelik tussen hoer 

graad en standaardgraad kursusse. Die leerstof van die hoer 
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graad (HG) kursus is beslis meer gevorderd en vereis dat 

leerlinge meer in diepte en in wydte van die verskillende 

onderwerpe moet delf as leerstof van die standaardgraad (SG) 

kursus. 

Leerlinge wat verlang om 'n graadkursus aan 'n universiteit 

te gaan volg, moet minstens sy moedertaal en twee ander vakke 

op die hoer graad kies. Weens die hoe eis wat universiteite 

aan studente stel, is onderwysers verplig om hierdie leerlinge, 

van meet af aan, tot studente met 'n ware vorsershouding en 

gesonde studiegewoontes aan te moedig en te lei. Hiervoor is 

die volgende nodig: 

F.l Ontleding van die leergang 

Die leergang van die hoer graad kursusse maak voorsiening vir 

gevorderde werk. Onderwysers moet 'n deeglike ontleding van 

die leergang maak sodat hulle 'n helder beeld kry van die 

verskille tussen die hoer en standaardgraad kursusse. Indien 

daar leerlinge is wat tot meer werk in staat is as wat die 

leergang bevat, moet hulle onder leiding van die onderwyser 

geleentheid kry om voort te gaan met meer gevorderde werk. 

F.2 Bepaling van onderrigmetodes en vakbehoeftes 

Die gedifferensieerde leerstof vereis ook gedifferensieerde 

onderrigmetodes. Veral in die hoer graad vakke moet elke 



strek van vakmateriaal wat nodig is. 

Die skoolbiblioteek behoort 'n baie belangrike rol te speel 

in die aanbieding van elke vak. Dit behoort die ideaal van 

elke senior assistent te wees om te sorg dat sy vak goed ver

teenwoordig is in die biblioteek. 

F.3 Opwek van vakbelangstelling 

Vakonderwysers het In belangrike taak om alles in hulle vermoe 

te doen om die regte gesindheid teenoor hul vak en studieveld 

te ontwikkel. Dit sou byvoorbeeld nie onvanpas wees as elke 

vakhoof 'n vakkomitee stig en met sy personeel en 'n groepie 

leerlinge saamspan en In funksie reel ten bate van literatuur 

vir hulle vak nie. Verder kan daar byvoorbeeld In historiese 

vereniging gestig word vir Geskiedenisleerlinge, In leserskring 

of skrywerskring vir tale, In studiekomitee vir die wetenskappe, 

modeparades en kookkunsdemonstrasies vir Huishoudkunde, enso

voorts. Sulke ondernemings kan 'n belangrike bydrae lewer 

om belangstelling te wek en leerlinge ryp te maak vir meer 

gevorderde studie. Onderwysers behoort te besef dat hul vak

aanbieding nie gerig moet word op blote uitbreiding van vak
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kennis nie. 'n Gesonde insig in die samehang van feite is 

noodsaaklik. Intelligente begrip en insig gepaard met 

feitekennis is ewenood$aaklik. 

F.4 Opwek van ouerbelangstelling 

Daar is vandag 'n groot persentasie ouers wat 'n akademiese 

opleiding vir hulle kinders beoog. Dit is dus uiters belang

rik dat die skool die ouers se belangstelling moet wek ten 

opsigte van hulp wat van hulle kant verleen moet word ten 

einde hulle kinders in staat te stel om aan die skool se eise 

te voldoen. Ouers moet ingelig word veral ten opsigte van 

sekere uitgawes wat die skool noodwendig moet aangaan in ver

band met biblioteekfasiliteite en ander hulpmiddels, uitstap

pies, aankoop van vakmateriaal, ensovoorts, en ook ten opsigte 

van die verskaffing van volle studiegeleenthede en -fasiliteite 

tuis. Ouers, leerlinge en onderwysers sal moet saamwerk om 

die hoogste studiedoeltreffendheid vir hulle kinders te bereik. 

Dit is veral noodsaaklik vir leerlinge wat 'n universiteits

opleiding beoog. 

G. Eksamens 

G.l Opstel, inlewering, afrol en opberging van vraestelle 

Bo-aan elke vraestel moet die volgende gegewens duidelik verskyn: 

(a) Vak 
(b) Standerd 
(c) Tydsduur
(d) Datum en sessie 



Verder moet elke vraestel voorsien weea van 'n volledige memo

randum wat aandui: 

(a) hoe verwag word dat elke vraag beantwoord moet word, 

dit wil se die modelantwoord en hooftrekke; 

(b) 'n volledige ontleding van die puntetoekenning, die 

totaal vir elke vraag sowel as die groot totaal aan die einde 

van die vraestel. 

Alle vraestelle en memorandums moet by die vakhoof ingelewer 

word minstens veertien dae voor die aanvang van die eksamen. 

Na verloop van vier dae lewer die vakhoofde al hierdie vrae

stelle en memorandums met hul wysigings en kommentaar, netjies 

in 'n omslag saamgevat, by die hoof in en bespreek dit met horn. 

Hy oorhandig dit terug aan die vakhoofde, indien hy tevrede is, 

wat dit dan aan die betrokke vakonderwysers terug moet besorg 

sodat die nodige veranderings aangebring kan word en daar nog 

minstens sewe dae oor sal wees vir die tik, afrol en opberging 

van die vraestelle. 

G.2 Algemene eksamenreels 

Ten einde die nodige eenvormigheid en dissipline te kry, word 

die algemene reels wat geld tydens eksamentye beklemtoon en 
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elke personeellid se nougesette samewerking is absoluut 

noodsaaklik. 

G.2.1 Dissipline op elke terrein moet ten alle tyd deur 

elke personeellid baie streng gehandhaaf word. Niemand mag 

oortreding van reels oogluikend toelaat met die verskoning 

dat dit buite sy terrein val of nie sy verantwoordelikheid 

is nie. 

G.2.2 Elke oggend moet met gebed geopen en elke middag 

met gebed gesluit word. (Hierdie reel geld dwarsdeur die 

jaar. ) 

G.2.3 Klasse mag nie sonder toesig gelaat word voor of na 

eksamentye nie. Streng toesig moet gehou word sodat deeglike 

voorbereiding gedoen kan word terwyl klasse op die volgende 

vraestel wag. As In vraestel korter is as die sessie~ moet 

die eerste deel van die sessie gebruik word vir voorbereiding 

sodat alle klasse gelyktydig eindig. Dit sal wanorde voorkom. 

G.2.4 Beweging van leerlinge tydens klasure moet absoluut 

beperk word. 

G. 2.5 Geen nasienwerk of enige ander werk wat inte"nsiewe 

::':aa:na.ag... ' vereis, mag gedoen word terwyl toesig:.gehouW,.prd·. by 'n 

eksamengroep nie. Alle moontlike voorsorg moet getref word 

om te verseker dat geen onreelmatighede tydens die afneem 

van eksamens plaasvind nie. 

G.2.6 Skryfpapier moet so spaarsaam moontlik gebruik word. 

Let op die volgende: 

http:aa:na.ag


enkelbladsye aan leerlinge wat nog papier nodig het, gegee word. 

(c) Alle ongebruikte papier moet aan die einde van elke 

sessie teruggeeis word. 

(d) Ongebruikte papier moet nie na 'n sessie op die tafel 

gelaat word nie maar moet weggeneem word en in veilige bewaring 

geplaas word. Na afloop van die eksamen moet alle ongebruik

te papier by die kantoor terugbesorg word en nie in die klas

kamers weggebere word nie. 

Baie belangrik 

Die versigtige hantering van eksamenvraestelle kan nie oorbe

klemtoon word nie. Die voorsorg- en veiligheidsmaatreels 

geld vandat be'gin-:wor:d: met di,eopste'ii:, v,ant:v~:ra~:t~j.J.~ ,;: J::.y;d~:ns 

die afrol daarvan, die versorging van ou wasvelle en beskadigde 

afgerolde vraestelle, die weggooi van ou stukke in die snipper

mandjie, die wegsluit van afgerolde stelle, ensovoorts. 

Onderwysers se samewerking in verband met die streng toepas

sing van bogenoemde reels ls.'abso:luuernood,saaklik. 

G.3 Nasien en behandeling van vraestelle 

Tydens die nasien van vraestelle behoort die onderwyser aan

tekeninge te maak van alle probleme of algemene route wat hy 
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opmerk uit die leerlinge se antwoorde. Hierdie probleme 

en foute moet dan met die betrokke leerlinge of, indien dit 

redelik algemene probleme is, met die klas as geheel bespreek 

word. Vermy ten alle koste die eentonige herhaling van 

eksamenvraestelle periodes lank. Laat leerlinge slegs die 

gedeeltes verbeter wat swak beantwoord is. 

G.4 Dissipline na afloop van eksamens 

Na die afloop van elke eksamen moet daar dadelik voortgegaan 

word met konstruktiewe werk. Onderwysers mag nie klastyd 

gebruik vir die nasien van vraestelle, opstel van puntestate 

of rapporte nie. Die leerlinge moet besef dat elke periode 

intensief gebruik moet word vir konstruktiewe werk tot op die 

laaste dag van die termyn. ' 

G.5 Rapporte 

Voltooiing van leerlinge se termynrapporte moet met die grootste 

sorgvuldigheid geskied. Sorg dat alle punte korrek ingeskryf 

word en kontroleer die totale baie deeglik. Geen onvolledige 

of onnette rapport mag aan In ouer gelewer word nie. Rapporte 

moet deur ouers onderteken word en stiptelik teruggelewer word 

soos deur die skool gereel word. Opmerkings op rapporte moet 

met die grootste versigtigheid en verantwoordelikheid gedoen 

word. 



soms moedeloos word en tn teesin in die vak en in die onderwyser 

ontwikkel. Kort, goedbeplande en doelgerigte opdragte, 

wat deeglik deur die onderwyser gekontroleer kan word en waar

van deeglike nasorg geeis kan word, moet gegee word. 

Huiswerk moet altyd doelgerig wees omdat dit moet dien as t n 

toepassing en aanvulling van wat in die klas gedoen is. 

Waak daarteen om aan die leerlinge opdragte te gee wat hulle 

nie verstaan nie. Gee altyd huiswerk van so 'n aard dat die 

leerling se belangstelling en sy selfstandige denke daardeur 

geprikkel word. Al klink dit vergesog of te idealisties, 

tog moet daarna gestreef word om die leerling se aandag so in 

beslag te neem deur sy huiswerk dat hy dit sal geniet. Vermy 

onnodige lang opdragte wat vervelige herhalings bevat wat tog 

nie deur die onderwyser nagesien kan word nie. Elke onderwyser 

moet homself afvra watter werk die leerlinge met die meeste 

vrug in die klas onder sy leiding kan doen en watter werk sonder 

die hulp van die onderwyser doeltreffend tuis behoort gedoen 

te word. 
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I. Nasienwerk 

Nasienwerk is 'n aspek van onderwysgee wat gewoonlik as die 

onaangename deel van die onderwyser se taak bestempel word. 

Dit bly een van die groot probleme waarmee die onderwyser 

te kampe het. Sonder selfdissipline van die kant van die 

onderwyser kan daar maklik verskillende euwels ontstaan, soos 

byvoorbeeld nasien in dip. klaskamer terwyl die leerlinge of 

ledig is of so aan hulself oorgelaat word dat daar nie sprake 

is van geleide onderrigsgebeure nie; ter wille van spoed word 

noukeurigheid prysgegee; ter wille van die vergemakliking van 

nasien word die vraestel so opgestel dat volledig beskrywende 

antwoorde, wat in verskillende vakke 'n vereiste is en moeilik 

nagesien word, stelselmatig vermy word. 

Die onderwyser wat nie vinnig en doeltreffend nasien nie, 

worstel ure met een stel boeke of vraestelle. Dit lei uit 

eindelik tot frustrasie en 'n akkumulasie van nasienwerk. Die 

wyse van nasien verskil van vak tot vak, van klas tot klas en 

selfs van individu tot individu. Omdat hoofde en inspekteurs 

van onderwys nie altyd eensgesind is oor hierdie saak nie, is 

dit raadsaam om 'n ervare vakspesialis~ soos byvoorbeeld 'n 

akademiese vakinspekteur van onderwys, te raadpleeg. Watter 

metode ookal gebruik word, moet nasienwerk altyd gesien word 

as 'n belangrike middel tot remediering. Nasienwerk moet die 

kind in staat stel om sy fout self te ontdek~ te begryp en reg 



heid en beroepsintegriteit. Deeglike nasienwerk is om baie 

voor-die-hand-liggende redes absoluut noodsaaklik ten einde 

In onderwyser se vakonderrig te laat slaag. Hierbenewens is 

die leerling baie gevoelig vir die wyse waarop sy werk gekon

troleer en geevalueer word. Selfs die netheid van die onder

wyser se kontrolemerke - met die rooi potlood - is hier van 

groot belang. Die beeld van die onderwyser word, vanuit die 

kind se oogpunt, veral in geval van die meer skrander leerling, 

grootliks bepaal deur die gehalte van sy vakaanbieding en vak

sukses. Aangesien die sukses van die onderwyser se vakonderrig 

grootliks afhang van die gehalte van sy nasienwerk, terwyl die 

peil van nasienwerk weer grootliks die beeld van die onderwyser 

by die kind bepaal, moet daar uitgegaan word van die standpunt 

dat die peil van die onderwyser se nasienwerk direk verband 

hou met die doeltreffendheid van die onderwyser se geestesweer

baarheidstaak. Aanmoediging en waardering van die kant van 

die onderwyser lewer In groot bydrae tot sy pogings om sy leer

linge tot groter inspanning te motiveer. 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.297 
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J. Hersiening 

Hersieningwerk moet 'n baie gereelde plek in die werkprogram 

van leerlinge inneem. Die onderwyser moet dit nooit as van

selfsprekend aanneem dat leerlinge afgehandelde werk onthou 

en so goed ken dat dit maar opsy geskuif kan word tot aan die 

einde van die termyn of selfs tot aan die einde van die jaar 

nie. Gereelde herhaling deur oefeninge, selfstudie en by 

wyse van toetse is dus uiters noodsaaklik. 

'n Hele termyn se werk of enige lang stuk werk moet nie aan 

'n klas opgedra word vir hersiening nie. Bepaalde afgebakende 

opdragte moet aan 'n klas gegee word. Gereelde rekenskap 

moet van leerlinge geeis word anders word daar baie min met 

die klas bereik. Hersieningstyd is die onderwyser se span

nendste tyd omdat hy dan meer as ooit aktief en ondersoekend 

moet wees. Om die klas oor te laat aan hulself om gedurende 

klastyd hersiening te doen kan as tydverkwisting beskou word. 

Die onderwyser behoort nie toe te laat dat leerlinge in die 

klas werk doen wat hulle ewe doeltreffend tuis kan doen nie. 

Dit is egter net so belangrik dat dit nie van leerlinge verwag 

moet word om werk tuis te doen wat onder leiding van die onder

wyser in die klas behoort gedoen te word nie. 

K. Remediering 

Dit is 'n normale verskynsel dat sekere leerlinge tydens die 

leergebeure in die klaskamer ontspoor> dit wil se daar sprake 



kamer, naamlik vir die herstel van ontsporinge by sekere leer

linge. S~nder 'n doeltreffende mate van remediering, kan die 

onderwyser kwalik sy les as suksesvol bestempel. 1 

Om remediering doeltreffend te iaat verloop, is 'n doeltref

fende foute-analise noodsaaklik sodat die onderwyser kan bepaal 

wat en hoe hy wil remedieer. By remediering gaan dit om 

begripvorming en insig sodat die leerling in die toekoms der

gelike foute sal uitskakel. Die grondslag van remediering le 

dus in 'n noukeurige verduideliking met toepaslike oefeninge 

wat binne die kind se vermoe le en wat daarop gemik is om vas 

te stel of die kind wel die saak begryp. 

Vermy eentonige herhaling; dit dien nie die doel van reme

dierende onderrig nie. 2 

L. Aansporing 

Die onderwyser moet in sy lesbeplanning en -aanbieding voort

durend ingestel wees op die faktore wat as aansporing dien 

vir die leergebeure en wat dit behou en verdiep. Om die 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.282 
2. Id.em. 
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spontane leeraktiwiteit by 'n kind te behou, is dit gebiedend 

noodsaaklik dat die kind in 'n meerdere of mindere mate 

sukses moet behaal. Die begeleiding van die onderwyser moet 

dUs vir elke kind in sy klas 'n maksimale bate inhou sodat 

die moontlikheid van mislukking tot 'n minimum beperk word. 

Die onderwyser moet gereed wees om elke leerling tot wedywering 

met homself aan te spoor, dit wil se om voortdurend dit as 

ideaal te stel om die eie prestasie te verbeter. Hierdie 

ideaal kan slegs bereik word as die onderwyser gewillig is 

om horn voortdurend in die lessituasie ten volle tot beskikking 

van sy leerlinge te stel. Hy moet as simpatieke onderwyser 

sy leerlinge binne die klasverband ook as enkelinge bereik. 

Die onderwyser moet besef dat hy deur sy optrede in die klas 

gedurig besig is om sy leerlinge te beinvloed, bewustelik en 

onbewustelik. Sy lofuiting sowel as sy bestraffing, hetsy 

mondeling of skriftelik, moet dUs altyd berus op die opvoe

dingsdoelstelling wat by die stuk werk ter sake is. Alle 

bestraffing moet liewer individueel geskied. 

Die bekwame onderwyser sal nooit toelaat dat leerprobleme 

in sy klas, of selfs by die individu, akkumuleer nie. 

Tydige hulpverlening en aansporing op In simpatieke wyse ver

hoed dat die leergebeure permanent misloop en uiteindelik uit 

loop op druiping. 



en gebeure rondom die opvoedeling persoonlik. 

M. Druiping 

Druiping is die gevolg van een of meer hinderlike faktore 


wat die suksesvolle verloop van die leerhandeling belemmer het. 


Dit mag faktore wees buite die beheer van die onderwyser. 


Aan die ander kant mag dit faktore wees wat vermy kon gewees 


het, indien die onderwyser dit betyds ontdek het en op die 


regte manier ingegryp het. 


Elke onderwyser wat sy sout werd is, behoort voortdurend 


bekommerd te wees oor die posisie van die swak presteerders 


in sy klas. Daar mag nooit uitgegaan word van die standpunt 


dat dit die kind se eie skuld is nie. Die onderwyser moet 


nougeset daarop ingestel wees om ndiagnosties" te werk te 


gaan as hy besig is om sy leerlinge te evalueer. Leerlinge 


wat swak presteer as gevolg van swak prestasievermoe - lae 


intelligensie - mag nie sonder meer "afgeskryf" word nie. Dit 


is die onderwyser se professionele taak, maar veral ook sy 
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godgegewe taak~ 'n belangrike deel van die onderwyser se 

weerbaarheidstaak, om deur foute-analise en remediering die 

kind so spoedig as moontlik weer in te skakel in die normale 

gang van die klasgebeure. 

N. Skoolprestasies 

Onder skoolprestasies word bedoel dft wat die leerling tot 

stand bring op al die verskillende terreine van die skoollewe. 

Dit is die taak van die skool om die weerbaarheid van die 

jeug te bevorder deur sy normale funksies. As die skool 

hierdie taak wil aanvaar~ sal sy opvoedingsmetodes verskynsels 

soos druiping en swak skoolprestasies moet voorkom. 

Die oorsake van swak skoolprestasies is legio. Dit kan gelee 

wees in een of meer van die volgende faktore: 

N.1 Die skool 

Dit kan die volgende insluit: swak onderlegde onderwysers, 

gebrek aan ervaring by onderwysers, swak dissipline van die 

skool en/of van individuele onderwysers, foutiewe leermetodes, 

swak kontrole oor gedane werk, foutiewe beplanning van huiswerk, 

gebrekkige gebruik van hulpmiddels, swak evaluering, algemene 

omslagtigheid in onderwysmetodes en tydverkwisting, te groot 

klasse, gebrek aan waardering en belangstelling van die kant 



saaklike tydrowende aktiwiteite wat noodgedwonge in skooltyd 

moet plaasvind, te veel buitemuurse aktiwiteite, enige gebeure 

by die skool wat spanning by die leerling skep, ensovoorts. 

N.2 Die huis 

Die kind uit die gelukkige~ gedissiplineerde huisgesin lewer 

gewoonlik beter skoolprestasies as sy medeleerling met gelyke 

prestasievermoe, wat uit 'n huis kom waar daar spanning heers 

weens drankmisbruik, onsedelike praktyke, uithuisigheid van 

ouers, beknopte woonsteltoestande, armoede, rondtrekkery, 

langdurige siekte~ ensovoorts. Selfs in die ekonomies meer 

gegoede huis heers daar soms toestande wat hinderlik inwerk 

op die kind se skoolprestasies soos byvoorbeeld swak beheer 

van ouers oor kinders, die werkende moeder, gebrek aan belang

stelling by ouers, onvermoe van ouers om hul kinders te help, 

vyandigheid van ouers teen die skool of onderwyser, blinde 

liefde van ouers vir hulle kinders wat lei tot oorbeskerming, 

verkeerde gesagsverhoudings, ensovoorts. 
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N.3 Die kind 

Dit kan die volgende insluit: swak intelligensie, gebrek aan 

belangstelling en deursettingsvermoe met al die implikasies 

daaraan verbonde soos stokkiesdraai en werkversuim, swak 

gesondheid, swak studiemetode en studieprogram, ensovoorts. 

N.4 Verbetering van skoolprestasies 

Elke onderwyser moet voortdurend daarop ingestel wees om te 

sorg dat die skoolprestasies van leerlinge onder sy sorg ab

soluut na wense is. So 'n geestesingesteldheid gaan slegs 

gepaard met sowel 'n ernstige roepingsbewustheid van die 

onderwyser, naamlik dat hy besig is met 'n godgegewe taak, as 

met al die sekondere noodsaaklike vereistes soos deeglike voor

bereiding en beheersing van die leerstof in die praktiese 

situasie, korrekte leermetodes, doeltreffende huiswerk, kon

trole, evaluering en gebruik van hulpmiddels, selfwerksaamheid 

van die leerlinge, goeie orde en dissipline, ensovoorts. In 

sy pogings om sy leerlinge tot optimale skoolprestasies aan 

te moedig, moet die onderwyser ook altyd onthou dat die totale 

indruk wat hy deur sy optrede, houding en voorkoms op die klas 

maak, sterk daartoe bydrae om die onderriggebeure in die klas

kamer suksesvol te maak. Pynlike netheid op sy persoon, dui

de like spraak en goedversorgde taal, flinke houding gepaard 

met 'n vriendelike en simpatieke ingesteldheid teenoor die leer



klimaat en werkgees in die klas en skool te skep. Dit sal 

dien tot inspirasie en opwekking van entoesiasme by elke leer

ling wat so noodsaaklik is vir die goeie verloop van die leer

gebeure elke skooldag. As die onderwyser lei~ sal die leer

ling volg - altyd in die rigting van skoolopvoeding na sy 

ware aard. 

O. Dissipline 

Alle onderwysers is nie geseend met die besondere talent om 

op 'n gemaklike en spontane wyse 'n groep leerlinge ordelik 

te beheer nie. Alle onderwysers is egter daarop aangewys 

om te sorg dat hulle spontane dissipline in 'n gees van liefde 

sal beoefen~ hoe moeilik dit ookal gaan. 

Deur die eeue was dissipline 'n integrale deel van die onder

wyssituasie en deur die eeue was dit duidelik dat in geen 

lewensverband daar opvoeding kan plaasvind sonder dissipline 

nie. Die vraagstuk van dissipline in ons skole "dring horn 

hedendaags na vore met 'n dringendheid~ 'n gebiedendheid en 
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In onontkombaarheid"l wat die ernstige aandag van elke onder

wyser vereis. 

Opvoeders moet 'n duidelike begrip he van wat dissipline in 

die opvoeding beteken. Dissipline is deel van die opvoe

dingshandeling en moet dUs beskou word as 'n absolute voor

waarde vir goeie opvoeding. 

Dissipline moet by die opvoedeling gekweek word. Dit is 

daardie onsigbare gesindheid van die individu en van die 

gemeenskap waardeur hulle vrywillig sekere noodsaaklike perke 

aan hul persoonlike vryheid en aan die vryheid van die gemeen

skap aanvaar, en waardeur hulle daardie gesag aanvaar waar

deur die gemeenskap - in hierdie geval die skoolgemeenskap 

op doeltreffende en ordelike wyse bestuur kan word. 2 

Dissipline en straf moet nooit as sinoniem met mekaar beskou 

word nie. 

Om 'n kind dissipline - geestelike dissipline - te leer, bete

ken om horn geestelik te lei en te help om stelselmatig te 

groei tot ware vryheid en tot selfdissipline en om horn 'n 

verantwoordelike mens te maak met respek en agting vir ander 

mense, hul leefwyse en hulle eiendom. 

1. 	 Kotzee, A.L.: Toespraak by geleentheid van die diploma
plegtigheid van die Pretoriase Onderwyskollege, 30 November 
1974, "Onderwysnuusflitse li 

, Maart 1975, p.2 

2. 	 Tilem. 



is dit dat kinders van ouers en onderwysers verwag om duidelike 

reels en gesonde dissipline toe te pas. 

Om gedissiplineerde mense te lewer, is een van die groot doel

stellings van ons skole. Daar is egter geen kort paadjie nie, 

dit bly 'n langtermynprogram. 

0.1 	 Die praktiese beoefening van dissipline in die 
skoolsituasie 

'n Onderwyser mag nooit skouerophalend horn verskoon as wanorde 


onder leerlinge heers nie. 


Die volgende sake moet voortdurend elke onderwyser se ernstige 


aandag geniet: 


0.1.1 Klaskamerdissipline 

Streng klaskamerdissipline moet onder alle omstandighede toe

gepas word. Geen onderwyser mag sy klaskamer verlaat terwyl 

1. Kotzee, A.L.: op.cit., p.3. 
2. Idem., p.4 en Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.292 
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hy vir 'n kIas verantwoordelik is nie, behaIwe as absoluut 

dringende omstandighede dit vereis. Afwesigheid van die 

onderwyser moedig wanordelikheid aan waardeur kosbare tyd 

verIore gaan en die kIas skade Iy. 

0.1.2 DissipIine tydens wisseIings 

Streng dissipIine tydens wisseIings en tydens saaIbyeenkomste 

is uiters noodsaaklik. EIke onderwyser moet sorg dat hy 

betyds in sy kIaskamer teenwoordig is om sy kIas op 'n 

ordelike wyse te ontvang. LeerIingraadsIede1 en kIaskap

teins2 moet dit as 'n vanseIfsprekende taak aanvaar dat huIIe 

voortdurend behuIpsaam moet wees met die handhawing van die 

skooldissipline. Met die aanvang van die skool soggens 

en na pouses mag onderwysers nie in die personeelkamer bIy sit 

nadat die kIok geIui het nie. Onderwysers moet voor die 

IeerIinge by huI onderskeie kIaskamers wees sodat die kIasgroep 

ontvang kan word en ordelik kan aantree. 

KIaskapteins moet by die verantwoordelike onderhoof rapporteer 

indien die onderwyser binne vyf minute nie opdaag nie. KIas

groepe mag nie die kIaskamer binnegaan voordat die onderwyser 

huIIe nie toelaat om dit te doen nie. 

1. 	 LeerIingraadsIede: Senior IeerIinge wat op grond van huIIe 
persoonlikheid, Ieierskap en voorbeeldige gedrag gekies is 
om behuIpsaam te wees met die toepassing van skooldissi 
pIine op sekere terreine. 

2. 	 Klaskaptein: In eIke kIas word 'n IeierIeerIing aangewys 
om sekere take te vervuI in afwesigheid van die onderwyser. 
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0.1.3 	 Dissipline op speelterrein 

Toesig op die speelterrein is 'n baie verantwoordelikc taak 

en kan slegs deeglik beoefen word as die onderwyser persoon

lik op die terrein teenwoordig is. Toesighoudende onder

wysers op die speelterrein moet toesien dat alle toepaslike 

skoolreels op die speelterreine en in die geboue streng nage

kom word ter wille van die goeie orde van die skool en die 

veiligheid van die leerlinge. 

Onderwysers wat terreindiens moet verrig~moet soggens minstens 

vyftien minute voor die aanvang van die skool op die terrein 


wees en middae toesien dat alle leerlinge eers vertrek het, 


voordat hulle die skoolterrein mag verlaat. 


Die hoofbepaal hoeveel personeellede gelyktydig diens moet 


verrig. 


0.1.4 	 Dissipline tydens skoolfunksies, sportgeleenthede 
en skooltoere 

Alle onderwysers aanvaar spontaan verantwoordelikheid vir die 

goeie orde en gedrag van leerlinge tydens skoolfunksies. 

Onderwysers wat verantwoordelik is en in bevel geplaas word 

van skoolgroepe wat uitstappies en toere onderneem, moet uiters 

nougeset daarop let dat die gedrag en voorkoms van hulle leer

linge onberispelik moet wees. Dit is hier waar die selfdis

sipline van leerlinge tot uiting moet kom en die goeie naam 

van die skool op die spel is. 



geestelikweerbaar bestempel word indien hy beskik oor 'n mate 

van selfdissipline wat horn in staat sal stel om horn op 'n 

Christelike wyse te verantwoord op die verskillende lewens

terreine. Dissipline vorm die basis van 'n beskaafde gemeen

skap omdat geen gemeenskap sonder die regte norme doeltreffend 

en gelukkig kan bestaan nie. 1 

P. Klaskamerpraktyke 

Elke onderwyser in die skool behoort sekere basiese praktyke~ 

soos reeds hierbo aangehaal, ten opsigte van sy onderrigtaak 

in die klaskamer voortdurend toe te pas. Dit sluit byvoor

beeld die volgende in: 

P.1 Dissipline 

In die vorige paragraaf is die aspek van skooldissipline reeds 

kortliks bespreek. Leerlinge behoort gelei te word tot self

dissipline sodat daar orde in 'n klas sal wees al moet die 

1. Kotzee, A.L.: op.cit., p.3. 
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klas weens onvermydelike omstandighede alleen gelaat word. 

As die onderwyser goeie dissipline van sy klas verwag, sal 

hy self gedissiplineerd in sy optrede en gewoontes moet wees. 

P.2 Aanvang en verdaag van die klas 

Die onderwyser moet met die aanvang van elke periode in sy 

klas wees om sy leerlinge te ontvang en aan die einde daarvan 

hulle ordelik verdaag. Geen klas mag vrygelaat word voordat 

die skoolklok die einde van die periode aangedui het nie. 

Die eerste periode moet daagliks met 'n gebed geopen word en 

elke skooldag met 'n gebed afgesluit word. 

P.3 Netheid 

Elke klaskamer moet dwarsdeur die dag netjies gehou word ten 

opsigte van die volgende: klaskameruitstallings, meubels 

(veral ook die onderwyserstafel met laai en boekkaste), vloere, 

bordwerk, pakkamers, vensterbanke, leerlinge se tasse, skrifte, 

handboeke, ensovoorts. Die netheid in houding, voorkoms, 

taal en werk van die leerlinge behoort voortdurend onbesproke 

te wees. Die onderwyser behoort hierin 'n sprekende voor

beeld te stel ten einde 'n geslag te kan kweek: wat 'n suiwer 

taal sal praat, wat netjies gekleed sal gaan en wat daarop 

gesteld sal wees om In gesonde liggaam en gees te bekom. 

Hieruit blyk dit duidelik dat dit onvanpas sal wees as 'n 



fieke onderwysers se sorg geplaas is, moet volgens departemen

tele voorskrifte gereeld gedoen word. 

P.5 Vakmateriaal 

Elke klaskamer behoort so ingerig te word dat dit as vak

laboratorium kan dien. Alle moontlike vakmateriaal moet 

versamel word en doeltreffend geberg en/of uitgestal word. 

P.6 Bordwerk 

Alle bordwerk wat deur die onderwyser gedoen word, moet altyd 

duidelik leesbaar in goeie skrif en netjies wees. As die 

onderwyser se werk op die bord altyd netjies is, kan hy ver

wag dat leerlinge ook netjiese werk sal lewer. 

P.7 Skrif en sketse 

Onderwysers moet daarop aandring dat leerlinge voortdurend 

hul beste skrif lewer. Swak skrif en sketse mag nooit aan
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vaar word nie. Die gemeenskaplike optrede van alle onder

wysers ten opsigte van hulle eise in verband met deeglike 

skrif en sketse van leerlinge sal die netheid van skrif in 

die hele skool bevorder. 

p.8 Hulpmiddels 

Daar behoort geen verskoning te bestaan waarom 'n onderwyser 

nie ten volle gebruik maak van alle moontlike hulpmiddels wat 

deur die onderwysdepartement en die skool verskaf word nie. 

Onderwysers behoort hulle persoonlik te beywer vir die beskik

baarstelling van doeltreffende hulpmiddels vir gebruik in 

hulle klaskamers soos byvoorbeeld biblioteekboeke, films, 

klankbande, grammofoonplate, tydskrifte, muurversierings, 

laboratoriumapparaat, ensovoorts. Onderwysers moet onthou 

dat die skryfbord nog altyd 'n uiters doeltreffende hulpmiddel 

bly. Hulle behoort ruim daarvan gebruik te maak. 

P.9 Rekenskap 

Die sukses van die opvoedingsgebeure in die klas hang grootliks 

af van die wyse waarop die onderwyser, deur mondelinge of skrif 

telike kontrole, rekenskap eis van elke kind ten opsigte van 

elke werkstuk wat gedoen is. Op hierdie wyse word onmiddellik 

vasgestel waar en by watter leerlinge daar vakprobleme is. 

Druiping kan op hierdie wyse grootliks uitgeskakel word. Dit 

vereis egter energieke dryfkrag van die onderwyser. 



leiding kan gee tot swak prestasies in die klas. Die onop

sigtelike en taktvolle indeling van leerlinge in twee of drie 

bekwaamheidsgroepe in sy klas, stel die onderwyser in staat 

om onopvallend meer aandag aan die swakkes te gee. Skrander 

leerlinge moet 'n geleentheid gegun word om vinniger en meer 

selfstandig te werk. 

P.ll Leerlingaktiwiteit 

Daar moet gewaak word teen 'n eentonige, oninteressante en 

neerdrukkende rtklimaat it in 'n klas. Die aanbieding van die 

leerstof moet op 'n vriendelike, ywerige, inspirerende en 

oorspronklike wyse aangebied word sodat daar In aktiewe werk

gees by leerlinge geskep word. Om leerlinge so te aktiveer 

dat hulle spontaan ingeskakel word by die klasaktiwiteit en 

nie net afhanklik bly van die dosering van die onderwyser nie, 

vereis deeglike beplanning, duidelike leiding, interessante 

aanbieding, energieke optrede en deeglike kontrole van die 

onderwyser. 
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Q. 	 Die voogstelsel 

Die 	doel van hierdie paragraaf is nie om 'n opsornming te gee 

van omsendbriewe wat deur die Transvaalse Onderwysdepartement 

uitgereik is nie. 1 Elke skool behoort in die lig van sy 

eie behoeftes die inhoud van bogenoemde omsendbriewe te imple

menteer om te verseker dat In doeltreffende voogstelsel in 

die skool funksioneer. Hier sal slegs gepoog word om die 

belangrikste grondbeginsels van die voogonderwysstelsel kort 

liks aan te dui. 

Uit die praktyk het dit duidelik geword dat die stelsel van 

klasonderwysers horn uitmuntend leen tot aanpassing by In voog

stelsel. Dit word dan ook in die meeste skole aanvaar dat 

die klasonderwyser van In sekere klas moet optree as voog

onderwyser van die betrokke klasgroep. 

Q.l Noodsaaklikheid van voogonderwys 

In die huidige dekade met sy snelle ontwikkelinge, verwikkelinge 

en hoe eise op ekonomiese, kulturele, opvoedkundige, maat

skaplike en ander gebiede, het voogonderwys al hoe belangriker 

geword. Besondere klem word gele op geindividualiseerde en 

gedifferensieerde onderwys waar standerd- en klasvoogde elke 

kind as individu moet ken. Daar moet dUs by elke onderwyser 

1. 	 Vergelyk T.O.D.-Omsendbrief 12 van 1963, 82 van 1963, 78 van 
1965, 120 van 1967 en Omsendminuut 210 van 1973 



juridiese, estetiese, ekonomiese, sosiale, linguale, kulturele, 

logiese, psigiese, biotiese en fisies-chemiese funksies aan
2dag 	te gee. 

Die 	hoogste doelstelling in die opvoeding van die kind in 

die 	Christelike skool, volgens die Afrikaner se Christelik

nasionale lewens- en wereldbeskouing, is steeds om die kind 

na God te lei. Die onderwyser - in hierdie verband die voog

onderwyser in besonder - sal as Christengelowige deur sy voor

beeld, met geloof en liefde die kind as sy hulpbehoewende 

naaste, opvoed en vorm tot diens van sy vOlk, maar bo alles 

vir sy God. 3 

1. 	 Scholtz, I.P.: Voogonderwys (Voorligting): Waardebepaling 
en beslag daarvan in in Christelike skoolstelsel. Onge
pu61iseerde proetskrif, Potchefstroomse Universiteit vir 
C.H.O., p.2 

2. 	 Vgl. Lotz, J. v.Z.:"Belangrike beginsels by die opstel van 
sillabusse." T.O. Bulletin1 vol.xi(l), Maart 1966, p.36 

3. 	 Scholtz, I.P.: op.cit., p.3 
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Dit het tans meer as ooit tevore noodsaaklik geword dat die 

taak van elke onderwyser - ook van die tydelike, getroude 

vroue, die ouer dames en here op die personeel - nie net tot 

onderwys beperk sal bly nie, maar dat hulle voortaan ook 

amptelike opvoeders sal wees. Belangstelling in die kind 

en bevordering van sy geluk in alle opsigte, sy opvoeding in 

die volle sin van die woord, nouer samewerking tussen skool 

en ouers, bevordering van die skooldissipline, uitbouing en 

handhawing van ons Christelik nasionale lewensbeskouing, moet 

deel uitmaak van elke onderwyser se opvoedingsideaal. 

Q.2 Toepassing van die voogstelsel 

Om voog van 'n kind te wees, is om vader of moeder vir horn 

te wees. In die Calvinisties-Christelike lewensbeskouing 

van die Afrikaner het die voog dieselfde gesag van God en 

verantwoordelikhede teenoor God as die ouer ten opsigte van 

die kind se opvoeding. As Christenopvoeder en -gelowige sal 

die voog die kind lei en sal dit sy hartewens wees dat elke 

kind sy uiteindelike bestemming, naamlik die ewige lewe, sal 

bereik. 1 

Dit is noodsaaklik om voorsiening vir 'n voogperiode te maak 

waartydens die intieme vertrouensverhouding tussen voog en kind 

verstewig kan word. In die opvoedingsituasie, binne en buite 

1. Scholtz, I.P.: op.c~t., p.3 



noodwendig 'n volledige omskrywing of verduideliking nie. 

Elke hoof behoort op die hoogte te wees in verband met die 

praktiese toepassing daarvan in die raamwerk van die besondere 

omstandighede van sy skool. In die skoolbeleid wat 'n hoof 

formuleer, behoort, benewens sake wat reeds hierbo bespreek 

is, die volgende aspekte die nodige aandag te geniet: 

(Onderwerpe word alfabeties gerangskik.) 

A. 	 Afwesigheid van onderwysers 

B. 	 Biblioteekintegrasie 

Buitemuurse bedrywighede 

E. 	 Ed.lab.-kaarte 

Eksamens - volledige prosedure 

G. 	 Getuigskrifte aan leerlinge 

Godsdiensbeoefening in die Christelike skool 

H. 	 Huisbesoek aan ouers 

J. 	 Jaarblad 

K. 	 Klaskapteins 

Klasonderwysers 

1. 	 Mentz, N.J.: Die opvoeding van die dogter. Ongepubliseerde 
proefskrif, Randse Afr1kaanse universiteit, 1973, p.50 
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Kleredrag van personeel 

L. 	 Leergange - noodsaaklikheid van insig 

Leerlingraad 

M. 	 Matriekafskeid - (moet van opvoedkundige aard wees) 

N. 	 Netheid - op verskillende terreine 

Nuwe leerlinge 

O. 	 Omsendbriewe en omsendminute van T.O.D. 

Onderwyser as lewenslange student 

Onderwysersverenigings 

Opvoedings- en onderwyshulpmiddels 

Opvoedings- en onderwystoere en uitstappies 

Orienterings- en streekkursusse 

Oueraande 

Ouer-onderwyservereniging 

P. 	 Prysuitdeling 

Puntetoekennings 

R. 	 Registers 

Rook (personeel en leerlinge) 

S. 	 Saalopeninge en -dissipline 

Senior assistente - pligte 

Skoolbesoek 

Skooldrag 

Skoolfonds - leerlingbydraes en aankope 

Skoolfunksies 

Skoolverlaters 

Skrif en skryfwyses (byvoorbeeld datums 5 adresse, ensovoorts) 



VC..L"'C.J..AVm..L.UoC, \U:/vuu.I.·uee.L.u. UU"'1:51·Ut:!'IU.Ug, UI;!l;SOI;!Kenae 

sportspanne, ensovoorts) 

Voogonderwysers - pligte 

N.B. Enige ander saak wat die hoof nodig mag ago 

S. Die onderwyser buite die skool 

Tydens die werwing van onderwysers word daar altyd besondere 

klem gele op die feit dat onderwys nie maar net nog 'n beroep 

is wat gekies kan word om geld daardeur te verdien nie. 

Roepingsbewustheid omvat veel meer as beroepsarbeid. Roeping 

veronderstel die verantwoordelike taak, plig en vryheid wat 

op die mens gele is om al sy arbeid as medewerker in Gods 

koninkryk tot verheerliking van sy Skepper te verrig. Die 

roeping van elke onderwyser is dus om deur sy gesagsposisie 

in die onderwys, deur die taak wat hy daarin moet volbring, 

Godewelbehaaglike diens te lewer. Wat hier beklemtoon moet 

word, is dat laasgenoemde feit vir al sy buiteberoepsarbeid 

http:UU"'1:51�Ut:!'IU.Ug
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1 en handelinge geld. Die roeping geld vir alle mense. 

Roeping vereis dat die arbeider ywerig sal werk, sal volhard 

en hoe kwaliteit werk sal lewer op alle lewensterreine. 

Alle pogings tot doeltreffende opvoeding sal tevergeefs wees 

indien die onderwyser nie, gedrenk in sy eie roepingsbewust

heid, ten alle tye 'n persoonlike voorbeeld stel wat in alle 

opsigte navolgingswaardig is nie. Hy bly in sy private hoe

danigheid onderwyser en opvoeder. Leerlinge, ouers en die 

samelewing aanvaar hom as sodanig. 

Dislojaliteite teenoor sy skool, hoof, medekollegas en 

onderwysdepartement mag nooit voorkom nie. As 'n onderwyser 

ontevrede voel en rede tot kritiek het, moet hy dit met sy 

hoof bespreek en nie met sy beste vriend of met die man op 

straat nie. 

Die onderwyser moet altyd op sy hoede wees om, as vormer van 

die jong gemoed, opvoeder van die jeug van 5y volk, vennoot 

van die Groot Leermeester van die kind, altyd sy allerbe5te te 

lewer, om deur vriendelike en billike optrede, 'n netjiese 

voorkoms, goedversorgde taal, eie pligsgetrouheid, gedissi 

plineerde liggaams- en geesteshouding, vaderlandsliefde en 

godsvrug, die kinders wat aan sy sorg toevertrou is, so te 

1. 	 Potgieter, D.G.: Die roeping, taak en opleiding van dje
hoof van die Christelik-Afrikaanse skool. Proefskrif 
Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1972, p.27 



T. Slotgedagte 

tn Deeglike, doeltreffende skoolbeleid is tn onontbeerlike 

vereiste in elke skool. Dit dra in sy geheel daartoe by om 

die ideaal van Christelike jeugweerbaarheid deur die skool

organisasie te bereik. In die skool kry ons te doen 

met 'n verskeidenheid van en steeds wisselende lewensituasies 

ten aansien waarvan die jeug gesteun moet word tot sinvolle 

selfverwerkliking. Hierdie steungewing stel aan elke 

onderwyser onmiddellike eise ten aansien van sy lewensopvat

ting, opvoedingsfilosofie en sy kennis. 

'n Jeugweerbaarheidspoging wat nie geleentheid bied tot die 

toe-eiening van 'n eie Christelike en nasionale identiteit 

deur leerlinge nie, is tot mislukking gedoem. 1 

1. Joubert, C.J. e.a.: Jeugweerbaarheid, p.117 
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Elke onderwyser moet homself deeglik kan verantwoord oor sy 

taak as opvoeder. 'n Belangrike stelling wat na aanleiding 

hiervan gemaak kan word is die feit dat die onderwyser die 

kind nooit ongedeerd laat nie. Hy moet rekenskap kan gee 

van wat hy doen, waarom hy dit doen en hoe hy dit doen. 1 

3.3.3 Personeelvergaderings 

Die daaglikse program van onderwysers is dikwels oorlaai en 

daarom moet lang personeelvergaderings so min as moontlik 

gehou word. Tog is dit noodsaaklik dat personeelvergaderings 

met gereelde tussenposes gehou word. Die hoof bespreek met 

sy personeel alle sake wat van belang is vir die doeltreffende 

funksionering van die opvoedingsprogram van die skool. Dit 

dek 'n wye spektrum van aktiwiteite: van In lekkende kraan, 

'n stukkende ruit, papiere wat rondgegooi word, tot die 

ernstigste akademiese probleem en diepste vertwyfeling en 

sielestryd van In leerling. 

Die personeelvergadering is 'n geleentheid vir sowel die hoof 

as vir die personeel om probleme, beplanning, doelstellinge 

en strategie met openhartigheid te bespreek. Die personeel

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.125 



(a) Jong onderwysers wat vir die eerste keer begin onder

wys gee - die beginnersgroep. 

(b) 'n Groep assistent-onderwysers wat verskeie jare en 

selfs baie jare ervaring het en wat as die middelgroep beskou 

kan word. 

(c) Die groep bestaande uit al die senior-assistente 

dit wil se 'n bevorderingsgroep. 

(d) Die groep onderhoofde, bestaande uit die adjunkhoof 

en visehoofde. 

(e) Die administratiewe personeel en in die geval van 

koshuise ook die huishoudelike personeel. 

(f) Die terreinopsigter en die terreinarbeiders. 

(g) Besoekende groepe studente wat periodiek vir praktiese 

onderwys na die skool gestuur word. 

Bogenoemde groepe persone het almal in mindere of meerdere 

mate 'n aandeel aan die opvoedingshandeling ten opsigte van die 
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kind. Sornmige het In direkte kontak met die kind terwyl 

andere - soos groep (f) hierbo vermeld - slegs In afstands

invloed het. Hierdie laasgenoemde groep moet ook doelbewus 

en met insig geselekteer word omdat hulle goeie gesindheid 

en pligsgetroue diens In baie groot bydrae lewer tot die 

harmoniese verloop van die opvoedingsproses in die klaskamers, 

in die saal, op die speelterrein~ sportbane, ensovoorts. 

Dit is die taak van die hoof om, as professionele leier van 

sy skool, leiding te gee aan bogenoemde groepe met die doel 

om die onderrigpeil van sy skool te verhoog. Vir die onder

wyspersoneel moet hy onderwyser wees, vir die besoekende stu

dent moet hy In "vader-dosent" wees, vir sy administratiewe 

personeel moet hy In kundige "administratiewe beheerbeampte lf 

wees, vir die koshuispersoneel, In "huisvader" en vir die 

terrein- en gebouewerknemers, In streng dog taktv-olle .en ..sim

patieke tlwerkgewer li Die hoof moet daarop ingestel wees om• 

elke persoon in sy skoolorganisasie binne sy werkverband te 

ontwikkel tot In ervare, opgeleide en bekwame werknemer. 

Hierdie ideaal kan slegs bereik word indien die hoof die ont

wikkeling van sy personeel vanuit twee dimensies benader. 

Enersyds is dit vanselfsprekend dat bevoegdheid en ervaring 

noodsaaklike vereistes is vir enige bekwame werker. Andersyds 

is dit van primere belang dat die persoonlike en onderlinge 

gesindhede in die skoolorganisasie positief-Christelik sal 

wees. Dit is die onvervreembare voorreg, maar ook die heilige 



lewens- en wereldbeskouing gegrond op Gods Woord. Hy moet 

as geestelike leier van sy skool sy leierskap bewustelik en 

doelgerig van oomblik tot oomblik uitleef. 

"Om 	 die bewustheid van sy roeping lewend te hou, vereis ge

reelde ondersoek van Gods Woord. Daarvoor is verder nodig 

die ywerige kerkgang en oorgawe in· die gebed. In al sy 

handelinge moet die gees van die leier fyn ingestem wees op 

die influisteringe van die Heilige Gees."1 Dit bring mee 

dat hy 'n houding moet openbaar van die van die nederige, 

beskeie dienskneg, soos Christus dit nie net aan sy dissipels 

verkondig het nie, maar ook getoon het. 2 Sy strewes staan 

voortdurend in die teken van die verkondiging van Gods eer 

en majesteit. 3 

1. 	 Potgieter, D.G.: Die roeping en opleidioi van dje boof van 
die Christelik-Afrikaanse skool. Ongepubliseerde proefskrif,
Potcherstroomse Universiteit vir C.H.O., Desember 1972, p.216 

2. 	 Mattheus 20:27; Lukas 22:26 
3. 	 Potgieter, D.G.: op.cit., p.216 
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Die Christen-hoof wat voortdurend besig is met die ontwikkeling 

van sy personeel ondervind baie min probleme met tekorte aan 

personeel. Sy veelsydige belangstelling en aktiwiteit maak 

van hom 'n bekwame en beminde hoof. Hierdie faam loop sy 

persoon en sy skool vooruit sodat hy en sy skool wye bekend

heid verwerf en gevolglik trek hy en sy skool voldoende per

soneel om in die behoeftes van die skool te voorsien. 

Die taak van die hoof ten opsigte van personeelontwikkeling le 

dUS enersyds in die keuring van onderwysers met die regte 

geestelike ingesteldheid en vervolgens in die motivering en 

ontwikkeling van elke onderwyser op 1n Christelik-georienteerde 

wyse. Die leiding wat van hom uitgaan, moet so sterk posi

tier wees dat negatief-ingestelde onderwysers ontuis sal voel 

en self sal padgee. Sy leiding en motivering lei tot 'n 

roepingsbewustheid by die onderwyser wat spontaan weerklank 

sal vind in sy klaskamer. Die resultaat van hierdie ego is 

dan weer 'n roepingsbewustheid by elke kind - die kind kan 

nooit die invloed van die onderwyser ontsnap nie. 

3.3.4.1 Die onderwyspersoneel 

Die hoof is die leier~ maar dit is die onderwysers wat die 

ilslagveld" - die klaskamer waar die "slag" gelewer word 

moet beman. Die hoof moet dus help om elke onderwyser so 

goed as moontlik toe te rus vir sy taak. Dit is die taak en 



gestel het vir die opvoeding van seuns en dogters wat aan hulle 

sorg toevertrou is ('n Onderwyser moet homself ten volle 

"gee" aan sy roeping en behoort geen reserwes te he nie. 

Geen opoffering behoort vir hom te veel te wees as die onderwys 

dit van hom vra nie, want hy staan, saam met sy hoof, in diens 

van God en onder die leiding van die Heilige Gees.); 

(c) voortdurend geinspireer sal word deur sy positiewe 

voorbeeld om hulle in hulle beroep te verbeter deur ondersoek 

en studie (Dit behoort hulle in staat te stel om beter vak

onderwysers te word, beter opvoeders met breer lewens- en 

professionele perspektief te wees en beter kanse op bevordering 

in hulle beroep te he.); 

(d) ekonomies gebruik sal maak van hulle tyd en daardeur 

goeie werkgewoontes ontwikkel. (Niks mag inbreuk maak op hulle 

primere taak in die onderwys nie. Alle ander bykomstige 

verantwoordelikhede moet as sekonder beskou word.); 

(e) elk in besit sal wees van 'n geskrewe handleiding 

van die hoof soos aangetoon in paragraaf 3.3.2 (Die hand
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leiding bevat sowel voorskrifte ten opsigte van klaskamer

praktyke, akademiese bedrywighede, algemene organisatoriese 

aspekte, as die hoof se beleidsverklaring ten opsigte van 

alle opvoedkundige aangeleenthede. Dit stel elke perso

neellid in staat om doelgerig en planmatig sy taak aan te pak 

sonder vrees dat hy die skool se opvoedings-, organisatoriese 

en onderwysdoelstellinge sal mis.); 

(f) in volle berusting en vertroue sal werk met die wete 

dat hulle hoof 'n "onderwyser is van onderwysers" (Dit ver

onderstel dat hy in staat is om leiding te gee sodat die 

potensiaal van elke personeellid 'n geleentheid het om te ont

wikkel tot bekwamer roepingsvervulling. 1 Teen die agter

grond van hierdie studie gesien, beteken bekwamer roepingsver

vulling bekwamer geestelike jeugweerbaarmaking.). 

3.3.5 Saalopening 

Nieteenstaande die onderwysprogram aan ons skole tn volle 

rooster vul, is dit noodsaaklik dat tyd ingeruim word vir die 

hele skool om ten minste twee keer per week in die skoolsaal 

te vergader met die oog op 'n gesamentlike opening van die 

program van die dag. Die toegewyde skoolhoof besef dat so 'n 

geleentheid horn uitmuntend leen tot ernstige en uiters doel

treffende opvoedingswerk. Hy waak voortdurend daarteen dat 

die saalopeningsgeleentheid ontaard in 'n gesellige byeenkoms 

of in In roetineprogram sonder geestelike trefkrag. 

1. Potgieter, D.G.: op.cit., p.234 



van rommel verbied, te beklemtoon en voorts oortreders te 

dreig met straf. Die skoolhoof sien in hierdie afkondiging 

'n besondere geleentheid tot geestelike vorming deur beklem

toning van die positiewe kant van die saak. Hy skep weer 

eens 'n opvoedingsmoment wat hy ten volle benut. Op dieselfde 

wyse gebruik hy byvoorbeeld die aankondiging van 'n oorwinning 

van die eerste voetbalspan. Hy wens nie net die span geluk 

met hulle voortreflike spel nie, hy wys ook daarop dat alle 

sukses in die lewe gepaard gaan met deeglike voorbereiding, 

met opoffering, in hierdie geval met spanwerk 3 met sportmangees 3 

met die beginsel van gee en neem 3 van gun 'n ander 'n geleent

heid, ensovoorts. 'n Hele reeks voortreflike karaktereien

skappe le i~ so 'n oorwinning ten grondslag. Sonder om orn

slagtig en vervelig te wees, word elke afkondiging geweef in 

'n kort lewensles, byvoorbeeld deur een enkele sin of selfs 

net een gepaste woord daarby te voeg. 
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Die tweede deel van die program vorm die allerbelangrikste 

opvoedingsgeleentheid vir die skoolhoof en sy personeel. 

Van der Stoep s§: "Geen aktiwiteit in die skool het ooit 

'n toevallige karakter nie."l Hierdie gewyde oomblikke 

vorm die kern van alle opvoedingsgebeure in die skool; daarom 

berei die hoof horn eers deeglik en biddend v~~r. Sy boodskap 

mag nie maar bloot 'n opvoedingstoeval wees nie. Dit het 'n 

sinvolle inhoud wat doelgerig aan die kind oorgedra word. 

So 'n reeks boodskappe, lewenslesse (en nie miniatuur sede

preke nie) dra deur die loop van die kind se skoollewe ontsag

lik veel by tot In w§reldstigting wat aan horn 'n veilige 

deurgang verleen van die kinder- na die kultuurw§reld van 

volwassenheid. 2 So lewer die skoolhoof by hierdie geleent

hede sy bydrae tot die Christelike onderwysende opvoedings

handeling sodat die lewe van die kind "in Gode-gehoorsaamheid 

kan gedy, in altyd-aangroeiende Christelike volwassenheid en 

Godvrugtige lewenSrypheid".3 

3.3.5.1 	 Temas vir die gebruik by weeklikse skoolopenings
geleenthede 

Aangesien die gereelde skoolopeningsgeleentheid so 'n belangrike 

opvoedingsmoment in die skoolprogram is, is dit noodsaaklik dat 

die skoolhoofde bewus gemaak moet word van die erns van hulle 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.80 
2. Idem, p.80 
3. Strauss, H.J.: Christelik nasionaal en C.N.O., p.22 
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taak as geestelike leiers van hulle skole en derhalwe is dit 

gepas om die nodige leiding aan hulle te gee ten einde elke 

skoolopeningsgeleentheid reg te benut. 

Die volgende kan dien as tn kort handleiding vir hoofde om 

hulle opnuut te orienteer ten opsigte van bogenoemde aange

leentheid en om aan hulle In reeks temas met gepaste skrif 

gedeeltes ter oordenking, beskikbaar te stel. 

Inleiding 

Die hedendaagse mens leer in In snel veranderde wereld - in 

tn ii nuwe wereld". Onderwysers moet aanvaar dat sekere 

doelstellings en metodes van die opvoeding van gister nie nood

wendig ewe goed en ewe bruikbaar sal wees vir vandag en more 

nie. Hierdie "nuwe wereld" is 'n ingewikkelde, onveilige 

en vyandige wereld en die jeug moet daarin sinvol koers kies. 1 

Vir die Christelike skool bring dit mee dat sy taak primer 

gelee is in die vorming van sy jeug tot koersvaste, Christelik

beskawingsmondige mense met kennis en begrip van die "nuwe 

wereld" . 

Die nood van vandag waarin daar In wrede aanslag op die volk 

se morele waardes, sy godsdiens, sy sedes, sy patriotisme, 

1. Potgieter, P.J.J.S.: op.cit., p.1 
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op alles wat vir hom heilig is, gedoen word, is in die eerste 

plek nie aan seuns en dogters met fn elementere kennis van 

een of ander beroepsrigting nie, maar aan Christelikbeskaafde 

seuns en dOgters. 1 

In Suid-Afrika is daar dus tn lewensbelangrike behoefte aan 

'n Protestants-Christelike weerbaarheid deur die opvoeding, 

weens die feit dat die volk vasgevang is deur die magte van 

rewolusie en geweld wat tans oor die wereld spoel. 

Dit is van fundamentele belang dat die skoolhoof, maar veral 

ook die vakonderwyser, moet besef dat vakonderrig nooit ten 

.k ost e van opvoe 1ng mag gesk'1e 2 inteendeel, opvoedingd · 	 d n1e~ 

omsluit onderwys3 en moet uiteindelik lei tot die ideaal van 

Christelike geestesweerbaarheid van die opvoeding. Om hier

die ideaal te bereik, word 'n Christelike skool in die volle 

sin van die woord vereis. 

Die 	Christelike skool 

Elke skool word beheers deur 'n bepaalde lewens- en wereldbe

skouing. Vir die Christen is die ware grondmotief die van 

die Bybel, dit wil se van skepping, sondeval en verlossing 

in Jesus Christus. Hierdie motief le ten grondslag van ons 

1. 	 Venter, E.A.: op.cit., p.31 
2. 	 Kotzee, A.L.: Afrikaanse Hoer Seunskool JubileumbTad, 

1910, p.31 
3. 	 Oberholzer, C.K.: op.cit., p.89 



Christelike lewe en vanselfsprekend ook van die Christelike 

opvoeding en onderwys.l 

Die 	Christelik-religieuse grondmotief moet as dryfkrag dien 

om 'n Christelike atmosfeer en aktiwiteit in die skool te 

skep wat 'n leefwereld vir die hoerskooljeug daarstel wat sal 

uitloop op positiewe stellingnarne in die antitese (die stryd 

tussen lig en duisternis - tussen die goeie en die kwade), 

op normgehoorsarne optrede en dus op Christelike beskawings

vorming en weerbaarheid. As daar dUB aan die einde van sy 

skoolloopbaan van 'n seun gese kan word dat hy 'n Christelik

beskaafde seun is, dan het die skool - in samewerking met die 

gesin en kerk - sy Godgegewe taak met eer volvoer. 2 So 'n 

seun sal in staat moet wees om sy volk se beskawingserfenis ten 

volle in besit te neem en uit te bou. 

Die funksie van die skool le dus baie dieper as bloot die op

leiding van kinders vir 'n toekomstige werkkring. Dit sou 

die funksie van die skool verskraal tot die van 'n neutrale 

skool waarvan daar nie sprake kan wees nie. So 'n skool sou 

geen Christelike beskawing in stand kan hou nie. 3 

'n Skool is dus, indien dit volledig in die greep van die 

Christelike geestesmag le, Christelik met betrekking tot die 

volgende: 

1. 	 Heiberg, P.J.:"Die grondslag van opvoeding en onderwys in 
Suid-Afrika li 

, Tydskrif vir Christelike Wetenskap, le Kwar
taal 1970, p.39

2. 	 Venter, E.A.: op.cit., p.39 
3. 	 Idem., p.39 



(a) sy pedagogiese grondslag en doelstellings; 

(b) sy personeel; 

(c) sy onderwysinhoud; 

(d) sy metodiek en administrasie; 

(e) sy verhouding met ander instansies, ouers, owerhede, 

Voortrekkers, sportklubs, ensovoorts en 

(f) sy siening van die kind. 

Die weerbaarheidstaak van die skool 

Die Transvaalse Onderwysdepartement het 'n sillabus opgestel 

vir 'n program van Jeugweerbaarheid. Hierdie program bestaan 

uit vyf komponente waarvan die vernaamste bekend staan as 

"Geestelike Jeugweerbaarheid". Geestelike jeugweerbaarheid 

moet aanvaar word as 'n doelstelling van die opvoeding en 

het slegs sin indien dit gekenmerk word as Christelik. 

1Opvoeding word bestempel as 'n oerfunksie van die mens. Die 

volwassene gryp in in die lewe van 'n kind met die doel om 

die kind te ondersteun en te vorm om uiteindelik te lewe soos 

'n mens behoort te lewe. 2 Vir die Christen beteken opvoe

ding die doelbewuste omhoogleiding van die onvolwasse kind 

na God toe. Dr. P.G. Schoeman noem dit "leiding en hulpver

lening van die kant van die opvoeder as voorwaarde vir die 

1. Landman, W.A. en Gous, J.S.: op.cit., p.1 
2. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.3 
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terugbinding van die afvallige mensehart aan die Ware Lewens

wortell!.l Die kind het met sy menswees ook 'n gewete ontvang, 

maar kennis van die sedewet en korrekte, Godewelbehaaglike 

sedelike norme moet egter deur ingryping van die kant van die 

opvoeder doelbewus oorgedra word. 2 

In ons hedendaagse eeu is opvoeding en onderwys nie te skei 

nie. Daar moet dus van skoolopvoeding gepraat word as 

onderwysende opvoeding met die besondere taak van die verstan

delike opvoeding van die kind. Die verwesenliking van die 

skool se onderwysdoelstellings behoort te lei tot die toe

nemende gebruik van die verwerfde kennis en insig in diens van 

God en tot heil van sy naaste. 3 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die opvoedingstaak 

van die skool 'n weerbaarheidstaak is en dat die jeug slegs 

weerbaar gemaak kan word deur Christelike opvoeding en onderwys. 

Ongeag die Jeugweerbaarheidsprogram wat van owerheidswee aan 

skole opgedra word, behoort die skool die ideaal van 'n weer

bare jeug deur middel van sy normale organisasie te bereik. 

Die feit dat 'n "Jeugweerbaarheidsprogram" ingestel moes word 

om weerbaarheidsdoelstellings deur skoolopvoeding te bereik, 

kan beskou word as 'n aanklag teen die skool. Nogtans bly 

1. 	 Schoeman, P. G.: "Die noodsaaklikheid en moontlikheid van 
opvoeding," Fokus, Maart 1974, p.32

2. 	 Idem., p. 32 
3. 	 Idem.'~ p.32 .. 
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die feit dat die skool (onderwysers) spesiale pogings aanwend 

om sy leerlinge te ontwikkel tot Christelike beskawingsmondig

heid, 'n gesonde en noodsaaklike opvoedkundige beginsel. 

Die leefwereld van die sekondere skoolleerling 

Die jongmens is 'n ontsluitende persoonlikheid wat handel 

binne 'n geformeerde sosiale struktuur. As gevolg van hier

die feit en ook as gevolg van die feit dat sekere persone 

asook die kultuur-fisiese omgewing van die kind groot invloed 

op horn uitoefen as medebepalers van sy leefwereld, is die 

skoolmilieu in 'n groot mate toekomsbepalend ten opsigte van 

die vorming van 'n lewens- en wereldbeskouing van die kind. 

As die opvoeding van die skool dus moet lei tot geestelike 

weerbaarheid, moet die opvoeders aan sekere eise voldoen en 

onder andere in staat wees om nie alleen die regte kultuur

fisiese omgewing te skep nie, maar ook as volwassenes, as 

betroubare bakens te dien, waarom die kind sy leefwereld kan 

bou. 

Vir die Afrikaanssprekende kind behoort die Afrikaanse sekon

dere skool 'n leefwereld daar te stel, bakens waarom hy vir 

horn 'n Christelik-Nasionale lewensbeskouing kan vorm. 

Enersyds moet die skool dus self 'n milieu wees in die kleine 

van die wyere wereld waartoe die jeug op-pad-na-volwassenheid 

al hoe meer toetree. Andersyds moet die skool egter ook die 
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volle lewenswerklikheid met al sy wesenlike aspekte aan die 

jeug deur die daaglikse skoolprogram ontsluit. Dit beteken 

nie dat die indruk gewek moet word dat geestelike jeugweer

baarheid tydig en ontydig op beplande wyse nagejaag word nie. 

Natuurlik moet daar beplanning wees, maar dit word bereik deur 

terloopse, onbewuste invloed van onderwysers deur woord, 

geleentheid, situasie, en algemene voorlewing. 

Voordat 'n onderwyser daarin kan slaag om Christelik-pedagogies

verantwoorde steun aan 'n kind te gee, moet die onderwyser in 

die eerste plek deeglik daarvan bewus wees dat sy eie persoon

like lewe 'n sprekende voorbeeld van geestelikweerbare vol

wassenheid vertoon. 

Die gelowige onderwyser wat vorentoe gedring word deur die 

werking van die Heilige Gees in die hart, smag ook daarna om 

sy Christelike belydenis uit te lewe in die klaskamer deur 

middel van 'n Christelike vakaanbieding. Dit is 'n sonde as 

'n onderwyser die vorming van skepsele van God, kinders van 

'n volk, verknoei met ruwe hande en 'n ongelowige hart. 

Die hoof - 'n Christengelowige 

As daar uitgegaan word van die standpunt dat alle opvoedings

handelinge gerig word op geestelike weerbaarheid, is dit van 

primere belang dat die hoof as geestelike leier van sy skool 

'n Christengelowige, roepingsbewuste, dinamiese persoon moet 



wees wat in staat is om sy leerlinge, personeel en ouers te 

"indoktrineer",in die ruimer en goeie sin van die woord,l 

tot 	geloofsekere, weerbare mense. 

Die hoof se hele skoolorganisasie moet toegespits word op die 

jeug en hulle menswording. Die jeugdiges moet gewaarsku 

word teen hulleself; hulle moet geleer word om reg te kies, 

om die werklikheid van die sonde te deurgrond. Dit gaan om 

hulle moontlikhede en swakhede, die verbasingwekkende en 

skokkende van wat die hedendaagse dekadente mens is en wil 

wees, teenoor wat hy kan en moet wees - dit gaan om die ver
2werping van sy hoe roeping as mens. 

In hierdie tyd van meedoenlose stryd teen die gees van die jeug 

moet die kind gehelp word om eg en eerlik te wees, om lojaal 

te wees aan ons land en volk en kerk en alles wat ons eie is, 

want dit is vandag moeilik vir kinders om tussen soveel dis

lojaliteite by ('n minderheid) volwassenes hulle weg te vind. 3 

In hierdie tyd van krisis moet die skoolhoof die gevaartekens 

duidelik kan sien waarteen sy skool vesting sal moet bou. 

Die 	hoof en sy skoolorganisasie in diens van God 

Die feit dat ons onderwyshoofde daartoe oorgegaan het om 'n 

spesiale Jeugweerbaarheidsprogram in blanke skole in Suid

1. 	 Gunter, C.F.G.: op.cit., p.223 
2. 	 Jooste, J.H.: "Die begrip jeugweerbaarheid en die behoefte 

daaraan." Referaat - kongres van die Natalse Onderwysers
unie, 26 September 1972, p.5

3. 	 Kotzee, A.L.: "Jeugweerbaarheid." Tydskrif vir Middelbare 
onderwys, September 1973, p.15 
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Afrika in te stel, is tn bewys dat die normale skoolprogram 

met al sy opvoedingsideale aangevul moet word om die krisis 

van die hedendaagse tyd doeltreffender die hoof te bied. 

Dit is in tn baie groot mate die verantwoordelikheid van die 

skoolhoof om, met die hulp van sy personeel, te sorg dat die 

program doeltreffend in sy skool fungeer sodat jeugweerbaar

heid inderdaad bevorder word. 

Dit is die onvervreembare taak en voorreg van elke skoolhoof 

om met tn gelowige hart sy ganse skoolorganisasie in diens te 

stel van sy Skepper. Om met oorgegewenheid elke aspek van 

sy werk so in te klee dat onderwyser en leerling voortdurend 

bewus sal wees van hulle verhewe taak, vereis tn hoof wat die 

roeping, geleentheid en avontuur van die onderwysberoep ten 

volle benut as tn Godgegewe opdrag en voorreg. 

Die gesamentlike saalopening - die hoof se geleentheid 

In die Christelike skool is dit noodsaaklik dat al die perso

neellede die saalopeningsplegtighede sal bywoon. Die per

soneel moet aan die leerlinge t~~n dat die saalopeningsperiodes 

nie maar tn gewone noodsaaklike roetinesaak is nie, maar die 

belangrikste periodes op die skoolrooster is. Deur die by

woning van hierdie geleenthede stel die personeel hulle self 

op die hoogte van alle skoolaktiwiteite en prestasies, dissi

plinere aangeleenthede, werksopdragte, beplanning, ensovoorts. 
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Verder is dit noodsaaklik dat elke personeellid kennis neem 

van die inhoud van die geestelike boodskap sodat hy/sy dit 

onmiddellik verder kan dra van klas tot klas om sodoende te 

verseker dat die gees van die boodskap - die saad wat gesaai 

is - nie deur die voels van die hemel binne die eerste half

uur van die dag opgepik word nie. Hiermee word nie bedoel 

dat die boodskap van klas tot klas en van onderwyser tot 

onderwyser bespreek moet word nie, maar dat dit voorgeleef 

sal word, ingeweef in sy eie voorbeeld en so 'n deel sal word 

van die invloed wat die onderwyser op die kind het, 'n invloed 

waaraan die kind nie kan ontsnap nie. Op hierdie wyse word 

die geleentheid van die skoolhoof ook In geleentheid vir die 

onderwyser om sy bydrae, wat hy lewer tot die Christelike 

onderwysende opvoedingshandeling, aan te vUl. Hoof en 

onderwysers tree dan op in 'n hegte vennootskap om as ligiet

vorms van die jeug" die koninkryk van God op aarde te verryk 

deur die toevoeging van sierlike en vrugbare jong lewes tot 

Sy diens. 

Temas vir die gebruik by skoolopeningsgeleenthede 

My God, my skool en ek 

Die heersende ondertoon van die boodskappe moet altyd wees: 

My praktiese godsdiens - my lewe en belydenis moet met mekaar 

versoen en geintegreer wees - altyd tot eer van God. Die 

uitgangspunt moet wees, die rol van die kind in die verskil 

lende werklikheidsituasies volgens norme van die Skrif. 
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Nr. 	 Tema 

A. Spesiale geleenthede 

(a) 	 Die skool~aar 

Die nuwe Jaar 


1. 	 (i) Want gister en eergister het 
julle met die pad nie getrek 
nie 

2. 	 (ii) Koop die tyd uit 

Die nuwe termyn 

3. 	 (i) Hy wat sy land bewer~het 

volop brood 


4. 	 (ii) Verlore geleenthede 

5. 	 (iii) My een talent (of is dit 

vele?) begrawe 


Die einde van die termyn 
(voor die vakansie) 

6. (i) 	 Waak teen ledigheid 

7. 	 (ii) Bewaar jou goeie naam (jou 

eie, ouers, skool, volk) 


8. 	 Lentedag 

9. 	 1nstelling van leerlingraads
lede 

10. 	 Personeelvergaderings 

11. 	 V~~r belangrike eksamens 

12. 	 Vertrekkende matrikulante en 
ander skoolverlaters 

13. 	 Voortrekkers I - Openingsge
leentheid 

14. 	 Voortrekkers II - Afsluiting 

15. 	 Die einde van die jaar 

(b) Openbare vakansiedae 

16. 	 Van Riebeeckdag - 6 April 

17. 	 Goeie Vrydag 

Skrifgedeeltes 

Jos.3:4 

Efese 5:14-16; 
Kol.4:5 

Spr.12:11 


Luk .13: 7 


Luk.19:11-20; 

Matt.25:14-30 

Spr.6:6-10 

Spr.22:1 

Matt.24:32; 
Pred.3:l, 2 	 en 11 

Rom.13:1-4 

Joh.21:15; Jak.l:5; 
Rom.13:12; Ef.6:13 

Jak.1:5; Matt.14: 
27; 11 Tim.2:5-7 

I Kon.21:3; 	Ef. 
6:13; Ps.l07:30 

Spr.30:25-28 

Ef.6:13; IKon. 
21:1-3 

II Tim.4:7 	en 8 

Josua 1:2-3, 7-9 

Matt.27:33-56 
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Nr. 	 Tema 

18. 	 Paassondag 

19. 	 Hemelvaart 

20. 	 Pinksterfees 
21. 	 Republiekdag - 31 Mei 
22. 	 Krugerdag - 10 Okt. 

23. 	 Geloftedag - 16 Des. Behan
del laaste skoolweek 

24. 	 Kersdag - 25 Des. Behandel 
laaste skoolweek 

(c) 	 Besondere geleenthede van be
lang vir die skool 

25. 	 Tydens jubileums 

26. 	 Na die lewering van besondere 
prestasies - sport, kunswed
stryde, operettes, akademies, 
ens. 

27. 	 Afsterwe van leerlinge 
28. 	 Afsterwe van 1n personeellid 

29. 	 Tydens besondere ondernemings 

(d) 	 Besondere ~eleenthede van be
lang vir dle volk 

30. 	 Feesgeleenthede 

31. 	 Algemene verkiesings 
32. 	 Afsterwe van volksfigure 

33. 	 Volksrampe (droogtes, oor
stromings, onluste, aardbe
wings, ens.) 

34. 	 Belangrike wereldgebeure as 
tekens van die naderende 
wederkoms 

Skrifgedeeltes 

Matt.28:1-10 
Hand.l:6-14; 
Luk.24:50-53 
Hand.2:1-13 
Deut.3:2(a) 
Ps.78:3-4; Neh. 
7:2(b) 
Ps.90; Ps.83 

Luk.2:1-7 

I Sam.7:12; Ps. 
103:1-13; Ex. 
15:1-21; Ps.118 
Ps.l05; Ps.34:4 
en 9; I Tim.l:l1; 
Rom.ll:33-36 

Pred.12:1 
Matt.25:13 en 23 
Jak.l"5; Jos.l:8; 
Neh.2:20(a) 

Behandel soos in
gedeel onder 
par.16-24 
Ex.17:9 
Sag.l1:2; 11 Same 
1:19 	en 25 

Num.6:24-26 

Matt.24:29-35; 
11 Sam.22:30 
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B. 
35. 
36. 

37. 
38. 

39. 
40. 
41. 

42. 

43. 
44. 

45. 

C. 

46. 

47· 
48. 
49. 

D. 

50. 
51. 
52. 

53. 

54. 

55. 
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Tema 

Ons godsdiens 
Persoonlike godsdiens 
Gebedslewe 

Die liefde 
Eerbied vir Godsdag 
Eerbied vir Godshuis 
Eerbied vir Godswoord 
Godsdiens en godsvrug in die 
skool - My amp as gelowige 
Nasionale en Christelike 
lewensbeginsels 
Medewerkers van God 
Christelike Verenigings in 
die skool - noodsaaklikheid 
en doelstellings 
Die Christelike skool 

Die huisgesin 

Die kind en ouergesag 

Onderlinge verhoudinge tuis 
Gesinsreels en spanwerk 
Die kind se voorbeeld tuis 

Die skool 

My skool 
My skoolleuse 
Gesindheid I - Hoe meer ge
gee word, hoe meer word ont
vang 
Gesindheid II - Die skool as 
veilige hawe en nie In plek 
van smarte nie 
Onderwysers - getroue vriende, 
beskermers, vennote en voor
bidders 
Skoolmaats I - Onderlinge 
verhoudings~ gesindheid,
voorbeeld 

Skrifgedeeltes 

Spr.23:26; Ef.4:1 
Matt.6:6; Luk.11: 
1-4; Luk.11:9-13; 
Jak.4:2-3 
1 Kor.13 
Jes.58:13-14 
II Tim.1:14 

Ps.119:9-105 
Gal.5:22; Titus 
2:7; Matt.6:33 
Dan.1:8; 1 Kon. 
21:3 
1 Kor.3:9-12 
Hand.2:1 en 38 
1 Kor.3:9-12 

Deut.6:5-9 

Spr.10:1; Spr.6:20;
Deut.5:16 
Ps.133:1; Jos.24:15 
Spr.6:20 
Rig.7:16-17 

Ps.137:5 
Ps.137:5; Spr.3:1 
Luk.6:38; Hand.20:35; 
Fil. 2: 3 - 4 

Spr.l:5 en 7; Spr.
4:1-2 

Spr.13:14 

Spr.18:24; Matt. 
22:39 



Nr. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61 

62. 

64. 

65. 

E. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70 

71. 

72. 

73. 

74. 

398. 

Tema 

Skoolmaats II - My verhouding met 
die teenoorgestelde geslag 
Handhawing van skoolreels - self 
dissipline 
Netheid - skoolwerk, persoon, 
optrede 
Skoolwerk - as 'n opdrag van God 

Sport 

Skoolfunksies en ander buitemuurse 
bedrywighede 
Respek vir boeke - handboeke, 
biblioteek- en privaat 
Studiegewoontes - In die klas, 
huiswerk, selfstudie 
Ek trap spore - Voorbeeld, invloed 
en aanvaarding van verantwoorde
likheid 
As die skoolhek die laaste keer 
agter my toeslaan - Ek stap die 
lewe in as Christelikbeskawings
mondige jongman en jongvrou 

My volkseie 

Suid-Afrika - My Vaderland 
Afrikaans - My Moedertaal 
Afrikaners - My volksgenote 
Volkshelde 
Volksgeskiedenis 

Volksmonumente 

Volkstradisies 

VOlksfeeste - Bywoning
kenis 
Burgerskap 

en bete

Skrifgedeeltes 

I Kor.6:20; 
:n: Kor.6:14 
Jak.1:19; 1 Kor. 
3:9-12 
Kol.3:a3; Ef.5:15 

Gal.6:9; I Kor. 
3:8 

II Tim.2:5; 1 Kor. 

9:24 en 26 

Neh.4:6; Luk.16:10 


Pred.12:11; Spr. 
15:14 
Pred.9:10; Ps. 
128:2 
1 Tim.4:12; Fil. 
4:4-8 

Ps.144:12; 1 Kor. 

3:9-12; Fil.4:13; 

Fil.4:13; Ef.6:12 

en 13 


Ps.16:6 

1 Tim.6:20; Ps.16:6 

Spr.14:34 

Ps.60:14 


Deut.32:7-12; Ps. 

78:3-4 

Jer.31:21; Jos.4: 

6-7 

Spr.22:28; 2 Tim. 

3-14; 1 Kon.21:3;

Ps.16:6 

Deut.8:2; Deut. 

32:7 
1 Pet.2:13-14 
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Nr. 

F. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 
84. 

85. 
86. 

87. 
88. 

89. 

G. 

90. 
91. 
92. 

Tema 

Lewenshouding 

Geestesweerbaarheid 

Arbeid en arbeidsvreugde 

Vaste beginsels 

Dankbaarheid 

Eerlikheid 

Suksesse en mislukkings 

My tyd 

Respek vir meerderes - erkenning 
van gesag 
Houding teenoor beloning en tug 
My woorde 

Aanspreekwyse 
My taalgebruik 

Reinheid 
Geesteshouding 

My wonderskone liggaam 

Algemeen 

'n Vlieg in die sal:f 
Verlaat jou pos nie 
Gereedheid tot diens - waaksaam
heid 

Skri:fgedeeltes 

PS.94:16; E:f. 
6:10-17; Spr.l: 
10-19; Gal.5:22 
1 Kor.15:58; Spr. 
10:16 

Dan.l:8; Dan.3: 
12-28 
Fil.4:11-13; 
1 Thes.5:18; Luk. 
17:15-18 
E:f.4:25; Fil.4:8 
en 13 
Spr.l0:4; Heb.12: 
12 
E:f.5:14-20; 1 Kor. 
10:31; Ps.31:16; 
Pred.3:1-11 
Rom.13:1; Ex.20:12 

1 Kor.3:8; Spr.l:7 
2 Tim.2:16-17(a); 
Ps.141:3; Ps.19:15 
1 Thes.5:12-13 
Ps.139:4; 1 Tim. 
6:20; Jak.l:19 en 26 

Matt.5:8; E:f.4:30 
1 Thes.5:15-24; 
Spr.4:20-27 
Gen.l:27; 1 Kor.3:16 
1 Thes.5:23 

Pred.l0:l 
Pred.l0:4 
E:f.6:13; Matt.25: 
1-13 
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Nr. 	 Tema Skrifgedeeltes 

93. Moed vir jou taak 	 Jos.l:2, 5 en~~; 

94. 	 Die bedrieglike tong Jak.3:5 en 8; Ps. 
52:6; Jak. 1:26 

95. 	 Die antichris Ef.6:12; 1 Joh.l: 
18-23; 2 Joh.l:7; 
1 Joh.4:1-3; 1 
Sam.7:12 

96. 	 Die gevare van tydelike voorspoed Luk.18:22; Luk. 
15:11-18; Luk. 
12:13-21; Matt.6: 
19-21 en 24 

97. 	 Versoekings 1 Kor.l0:12-13; 
Jak.l:12-18; Ps. 
119:9; 1 Tim.6: 
9-11 

98. 	 Waaksaamheid 1 Petr.5:8; 1 
Thess.5:5-8 

99. 	 Skuldbeleidenis en vergiffenis Luk.15:11-32; 
Jes.l:16-18; Spr. 
28:13; 1 Joh.: 
8-10 

100. 	 Redding en saligheid Rom.5:6-10; Joh. 
3:16, 36; Jes. 
43:1-4 

3.3.6 Skolastiese vordering 

In die hedendaagse skool is die onderwyser 	aangewys op klassika~e 

onderrig. Hy moet dUs rekening hou met die feit dat onder

rigsgebeure in die skool in die eerste plek 	'n groepsgebeure 

is. Klassikale onderwys is dus onderwys aan 'n lerende groep 

as 'n eenheid, in die besonder wat betref die wyse van aan

bieding en verwerking van die leerstof. Hier kan dUs sprake 

wees van onderwys waarby alle leerlinge van 	dieselfde groep 

ooreenkomstig dieselfde rooster, dieselfde 	metode en met behulp 
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van dieselfde leermiddele gelyktydig dieselfde leerstof moet 

verwerk, terwyl die onderwyser te alle tye in volle beheer 

1van die gang van sake bly, voortdurend die toon aangee. 

Nieteenstaande die aard van klassikale onderrig en die gelyke 

geleenthede vir elke lid van die groep wat daaruit voortvloei, 

gebeur dit tog gereeld dat 'n aansienlike persentasie leer

linge uit elke klas of vakgroep onbevredigend presteer. Die 

swak prestasie is te wyte aan stremmende faktore van verskil 

lende aard en oorsprong. Dit is in hierdie situasie waarin 

die onderwyser in die hantering van sy klas - die kind - en 

leerstof 'n ontleding sal moet maak van die kind se probleme. 

Die onderwyser durf nie uitgaan van die standpunt dat hy 'n 

homogene groep elke periode v~~r horn het nie. In sy klas moet 

daar 'n organisasievorm wees waarvan die struktuur bepaal word 

deur die vorming van gedifferensieerde leersituasies (deur 

byvoorbeeld die klas onopsigtelik in bekwaamheidsgroepe te 

verdeel) waarby kind en leerstof na eie aard beskou word. Aan 

die basis van hierdie vorm van individualisering le 'n poging 

om die kind as individu te ontmoet. Dit sal verhoed dat in 

die tradisionele klassikale stelsel die onderwyser 'n bepaalde 

kind in 'n bepaalde klassituasie laat skade ly. 

Hierdie benadering verg opvoeders met energie, met liefde vir 

die kind en vir sy taak met geloof in sy geroepenheid. Dit 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.201 
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vereis moeite en opoffering om vas te stel wat die persoonlike 

behoefte en probleme van leerlinge is wat lei tot swak skool

prestasies. 

Die skoolprestasies van die kind moet beskou word ook as dit 

wat hy tot stand bring buite die klaskamer tydens buitemuurse 

aktiwiteite en andersins. Verbetering van skoolprestasies 

dui op die ontwikkeling van die kind as hele mens op-weg-na

volwassenheid. 

Die oorsake van swak skoolprestasies kan gelee wees in die 

skool, by die huis, by die kind self of in hinderlike milieu

faktore of in meer as een van die genoemde faktore. 

Dit is die taak van die onderwyser om deur sy inspirasie die 

aspirasies van sy leerlinge omhoog te lei. 

Swak skoolprestasies belernrner die snelle, volledige en gebalan

seerde ontsluiting van die kind se lewensfunksies en daarom 

sal die geroepe onderwyser voortdurend trag om sy leerlinge 

te lei tot optimale ontsluiting - om deur sy benadering, klas

tegnieke en andersins die doelstellings van die Christelike 

onderwys te verwesenlik. 



3.3.7 Buitemuurse aktiwiteite 

Die skool het 'n tweeledige (nie te skeie) funksie, naamlik 

die van onderwys en van opvoeding. Die onderwyskomponent 

word gewoonlik voorop gestel as daar van skole en skoolwerk 

gepraat word. Aan die einde van die kind se skoolloopbaan 

word slegs sy akademiese prestasies amptelik gemeet met die 

oog op sertifisering. Die skoolhoof is hiervan bewus en 

daarom doen hy alles in sy vermoe om sy skoolse prestasie in 

die klaskamers op 'n gesonde peil te hou. Akademiese weer

baarheid is immers 'n noodsaaklike komponent van die geeste

like toerusting van die kind en is in die breer begrip van 

die woord "opvoeding" 'n belangrike deel daarvan. Opvoeding 

het immers ten doel die volledige ontsluiting van al die kind 

se lewensfunksies. Die ontsluitingshandelinge van die klas

kamer is egter nie volledig genoeg nie en moet buite die klas

kamer aangevuI word. Die bevoegde en bekwame skoolhoof is 

hiervan bewus en beywer horn gevolglik om 'n bree buitemuurse 

program vir sy leerlinge daar te stel met die oog op die vol

ledige ontsluiting van die aktlewe van sy leerlinge. 

In die beoefening van buitemuurse aktiwiteite le ook 'n be

langrike pedagogiese beginsel opgesluit. In die opvoedings

handeling word die kind "oorvoer vanaf spelende na lerende 

en dan na arbeidende aktiwiteite". ••• In hierdie oorgangIf 

vanaf speel deur leer na arbeid, het die skool 'n belangrike 
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voltooiingstaak te vervul.,,1 Buitemuurse aktiwiteite skep 

vir die kind 'n geleentheid tot deelname aan die werklikheid 

in 'n baie ruimer mate as blote klaskameraktiwiteite. In sy 

omgang met sy gelykes en met volwassenes buite die klaskamer 

op verskillende terreine, soos byvoorbeeld op die sportterrein, 

die kulturele terrein, die sosiale terrein, die godsdienstige 

terrein, ensovoorts, word 'n deurbraak bevorder vanaf die 

kleiner gesinswereld (die spelende aktiwiteit) en beperkte 

klaskamerruimte (die lerende aktiwiteit) na die groter maat

skaplike struktuur (die arbeidende aktiwiteit) waarheen hy 

onderweg is. Die skool word dan In pedagogiese instituut 

in In ruimer sin van die woord wat help om die kind in die 

leefwereld in te lei. Dit skep geleentheid tot emansipasie 

in die werklikheid wat uiteindelik moet lei tot bereoepsvol

wassenheid en volwaardige sosialisering na sy skoolverlating. 

Die skoolhoof beplan vooraf elke afsonderlike aktiwiteit baie 

deeglik. Die opvoedingsdoel moet voorop gestel word. Hy 

kies sy personeel oordeelkundig om 'n bepaalde aktiwiteit te 

behartig. Hy weet dat geen aktiwiteit wat gerig is op die 

ontsluiting van bepaalde funksies van die kind ooit kan slaag 

as dit nie In gemotiveerde handeling van die kant van die 

leier is nie. Dit is dus noodsaaklik dat elke personeellid, 

wat met 'n bepaalde buitemuurse aktiwiteit belas word, bewus 

sal wees van die feit dat dit "primer gaan om die gronddoel 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.82 
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van 	die opvoeding, naamlik die bevordering van die groei 

na volwassenheid in liggaamlik- en geestelik-affektiewe 

opsig". 1 

Die skoolhoof probeer ten alle koste om 'n buiteskoolse 

aktiwiteit wat waargeneem word deur 'n onderwyser wat tee

sinnig die werk doen bloot omdat dit aan horn opgedra word, 

omdat "iemand fl die werk moet doen of omdat hy besonder belang

stel in die bepaalde aktiwiteit slegs as tydverdryf en die 

opvoedkundige doelstelling van die saak verontagsaam, te 

vermy want dit sou min vormende waarde vir die kind he. 

Inteendeel, dit kan lei tot allerlei wanpraktyke, wanvoor

stellings, wanaanpassings en tydvermorsing. 

Dit 	is onteenseglik van primere belang dat die skoolhoof so 

sal beplan en aanbied dat dit 'n positiewe bydrae sal lewer 

tot die pedagogiese doelstellings van sy skool J dit wil se 

tot weerbaarheidsopvoeding. 

Dit is ongelukkig so dat In skool nooit daarin slaag om al 

sy leerlinge by sy buitemuurse program aktief te betrek nie. 

Desnieteenstaande bestaan daar verskeie geleenthede waar elke 

1. 	 Barkhuizen, B.P. Studiegids vir S~esiale Empiriese 
Opvoedkunde vir B.Ed.-studente, Unlversiteit van Suid
Afrika, 1970-1972, p.307. Vgl. ook Potgieter, D.G.: 
Die roeping taak en opleiding van die hoof van die 
Christelik-Afrikaanse skool, proefskrif - Potchefstroomse 
Universiteit vir C.H.D., pp.92-94. 
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leerling, al is dit slegs as toeskouer, tog wel meedoen aan 

een 	of ander aktiwiteit, soos byvoorbeeld aan funksies wat 

tydens skoolure plaasvind in die saal of op die sportveld, 

tydens opvoedkundige skooltoere, ensovoorts. 

Algemeen gesproke, lyk dit asof die buitemuurse bedrywighede 

van skole in twee groot kategoriee geplaas kan word, naamlik 

mededingende en nie-mededingende aktiwiteite. Wat die groot 

opvoedings- en vormingswaarde van die aktiwiteite in albei 

kategoriee betref (dit wil se vir die leerlinge wat daaraan 

deelneem) bestaan daar nerens by iemand enige twyfel nie. 

Sou tn mens die massa leerlinge daarby kon betrek, sou die 

georganiseerde beplanning vir jeugweerbaarheid seker in 'n 

d · 	 1groot mate oorbo 19 gewees het. 

Die reeks aktiwiteite wat aangebied word, word oordeelkundig 

geselekteer en versprei oor die belangstellingsveld van die 

leerlinge sonder om die program te oordryf en die onderwysers 

te oorlaai. Daar behoort voorsiening gemaak te word vir 

ten minste godsdienstige verenigings, kulturele bedrywighede 

en verskeie sportsoorte. Hoe wyer die reeks aktiwiteite is 

wat aangebied word, hoe meer leerlinge se belangstelling sal 

geprikkel word tot deelname. Die aantrekkingskrag van 'n 

aktiwiteit hang baie af van die betrokke onderwyser se per

soonlikheid, entoesiasme, bekwaamheid, aangebore leierskap en 

roepingsbewustheid. 

1. 	 Van der Stoep, F.: Onderwysblad, "Buitemuurse bedrywighede 
en die onderwys," pp.23-24 
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Buitemuurse aktiwiteite berus op vrywillige deelname deur 

enige leerling. Hierin le In baie belangrike korrelasie 

opgesluit - 'n korrelasie tussen die peil of kwaliteit van 

'n kind se weerbaarheid en sy vrywillige deelname aan ver

skillende buitemuurse bedrywighede. Die geestelikweerba'Ve' 

seun en dogter se probleem is dikwels daarin gelee dat hulle 

moeilik kan selekteer tussen die verskillende aktiwiteite 

vanwee hulle entoesiasme en bree belangstelling. Die peda

gogiesverwaarloosde kind is dikwels die passiewe sonsitter 

sonder enige motivering tot deelname. Die hoof en personeel 

het 	'n moeilike taak om die buitemuurse program 50 aan te 

bied dat dit die passiewe deel van die skoolbevolking - vir 

wie deelname baie noodsaaklik is - se belangstelling sal wek 

tot deelname. Daar moet gewaak word teen faktore soos onge

wenste leiers, swak toerusting, onreelmatige geleenthede tot 

deelname, min erkenning deur die skool, swak kompetisiegeleent

hede, te hoe finansiele uitgawes, botsings met die gesinspro

gram, ensovoorts. Dit is faktore wat steurend werk en 

verlaag die aantreklikheid van die aktiwiteit. 

'n Komitee van ondersoek wat deur die Transvaalse Onderwys

departement in 1968 aangestel is om die moontlike oorbelading 

van onderwysers te ondersoek,l het aan die lig gebring dat 

veranderde toestande in die moderne gemeenskap dit noodsaaklik 

1. 	 Verslag van die Komitee wat ondersoek ingestel het na die 
moontlike oorbelading van onderwysers, Transvaalse Onder
wysdepartement - T.O.A. 13/2/5 van 1968 
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maak dat leerlinge langer as die normale skooldag by die 

skool besig gehou moet word. Die veranderde sosiale, maat

skaplike en ekonomiese struktuur van die gemeenskap stel 

sulke hoe eise aan die huisgesin, dat laasgenoemde nie meer 

voldoende tyd en aandag aan die buiteskoolse opvoeding en 

ontwikkeling van die kind kan bestee nie. Verstedeliking 

van 'n groot deel van die bevolking en werkende moeders, 

saamtrek van gesinne in woonstelle, sentralisering van skole 

en huisvesting van duisende leerlinge in koshuise, ensovoorts, 

het daartoe gelei dat die skool moet help om die kind van die 

straat weg te hou, weg van spykertafels, van die rondjaag met 

kragfietse, ongeoorloofde tienerpartytJie~,groep- of bende

vorming, drank, seksuele wanpraktyke en gebruik van verdowings

middels. 1 Die besetting van In kind se oortollige vrye 

tyd moet op so In wyse beplan word dat dit deel uitmaak van 

die skool se georganiseerde buitemuurse program, wat in sy 

geheel daarop gerig is om die skool se Christelik-pedagogiese 

doelstelling met elke aktiwiteit te bereik. Die naskoolse 

program moet so aangebied word dat die aktiwiteite vir die 

leerlinge "lekker" is, ten einde hulle deelname te behou en 

sodoende die skool se doelstellings te verwerklik. Die doel

1. 	 Die reel van tienerpartytjies wat met wanpraktyke van 
drank- en verdowingsmiddelgebruik, psigedeliese musiek, 
flitsende ligte en seksuele oortredings gepaard gaan, het 
'n gereelde verskynsel onder 'n deel van die hoerskool
jeug geword sedert 1972, soos blyk uit die getuienis van 
talle tienderjarige deelnemers uit verskeie Transvaalse 
hoerskole. 
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stellings van naskoolse bedrywighede behoort altyd rekreatief 

te wees om sodoende die grootskaalse betrokkenheid van onder

wysers by hierdie werk te regverdig. 1 

Onderwysdepartemente skryf nie buitemuurse bedrywighede vir 

skole voor nie. Op grond van die opvoedende waarde van die 

bedrywighede, verleen onderwysdepartemente egter amptelik 

goedkeuring aan hoofde van skole om pligte in verband met 

die buitemuurse program aan onderwysers toe te wys. Dit bly 

uitsluitlik die verantwoordelikheid van die hoof om 'n doel

treffende en realistiese buitemuurse program vir sy skool 

op te stel. Dit bly 'n moeilike saak om te bepaal watter 

bedrywighede beoefen moet word en hoeveel tyd dit regverdig. 

Daar moet origens voortdurend gewaak word dat die program 

van die onderwyser nie oorbelaai word sodat sy formele onder

rigprogram skade ly nie. Oorbeklemtoning van die buitemuurse 

aktiwiteite kan juis ook die weerbaarheidsopvoeding skade aan

doen in die skool sowel as tuis. Die aantal kontakure met 

die onderwyser verminder noodwendig die aantal kontakure met 

die ouer. Die onderwyser-vertroueling kan maklik 'n ouer

vreemdeling by die draaihekkie op die lyf loop.2 

1. Van der Stoep, F.: op.cit., p.23 

2. Idem., p.24 
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3.3.8 Die jaarblad 

Die skool se jaarblad is 'n uitstalvenster van die skool na 

buite en 'n barometer van sy norme en pedagogiese peil. 

'n Jaarblad is 'n besondere publikasie omdat dit so 'n 

besondere doel behoort te dien. 

Daar moet by die samestelling van 'n jaarblad rekening gehou 

word met sekere basiese beginsels: 

(a) Dit moet in alle opsigte 'n opvoedende bate vir elke 

leser wees. 

(b) Die inhoud moet getuig van die skool se opvoedings

ideaal. 

(c) Die jaarblad bied aan die hoof 'n besondere geleent

heid om met sy mense te praat deur aan lesers 'n kort en 

kragtige lewensboodskap te rig. Hy moet op ondubbelsinnige 

en besielende wyse getuig van sowel sy persoonlike as sy skool 

se Christelik-nasionale siening en beleid. 

(d) Artikels uit die pen van onderwysers en leerlinge 

moet kort, prikkelend en van opvoedende aard wees. 

(e) Foto's moet tegnies en andersins van hoe gehalte wees. 

Daar moet voldoen word aan die skool se voorgeskrewe behou

dende norme ten opsigte van kuisheid en kleredrag van persone 

wat op die foto's verskyn. 

(f) Daar moet gewaak word dat die jaarblad nie ontaard 

in 'n soort niksseggende bloemlesing nie. Slegs artikels 



wat verband hou met die opvoeding, die skool of sy.aktiwiteite, 

pas in 'n jaarblad. Die wyse waarop die geskrewe woord in 

'n jaarblad gebruik word, moet getuig van goeie taalbeheersing, 

fyn beskawing, smaak en aristokrasie. Dubbelsinnige grappe 

en verwysings, platvloerse uitdrukkings en skryfstyl doen 

afbreuk aan die bydrae van die blad tot die opvoedingsideaal 

wat daarmee beoog word. 

3.3.9 Die voogstelsel 

Die gebruik van voo~onderwysers in skole is reeds vir etlike 

dekades bekend. Die Transvaalse Onderwysdepartement het 

egter eers in 1963 hierdie gebruik amptelik ingestel. In sy 

omsendbrief nr.12 van 1963 is 'n verpligte voogonderwysstel

sel aangekondig. 

3.3.9.1 Doel en wese van voogonderwys 

Naas die ouerhuis word die skool beskou as die belangrikste 

opvoedende instansie wat In aandeel het in die opvoeding van 

die kind. Voogonderwys moet gesien word as 'n poging van 

die skool om die huislike opvoeding op 'n natuurlike en doel

treffende wyse aan te vul. Hiervoor is 'n stelsel nodig wat 

onderwysers in staat sal stel om elke kind van wie hy die voog 

is, goed genoeg te leer ken om sodoende elke opvoedingsmoment 

ten volle te benut. Hierdie opvoedingsfunksie word deur die 



voogonderwyser in die klas, of die sportveld of waar ookal, 

uitgevoer en so beoefen hy in der waarheid voogwerk. 1 

Die wese van voogonderwys is inderdaad weerbaarheidsopvoeding. 

3.3.9.2 Die voogonderwyser 

Om die voogstelsel in In skool doeltreffend te laat funksioneer, 

word die skool se leerlinge in bepaalde groepe verdeel. Elke 

groep word aan 'n bepaalde voogonderwyser toegewys. Vir 

hierdie doel word slegs die bekwaamste onderwysers gebruik 

omdat die pligte van die voogonderwyser so verantwoordelik en 

veelomvattend is. Die passiewe, lui-lekker, swak onderwyser 

kan geen positiewe bydrae lewer tot die opvoeding in die alge

meen nie en allermins as voogonderwyser. 

Uit ervaring van die ondersoeker blyk dit dat die klasonder

wyser die aangewese voogonderwyser moet wees. In die sekon

dere skool is daar gewoonlik meer onderwysers op die personeel 

as die aantal klasse in die skool. Dit is dus moontlik om 

slegs van die bekwaamste persone as klasonderwysers en gevolg

lik ook as voogonderwysers gebruik te maak. 

Elke voogonderwyser moet sy voogtaak as 'n heel besondere 

aspek van sy roeping aanvaar en moet dit sien as In voortdurende 

1. Scholtz, I.P.: Die ouer se 
--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

en onderwys, ongepubllseerde 



opvoedingstaak wat daarop gemik is om elke leerling in sy 

klas so intiem moontlik te leer ken. 'n Vertrouensverhouding 

tussen onderwyser, leerling en ouer moet gekweek word ten 

einde die kind volle steun te gee in sy grootwording. Die 

voogonderwyser se kennis van die kind en sy agtergrond moet 

horn in staat stel om die kind se probleme met sukses te han

teer. 

Die voogonderwyser moet voortdurend poog om deur sy bemoeienis 

met die kind 'n radikale verandering te weeg te bring ten 

opsigte van die kind se verhouding tot sy lewenswerklikheid. 

Sy hulpverlening aan die kind moet geskied deur energieke 

optrede, gesteun deur skerp insig en vasberade pligsvervul

ling. Die voogonderwyser moet by uitstek in staat wees om 

bepaalde opvoedingsituasies te skep en raak te sien en die 

moontlikhede daarvan aan te gryp om die doel wat hy met die 

kind voor oe het, te probeer realiseer. Hy moet dus in staat 

wees om bepaalde inhoud te gee aan die pedagogiese situasie. 

Hierdie vermoe hang ten nouste saam met die verhouding wat 

die onderwyser ten aansien van sy eie lewenswerklikheid opge

bou het. Dit sal openbaar gemaak word in sy eie godsdien

stige beskouinge, sy waardevoorkeure, sy sosiale gewoontes, 

ensovoorts. Hy moet in sy poging om inhoud aan sy opvoeding 
1te gee, gryp na die Skrif as die hoogste gesag. 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: Didaktiese orientasie, p.22 



Uit die aard en omvang van die taak van die voogonderwyser 

is dit dringend noodsaaklik dat hy in gesprek sal tree met 

die ouers van sy klas se leerlinge. Hierdeur kan daar 'n 

eenheid geskep word ten opsigte van die waardes en norme 

wat die skool en die huis stel. Albei staan in teenwoordig

heid van die kind as volwassenes wat 'n bepaalde beeld aan 

die kind moet voorhou van wat die mens behoort te wees. Die 

opvattings oor die goeie, die regte, die mooie en so meer wat 

in die huis geld, moet ook in die skool geld en omgekeerd, 

as die opvoeding nie op chaos moet afstuur nie. 1 

3.3.9.3 Pligte van die voogonderwyser 

Hieronder volg 'n opsornrning van die pligte van voogonderwysers 

hoofsaaklik soos aangekondig in omsendbrief nr.12 van 1963 

van die Transvaalse Onderwysdepartement. Dit gee 'n doel

treffende oorsig en handleiding aan klasonderwysers ten einde 

hulle te orienteer ten opsigte van hulle taak as voogonderwysers. 

1. Die voogonderwyser moet sy leerlinge in die volgende op

sigte leer ken: 

Ca) gedrag binne en buite die skool; 

Cb) huislike agtergrond, byvoorbeeld geldelike vermoe, 

beroep, woonbuurt, kerklike ingesteldheid 2 belangstelling in 

opvoeding van die kind en in die skool, ensovoorts; 

1. Van der Stoep2 F. en O.A.: op.cit., p.32 



(c) sko1astiese prestasies en verstande1ike vermoe; 

(d) persoon1ikheid, temperamente1e reaksies en kennis 

van besondere prob1eme; 

(e) persoon1ike voorkoms, netheid en k1eredrag; 

(f) gesondheidstoestand, persoon1ike gebreke of faktore 

wat vooruitgang kan strem; 

(g) dee1name aan sport en besondere prestasies; 

(h) dee1name aan ander bedrywighede, byvoorbee1d debatte; 

orkeste, verenigings en ander georganiseerde jeugaktiwiteite; 

(i) besteding van vryetyd - stokperdjies; 

(j) verhouding met die teenoorgeste1de ges1ag; 

(k) a1gemene menseverhoudings; 

(1) verhouding met die res van die personee1. 

2. Die voogonderwyser moet persoon1ike be1angste11ing in sy 

1eer1inge toon deur: 

(a) vert roue te wen en In simpatieke verhouding te 

handhaaf; 

(b) geree1de kontak met en opsporing van persoon1ike 

prob1eme; 

(c) op die hoogte te wees met hu11e toekomsp1anne. 

3. Hy moet dien as skake1 tussen die 1eer1ing, hoof en voor

1igtingonderwyser deur moei1ike geva11e na hu11e te verwys. 

4. Hy moet ge1eenthede vir groepontspanning reel. 
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5. Hy moet verantwoordelikheid aanvaar vir die skoolbesoek 

van elke leerling in sy klas. Aanmoediging tot gereelde 

skoolbesoek moet voortdurend geskied omdat swak skoolbesoek 

gepaard gaan met swak skoolprestasies. Swak skoolbesoek is 

die gevolg van sekere omstandighede wat belemmerend inwerk 

op die normale ontwikkelingsgang van die kind op velerlei 

terreine. Skrywer het die afgelope twintig jaar 'n studie 

gemaak van die oorsake van swak skoolbesoek en gevind dat dit 

byna sonder uitsondering veroorsaak word deur of swak gesond

heid (hierdie groep maak 'n baie geringe persentasie van swak 

skoolbesoekers uit) of ongunstige huislike omstandighede soos 

byvoorbeeld wan-gesinsverhoudinge, ongunstige studiegeleent

hede, gebrek aan ouerlike gesag en belangstelling. Sulke 

hinderlike faktore lei tot leerprobleme en 'n gedeetelike of 

algehele afwysing van die leergebeure as gevolg van 'n ver

steuring in die affektiewe lewe van die kind. 

Swak skoolbesoek, dikwels in die patroon van stokkiesdraaiery, 

is vir die kind 'n wyse van isolasie. Volgens Van der Stoep 

word H hierdie isolasie daarin geopenbaar dat hy horn van 

sy opvoeders (onderwysers) en van sy groep terugtrek, dat hy 

wegskram van sy verpligtinge en veral dat hy 'n heel opper

vlakkige gewilligheid toon om te leer en om te presteer. Die 

agressie toon horn veral daarin dat hy prominent weier om op

dragte te gehoorsaam) prikkelbaar, brutaal en ordeloos is, 

en gedurig gestraf moet word omdat hy eiegeregtig oPtree ll 
• 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.335 

1 
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Vir die voogonderwysers is swak skoolbesoekers 'n groep wat 

baie aandag en simpatieke, dog uiters ferme leiding vereis. 

Hierdie groep is nog nie in staat tot positiewe Christelike 

stellinginname in die antitese nie. 

6. Die voogonderwyser is die persoon wat by uitstek geskik 

is om getuigskrifte aan skoolverlatendes te Hulle is 

beter as die hoof daartoe in staat omdat hulle die kind rneer 

intiem ken. Die uitreik van 'n getuigskrif is 1n uiters 

verantwoordelike taak van enige skool. Dikwels hang 'n 

aanstelling~ bevordering en die algemene welsyn van In per

soon in 'n toekomstige loopbaan ten nouste saarn met die in

houd van 'n getuigskrif. Die skrywer van 'n getuigskrif 

moet altyd baie eerlik wees in die samestelling daarvan. 'n 

Neutrale getuigskrif kan 'n goeie werknemer se toekoms be

lemmer; 'n goeie getuigskrif aan 'n swak leerling wat dit 

nie verdien nie, kan horn in groot verleentheid plaas en kan 

ook die werkgewer se onderneming skaad. Veral wat die goeie 

leerling betref, behoort daar moeite gemaak te word met die 

uitreiking van in getuigskrif sodat dit kan help om sy toekoms 

te verseker. Getuigskrifte saamgestel deur voogonderwysers 

word dan aan die skoolhoof voorgele vir goedkeuring en mede

ondertekening. 

7. Hy moet voortdurend as vriend en raadgewer optree sonder 

prysgawe van sy professionele status. 
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8. Die voogonderwyser moet sorg dat enige besondere gegewens 

of persoonlike inligting (afgesien van besondere prestasies) 

in verband met die kind as persoon of sy gedrag op sy per

soonlike leer aangeteken word. 

3.3.9.4 Slotgedagte 

Elke voogonderwyser moet terdee besef dat bostaande pligte 

nougeset uitgevoer moet wor~ nie bloot as 'n huishoudelike 

versoek of bykomstige plig nie, maar wel as 'n integrale 

deel van sy opvoedingsverantwoordelikheid as onderwyser. 

In die beoefening van die voogonderwyser se pligte moet hy 

voortdurend doelbewus omgangsituasies met die kind skep wat 

gesien moet word as 'n pedagogiesvoorbereide veld vir 

opvoeding - weer eens opvoeding tot geestesweerbaarheid. 

3.3.10 Ander aspekte van die skoolorganisasie 

Die skoolorganisasie bestaan uit 'n wye reeks aspekte wat 

elk noodsaaklik is vir die doeltreffende funksionering van 

die skool as inrigting met bepaalde opvoedingsdoelstellings. 

8ehalwe die enkele aspekte waaroor hierbo kortliks besin is, 

bestaan daar 'n wye reeks ander aspekte wat genoem kan word 

wat elk doeltreffende en wetenskaplike beplanning vereis, 

soos byvoorbeeld die verskillende klaskamerpraktyke, onder 



419. 


andere huiswerk, hersiening, klastoetse, eksamenstelsel, 


puntestate, rapporte, verslae aan ouers, skoolbesoek, klas


kamerdissipline, uitstalling van onderwys- en leermiddele in 


die klaskamer, ensovoorts; die onderwyser se werkskema, 


voorbereiding, verslagboek, klasregister, kontrole van leer


lingwerk, ensovoorts; samestelling van die skoolrooster, 


organisasie en program van skoolfunksies, uitle en instand


houding van die skoolterrein, samestelling en handhawing van 


skoolreels, die leerlingraadstelsel, opvoedkundige reise, 


oueraande, orienteringskursusse, die skoolrooster, gedifferen


sieerde onderwys, beroepsleiding, ensovoorts. 


Deur 'n goedbeplande organisasie bereik die skool sy doel. 


So 'n organisasie moet in alle opsigte gesond wees om tn posi


tiewe opbouende milieu te help skep wat moet bydra tot die 


versnelde ontsluiting van die leerlinge se lewensfunksies 


waarmee hulle die wereld moet gaan beheers in die antitese 


waarin hulle leef. 


3.4 Die skool en die lewenswerklikheid 

3.4.1 Die leefwereld van die sekondere skoolleerling 

As 'n poging aangewend word om die taak van die sekondere 

skool met betrekking tot die geestelike weerbaarmaking van sy 

jeug te bepaal, sal dit nodig wees dat die ondersoeker horn 
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vergewis van die jeug se perspektief van hulle eie leefwereld. 

Hierdie perspektief hou die potensiaal van handeling, ver

skeidenheid, openheid en toekomsgerigtheid in. 1 

Die 	kind se leefwereld word gevorm om sekere bakens wat 

mettertyd in sy ervaringswereld voorkom en waaraan hy bete

kenis heg, soos byvoorbeeld die sekerheid van sy bestaan, 

die 	rol wat sekere persone in sy lewe speel en die invloed 

wat 	 sy kultuur-fisiese omgewing op horn uitoefen. Ander in

vloede wat bykom, word grootliks in die lig van bogenoemde 

. "Iueer. 2drle geeva 

Die jongmens is 'n ontsluitende persoonlikheid wat handel 

binne 'n geformeerde sosiale struktuur. As gevolg van hier

die feit en ook as gevolg van die bogenoemde feite, naamlik 

dat sekere persone asook die kultuur-fisiese omgewing van 'n 

kind groot invloed op horn uitoefen as medebepalers van sy 

leefwereld, is die skoolmilieu in 'n groot mate toekomsbe

palend ten opsigte van die vorming van 'n lewens- en were ld

beskouing van die kind. Dit blyk dus duidelik dat, as die 

opvoeding van die skool moet lei tot geestelike weerbaarheid 

en 'n Christelike stellingname in die antitese, die opvoeders 

aan sekere eise moet voldoen en onder andere in staat moet 

wees om nie alleen die regte kultuur-fisiese omgewing te skep 

1. 	 Scheffer, P.: Die invloed van sosiale status op die op
voeding van 'n groep Afrikaanssprekende hoerskoolseuns, 
p.23

2. 	 Idem., p.23 
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nie maar ook as volwassenes, as betroubare bakens, te dien 

waarom die kind sy leefwereld kan bOu. 

Die byna algehele verandering van die lewenspatroon van die 

hedendaagse mens, het 'n verskuiwing van geestelike waardes 

meegebring wat 'n spesiale taak vir die opvoeding aangewys 

het. Die mens is besig om weg te breek van gebaande wee 

en gedagtesisteme van die verlede en om tradisionele opvat

tings van die eeue oor boord te gooi. Dis hierdie gees van 

die tyd waarmee die opvoedkundige teorie en praktyk vandag 

rekening moet hou omdat die nuwe mag wat die mens in terme 

van sy goddelike kultuuropdrag om die aarde te onderwerp en 

oor die werke van Gods hande te heers,l gekry het, nuwe 

geestesaanpassings noodsaaklik gemaak het; en omdat dit 

dikwels tot wanaanpassings van 'n verwarde en geestelik

ontwrigte mens in 'n snelveranderende wereld gelei het, mag 

die Opvoedkunde nie onsimpatiek staan teenoor hierdie nuwe 

tydgees nie 2 'n gees "wat 'n allesdeurdringende mag is, 'n 

lewenskrag met diep wortels, sterk stamme en taai takke 

eeue oud".3 

1. 	 Vgl. Gen.l:28 en Ps.8:7 

2. 	 Fourie, J.J.: "Die skool en die twintigste-eeuse geestelik
ontwrigte, ontwortelde mens." Onderwysblad" Desember 1962, 
p.277 

3. 	 Strauss, H.J.: "Christenjeug en die tydsgees." Die Kerk
bode, 6 Augustus 1975" p.180 
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Vir die Afrikaanssprekende kind wat In produk is van hierdie 

tydgees, behoort die Afrikaanse sekondere skool In leef

wereld daar te stel, bakens waar6m hy vir horn In Christelik

nasionale lewensbeskouing kan vorm. Hierin speel die vak

onderwyser In belangrike rol. Die vakonderwyser het krag

tens sy vakkennis In staanplek in die skool. Hy is geneig 

om net rondom homself te kyk en sy vakgebied raak te siena 

Elke onderwyser is geroepe om sy kop op te tel en na die res 

van die personeel te kyk wat saam met horn besig is om In 

leefwereld vir die kind te skep. Die kind moet een gemeen

skaplike volwasse wereld ervaar en nie die van talle verskil 

lende volwassenes nie. 

Enersyds moet die skool dus self In milieu wees in die kleine 

van die wyere wereld waartoe die jeug op-pad-na-volwassenheid 

al hoe meer toetree. Andersyds moet die skool egter ook die 

volle lewenswerklikheid na al sy wesenlike aspekte aan die 

~eug ontsluit. Dit geskied veral deur die kurrikuluminhoud 

aan die jeug op so 'n wyse oor te dra dat hulle die werklik

heid na waarheid leer ken om daarop 'n greep te verkry. 

3.4.2 	 Die kurrikulum: gekorreleer met kind en werk
likheid 

Dit is van kardinale belang dat opvoeders, dit wil se veral 

ouers en onderwysers, maar veral dat lede van die skoolper

soneel as In span almal in hooftrekke dieselfde lewensbeskouing 
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en opvoedingsfilosofie sal huldig, sodat daar nie verwarring 

in die gemoed van die kind ontstaan nie. Die Christelike 

lewensbeskouing en -vakonderrig wat hy by die een onderwyser 

ontvang, moet nie bots met 'n neutrale wetenskap van 'n 

volgende nie. Vanuit die Christelik-religieuse perspektief 

gesien, stel die taak van weerbaarheidsopvoeding die owerhede 

en veral die sogenaamde leergangkomitees voor geweldige 

uitdagings. 

Stone beskrywe1 die tweede helfte van die twintigste eeu as 

'n tyd van geweldige toespitsing op kurrikulere studie weens 

die feit dat daardie kennis, tegnieke en beginsels wat die 

jeug moet toerus vir die lewe, opgesluit le in die leerstof. 

Die laaste dekades van die twintigste eeu is 'n tyd van weten

skaplike en tegnologiese ontwikkeling wat die mens belas met 

groot verantwoordelikheid weens sy hoe eise aan spanwerk en 

spesialisasie; 'n tyd waarin die mens aanspraak maak op 

totale onafhanklikheid wat vervreemding van die natuur, van 

volkstradisies en selfs van die Skrif en van God tot gevolg 

het. Dis 'n tyd wat teen 'n ongekende tempo dinamies voort

wentel, besondere aanpasbaarheid en gesonde oordeelsvermoe 

van die mens vra. Wat man, vrou en kind betref, is dit 'n 

tyd van emansipasie met sy veranderende verantwoordelikheid 

hier moet die verskuiwing van gesinsverantwoordelikhede in 

1. 	 Stone, H.J.S.: "Protestants-Christelike weerbaarheid en 
die opvoeding." Tydskryf vir Christelike Wetenskap, 
7de jaargang, 1s€e kwartaal, 1971, p. 9 e.v. 
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die rigting van die skool nie uit die oog verloor word nie 

'n tyd van die massaverskynsel met sy groeiende naamloosheid 

van die mens en onopsigtelike knellende vereensaming, wat 

die intensivering van die afval van die moderne mens bevorder1 

en die jeug op die spoor wil lok. 

Die jeug wat in hierdie tyd grootword, moet uit sy leerstof 

toegerus en weerbaar gemaak word om 'n vaste greep op vraag

stukke en uitdagings van hulle tyd te kry. Hierdie greep 

sal bepaal word deur 'n kurrikulum wat sodanig beplan is dat 

'n totaliteitsiening gehandhaaf word om die jeug in staat te 

stel om vraagstukke te oorsien en te evalueer wat horn weer

baar laat stelling inneem in die antitese. 2 Die jeug het in 

die eerste plek dUs die beginsels van elke vak nodig voordat 

vakfeite aan horn meegedeel word, dit wil se Christelike vak

onderrig wat sal moet lei tot Christelike weerbaarheid. 

Dit blyk duidelik dat die skool deur middel van goedbeplande 

kurrikulums die volledige en ewewigtige ontsluiting van die 

jeug se funksies op die oog moet he. Die sentrale doel van 

die openbare opvoeding moet wees om die kind te begelei om 

onder beslag van die Christelike geestesmag sy mandaat te 

3aanvaar. 

1. Stone, H.J.S.: op.cit., p.9 

2. Idem., p.9 

3. Idem., p.l0 
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Een 	van die eienskappe van 'n doeltreffende onderwysstelsel 

is dat sy differensiering gekoordineer is met die differen

sieringe van die samelewing en verder met die aanlegte en 

belangstellings en lewenskeuses van die leerlinge. Die 

skool moet derhalwe enersyds die jeugdige ontsluit volgens 

sy inherente aanleg en andersyds horn met sy ontslote aanleg 

voorberei vir daardie sektor (landboukundig, natuurwetenskap

lik, kunssinnig, geestes-wetenskaplik, ensovoorts) waarop 

hy sy mandaat as geroepe mens sal gaan aanvaar in hierdie 

tydsgewrig waarin hy leef. 1 

Die 	keuse van leervakke met hul inhoude moet dus bepaal word 

deur die Calvinistiese uitgangs- en doelpunt. Die belang

rikste leervak vir onderwyser en leerling is Godsdiensonderrig. 

Bybelse openbaringsgeskiedenis, geloofsleer en sedeleer moet 

die hele opvoeding deursuur. Dit moet in die nouste aan

sluiting met Christelike vakonderrig geskied. Elke vak moet 

immers sy bydrae lewer tot die verstaan van Gods kosmos: 

Geskiedenis oor die gang van sy raad; Aardrykskunde oor sy 

fisiese wereld; Wiskunde oor die getals- en ruimte-aspek van 

sy kosmos; Godsdi~nsonderrig oor die openbaring van God aan 

die mens en van die mens se taak in die heelal. God is die 

skepper van die mens sowel as van die res van die ganse wereld. 

Naas die kennis van God en sy Woord moet die leerstof opgebou 

word uit die menslike ervaring soos taal, kultuur, geskied~nis, 

1. 	 Stone, H.J.S.: Struktuur en motief van die onderwysstelsel, 
ongepubliseerde proefskrif, Unisa 1972, pp.199-200 
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wiskunde, ekonomie, die natuur in sy verskillende fasette 
1en verskyningsvorme, ensovoorts. "Besondere aandag moet 

ook geskenk word aan die estetiese, die liggaamlike in al 

sy node en behoeftes~ die opsporing en ontwikkeling van spe

sifieke begaafdhede~ die opleiding tot die beoefening van 

'n beroep en aan die kennis van die staatshuishouding.,,2 

Samevattend kan beweer word dat dit 'n Christelik-beskawings

mondige opvoeder vereis om 'n kind tot Christelik-beskawings

mondige volwassenheid op te lei. Die ideaal van geestesweer

baarheid kan dUs slegs via die opvoeding bereik word as die 

jeug met al sy funksies gerig word op die werklikheid wat 

suiwer leer ken word via 'n Christelike lewens- en wereld

beskouing in die onderwys. Die onderwysinhoud moet dUs eint

lik die ware werklikheid verteenwoordig! Weerbaarheids

opvoeding is 'n aftregtering van die werklikheid in 'n kurri 

kulum op so 'n wyse dat die werklikheid na waarheid geken 

word. Elke aspek van die werklikheid moet daarin neerslag 

vind op In didakties-aanvaarbare wyse deur die verskillende 

vakke - en ook in-alle ander skoolaktiwiteite. 

Onderwysbeplanners van die verskillende aspekte van die onder

wys moet in hul beplanning van die onderwysinhoud rekening 

1. 	 Van Vuuren, J.C.G.J.: Studiebrief nr.1 (1970), Fundamen
tele Pedagogiek vir B.Ed.-studente van die Universiteit 
van Suid-Afrika, p.20 

2. 	 Idem., p.20 
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hou 	met die ware werklikheid soos die kind dit in die praktyk 

ervaar. Hierdie werklikheidsaspekte is in der waarheid die 

verskillende lewensakkers wat korreleer met die lewensfunksies 

van 	die mens. Die Christelike~voeding moet die jeug bekend 

stel met die beginsels van die verskillende terreine: 

" ..• eerstens met die beginsels van die Christelik-gods

dienstige lewe maar ewe deeglik met die Christelike beginsels 

van die moraal, reg, kuns, ekonomiese lewe~ sosiale omgang 

en verkeer, taalgebruik, beheersende vormingswerk en denke 

want vir elke uitgang uit die hart geld besondere Christelike 

beginsels wat daarby pas."l 

3.4.3 Christelike vakonderrig tot weerbaarheid 

Met die besondere begaafdhede van die Christenonderwyser2 

le daar 'n groot verantwoordelikheid op sy weg om deur middel 

van sy Christelike vakonderrig te help om vir die kind 'n 

beeld te skep van die lewenswerklikheid waarin hy hom as 

Christelik-beskawingsmondige sal moet verantwoord. 

Protestants-Christelike opvoedkundiges is almal eenstemmig 

oor die feit dat die fundamenteelste norm waarvolgens die 

Christen-opvoeder sy kind wil opvoed die Woord van God is. 3 

1. 	 Stone, H.J.S.: op.cit., p.ll 
2. 	 Vergelyk paragraaf 3.4.2 
3. 	 Kilian, C.J.G.: 'n Fundamenteel-pedagogiese besinning oor 

aanspreek en aanhoor as ~edagogiese s{nswyses. Reeks Op
voedkundige Studies, nr. 1, 1970, p.l 
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Van Christelike opvoeding kan daar geen sprake wees as die 

jeug nie Christelike geloofskennis ontvang nie. 1 Die 

hoogste roeping en taak van die Christelike skool is dat hy 

Christelik-beskaafde seuns en dogters aan die volk moet 

lewer. 2 Dit is alleen moontlik indien Christelike vak

onderrig aangebied word. 

Uit bostaande blyk dit duidelik dat die taak van die onder

wyser nooit bloot vakonderwys mag wees nie. Eerstens moet 

hy sy vakonderwys Christelik-wetenskaplik benader en aanbied 

en tweedens moet elke onderwyser elke oomblik van sy lewe 

bewus wees van sy verhewe taak. 3 Sy vakonderrig dien as tn 

middel tot 'n verhewe doel. Deur sy vakonderrig moet hy die 

sluimerende begaafdhede van die prediker, van die onderwyser, 

die skrywer, die politikus, kabinetminister tot ontwaking en 

ontluiking roep, maar bo alles moet hy deur sy vakonderrig 

elke kind in sy klas diep onder die indruk bring van die doel

gerigtheid van die skool se daaglikse program - 'n program 

waarvan elke faset daarvan gerig is op geestelike weerbaar

making. Dit beteken nie dat die indruk gewek moet word dat 

geestelike jeugweerbaarheid tydig en ontydig op beplande wyse 

nagejaag word nie. Natuurlik moet daar beplanning wees, 

1. 	 Stone, H.J.S.: "Christelike godsdiensonderrig in huis en 
skool", 'n Volk besin oor sy opvoeding en onderwys, p.136 

2. 	 Venter, E.A.: Die gelowige in die samelewing, p.39 
3. 	 Vergelyk G.A. Watermeyer se gedig "Gietvorms" uit fn 

Republiek van 'n duisend jaar, p.59 
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maar word bereik deur terloopse, onbewuste invloed van onder

wysers deur woord, geleentheid, situasie, ensovoorts. 

Deur die daaglikse skoolprogram moet die lewenswerklikheid 

vir die jeug ontsluit word. As die skool (positief gesien) 

via 	die leerstof (vakke) 'n wereld vir die jeug wil bekend 

stel (vanuit Christelike siening) dan moet die onderskeie 

vakke ook 'n Christelik-verantwoorde siening van die verlede 

(in die vak Geskiedenis), van die handelswereld (in handels

vakke), van die kuns (in Letterkunde, Musiek, Beeldende 

Kunste), van taalgebruik (in Taalkunde), van grondbenutting 

(in Akkerbou), ensovoorts, aan diejeug tuisbring. Slegs 

deur 'n juiste siening van die werklikheid en van die begin

sels waarvolgens daarin geleef moet word, sal hulle ook 'n 

goeie weerbare greep daarop kan verkry. 

Om in sy doel te slaag, is deeglike voorbereiding van die 

leerstof (vakinhoud) onontbeerlik. Hy moet 'n duidelike 

begrip he van sy opvoedingsdoelstellings om sodoende te sorg 

vir die sinvolle verloop van sy didakties-pedagogiese ont
1werpe. Hy moet voortdurend waak dat hy nie sy vakonderrig 

verskraal tot bloot neutrale onderwys nie. 

Voordat 'n onderwyser daarin kan slaag om Christelik-pedagogies

verantwoorde steun aan 'n kind te gee, moet hy besef dat dit 

1. 	 Kilian, C.J.G.: "Die opvoedingsdoelstellings en die bete
kenis daarvan vir die onderwyser," Onderwysblad, Julie 
1971, p.137 
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nie net die ouers is wat hulle kinders aan sy sorg toever

trou nie, maar dat hy eerstens aan God verantwoording ver

skuldig is vir die wyse waarop hy horn met die leerlinge 

bemoei. Dit bring mee dat hy in die loop van elke skooldag 

op 'n beplande en sistematiese wyse reekse opvoedingsituasies 

met sy leerlingemoet ontwerp. Geen onderwyser beywer horn 

hiervoor indien hy nie 'n Christenopvoeder is wat bewus is 

van 	die werklike wese en aard van die taak van opvoeding nie. 

Om sy doel met Christelike vakonderrig te bereik, moet die 

onderwyser in die eerste plek deeglik daarvan bewus wees dat 

sy eie persoonlike lewe 'n sprekende voorbeeld van volwassen

heid as bestemming van die opvoedeling moet wees. Tweedens 

plaas die opvoedingsituasie die verantwoordelikheid op die 

opvoeder om op 'n doelbewuste, opsetlike en stelselmatige 

wyse die volwassene-wordende toenemend in te lei en in te lyf 

in en by 'n bepaalde kultuurverband. 1 Lewensnorme is vir 

die kind aanvanklik in die persoon van die volwassene belig

gaam. Daarom is die voorbeeld wat die volwassene (onderwyser 

voor sy klas) aan die volwassene-wordende (kind in sy klas) 

voorleef van fundamentele betekenis. 2 Minagting of misken

ning van die norme deur die onderwyser vernietig enige moont

likheid van vergestalting daarvan in die lewe van die kind en 

1. 	 Kilian, C.J.G.: "Norme in die opvoeding," Onderwysblad, 
Januarie 1971, p.3 

2. 	 Landman, W.A.: "Die voorvolwassene (puber en adolessent) 
en religie," Onderwysblad, Oktober 1969, p.226 



431. 


bevat dus implisiet die verwerping van die hele gedagte van 

d " 1opvoe l.ng. Dit maak dus nie saak met watter vak die onder

wyser besig is nie, hierdie feite geld deurgaans. Terwyl 

hy besig is met sy vakonderrig is hy tegelyk ook besig met 

geestelike vorming en Christelike "indoktrinering" van die 

kind. 

Nader uitgewerk is daar die volgende aspekte waarop die onder

wyser in sy vakonderrig moet let waardeur hy die kind pedago

gies steun in sy op-weg-wees na Christelike volwassenheid: 2 

(i) Die onderwyser het daagliks talle geleenthede in 

die skool om sy kinders ten goede te beinvloed en sodoende 

hulle in die regte rigting to stuur sodat sy kinders deur 

outentieke menswording toenemend die ideale beeld van geeste

likweerbare volwassenheid sal vertoon. 3 

(ii) Dit is van fundamentele betekenis vir die onderwyser 

dat hy die wereld van elke kind in sy klas sal leer ken. 

Ewe belangrik is dit dat die onderwyser sal weet dat in die 

onderwyser-kind-verhouding die kind as steunbehoewende wesen

lik vir sy volwassewording van sy onderwyser afhanklik is. 

Daarom moet die onderwyser in die aanbieding van sy besondere 

vak die kind help om die kennis wat hy op diG manier verwerf~ 

1. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.ll0 
2. 	 Kilian, C.J.G.: op.cit., p.140 
3. 	 Is reeds voorheen vermeld, maar word volledigheidhalwe 

in hierdie konteks herhaal. 
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te integreer tot 'n groot geheel. Dit is die taak van die 

onderwyser om die kind onder die indruk te bring dat die ver

skeidenheid van vakke wat in die skool aan horn gedoseer word, 

in die geheel daartoe bydra om eventueel van horn In gebalan

seerde volwassene te maak. Afgesien van die kennis en vaar

dighede wat aan die kind in die skool geleer word, moet daar 

ook aandag geskenk word aan kulturele vorming sodat die kind 

inderdaad in sy totaliteit opgevoed word tot volwassenheid. 

(iii) Die onderwyser moet sorg vir die stigting van 'n 

vertrouensverhouding in sy klasse. Die kind moet volle ver

troue he in die goeie bedoelings van die onderwyser met horn, 

terwyl die onderwyser vert roue moet he in die moontlikhede 

van sy kinders om volwassenheid te bereik, anders is hy nie 

besig met opvoedingswerk nie, maar bloot met die meganiese 

bybring van kennis. 

(iv) Indien die onderwyser sy kinders tot volwassenheid 

wil lei~ sal die leerlinge die gesag van die onderwyser in die 

klaskamer moet aanvaar. Vir die volwasse-wording van die 

kind is die gesagsverhouding 'n pedagogiese noodwendigheid. 1 

Die onderwyser wat dus nalaat om in sy klas die nodige gesag 

te handhaaf, is inderdaad besig om die kinders 'n onreg aan 

te doen en hulle te verhinder in hulle weg-tot-volwassenheid, 

want 'n kenmerk van volwassenheid is juis die feit dat die 

persoon 'n genormeerde bestaan voer. 

1. 	 Landman, W.A.: Op soek na ledagogiese kriteria, Intreerede, 
Universiteit van Pretoria, 969, p.ll 
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(v) Die Christen-onderwyser moet ten slotte ook besin 

oor die uiteindelike bestemming van die kind. As Chriaten

gelowige behoort dit die hartewena van die onderwyser te weea 

dat ay leerlinge ook hulle uiteindelike beatemming~ naamlik 

die Ewige Lewe~ sal bereik. Hierin le die grootste taak 

van die Chriatelike owerheid~ naamlik om daadwerklike stappe 

te oorweeg om te verseker dat sy onderwyaeraopleiding aodanig 

sal wees dat slegs Christenonderwysera in skole aangeatel 

sal word. Dit ia 'n sonde as 'n onderwyser die vorming van 

skepaele van God~ kinders van 'n volk, verknoei met ruwe hande 

en 'n ongelowige hart. 

Die gelowige onderwyser wat vorentoe gedring word deur die 

werking van die Heilige Gees in die hart~ amag ook daarna om 

sy Christelike belydenis uit te lewe in die klaskamer deur 

middel van 'n Christelike vakaanbieding. Dit is tog nie 

net die opening met die Woord en die gebed, die gee van Gods

diensonderrig, die gesindheid van die akoolhoof, die lidmaat

skap van 'n belydende kerk, 'n Christelike vereniging en 

goeie toesig wat 'n skool Christelik maak nie. Die spil waar

om alles draai, is hoe die skoolvakke deur die onderwyser 

aangebied word en uit watter geestelike wortel of beginsel

rigting - Christelik of nie-Christelik. 

Leerlinge behoort op skool alreeds kennia te maak met die feit 

dat vakwetenskappe soms van voorveronderstellings uitgaan wat 

aanvaarbaar of onaanvaarbaar kan wees, sooa byvoorbeeld in 
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Biologie waar dit die evolusionistiese of die kreasionistiese 

voorveronderstelling kan wees. In die Christelike siening 

van 	die natuur word daar ook rekenskap gegee van die sondeval 

en die kankerwerkende invloed van die kwade wat alles wil 

ontbind, maar tegelyk ook van die herstel van die lewe deur 

die genade in Jesus Christus. Dis biologie en wetenskap, 

maar is op 'n heel ander fondament gebou en het uit 'n ander 

wortel gegroei. 1 

In hierdie kort oorsig oor die opvoedingsdoelstellings van 

Christelike vakonderrig is die klem slegs geplaas op die be

vordering van Christelike opvoeding deur Christelike vakonder

. . d' 1 2r1g 	1n 1e a gemeen. 

Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid verg dat Christelike 

vakonderwys op ons skole aangebied sal word. Verder impli

seer die "Wet" dat die opleiding van onderwysers In deeglike 

vorming in die Christelike wetenskap sal insluit. Daar word 

hedendaags dikwels gepraat en geskryf oor die noodsaaklikheid 

van Christelike vakonderwys aan ons Afrikaanse skole. "Geen 

onderwyser is egter s~nder meer in staat om uit te maak wat 

Christelike vakonderwys impliseer s~nder 'n deeglike skoling 

in die Christelik-wysgerige grondslae en vakwetenskap nie. 

Indien hy dit nie in sy opleiding as onderwyser ontvang nie, 

sal hy hierin steeds 'n onmondige bly en sy taak nie na ware 

1. 	 Lombard, J. C.: "Die Christen-onderwyser in die skool", 
Roeping, Junie 1971, p.3

2. 	 Die wye reeks hoerskoolvakke het elk 'n eie vakmetodiek 
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kan uitvoer nie. lf1 Onderwysers behoort dUs nie opgelei te 

word aan universiteite of onderwyserskolleges waar 'n 

religieus-neutrale Ifrede" heers en waar daar dan van hulle 

verwag word om te weet hoe om hulle vakonderwys in verb and 

te bring met sekere Christelike beginsels wat vir die betrokke 

yak geld nie. 2 

Opsommend word beklemtoon dat daar geen sprake van Christelike 

vakonderrig vanuit foutiewe voorveronderstellings mag wees 

nie. Daar mag nie toegelaat word dat selfs ook maar een 

vakwetenskap sy ophelderingswerk nie na waarheid in Christus 

doen nie. "Laat ons dit nogtanstoe, dan is ons beslis die 

hele gebou van die Christelik-wetenskaplike onderwys en 

opvoeding kwyt, want alle Christelike wetenskaplike kennis 

is nodig vir die onderwysende opvoeding van die Christelike 

jeug tot 'n volle lewe in Christus - nie maar net Christelike 

geloofsleer of Bybelkunde met die oog op godsdiensonderwys 

nie.,,3 

In die doseer van alle wetenskaplike kennis moet die Christe

like onderwysende opvoeding van die mens tot sy reg kom van 

die eerste tot die laaste stap in die onderwys. Vir die 

Afrikaner behoort alle onderwys dus vanselfsprekend ook posi

1. 	 Heiberg, P.J.: "Christelike reformasie of skolastiese sintese 
in ons onderwys en onderwysersopleiding." Tydskrif vir 
Christelike Wetenskap, p.106 

2. 	 Idem., p.106
3. 	 Strauss, H.J.: Christelike Wetenskap en Christelike Onder

wys, p.72 
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tiewe Christelike opvoeding te wees - in elke vak. Daarom 

moet elke onderwyser voortdurend besig wees met Christelike 

onderwysende opvoedingswerk en moet hy in staat wees om die 

kennis wat hy gebruik s6 te begryp en s6 aan te bied dat die 

leerling direk daardeur Christelik opgevoed kan word; dit 

horn in die hart sal gryp; tot horn sal spreek in die taal 

van die Christelike religie - die enigste religie waarin die 

Christelike, onderwysende opvoedingskennis na waarheid ver
. 1 anker lS. 

As elke onderwyser toegerus is om Christelike vakonderrig te 

gee en sy taak met toewyding uitvoer, sal die skool 'n Chris

telik-nasionale skool wees waar 'n Christelik-nasionale gees 

heers; nie net tydens die skool se saalopeningsplegtighede 

nie, maar in al sy fasette: die vakinhoud, die vakmetodiek, 

die tug, die sport en die hele organisasie van die skool. 2 

3.4.3.1 	 Christelik-wetenskaplike benadering van vakonder
wys - soos byvoorbeeld toegepas op Wiskunae 

Die wetenskap is In worsteling om die waarheid. Christelike 

wetenskap beteken In wetenskap wat in die lig van God se Woord 

gevorm is terwyl Christelik-nasionale onderwys impliseer die 

beoefening van Christelike wetenskap. Die Wiskunde moet in 

1. 	 Strauss, H.J.: op.cit., p.73 
2. 	 Kroeze, J.C.W.: "Christelik-nasionale onderwys en Wis

kunde" in Onderwysblad, Januarie 1970, p.39 
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die lig van God se Woord gevorm word en aan die leerlinge in 

'n Christelik-nasionale gees onderrig word. 

Die 	Wiskunde is slegs een van baie vakwetenskappe wat saam 

tn geheel moet vorm, almal in diens van mekaar en tog is 

elkeen selfstandig op sy eie unieke veld. Die leerling kom 

intuitief in aanraking met begrippe soos grenswaardes en 

oneindigheid. Hierdie oneindigheidsbegrip kan byvoorbeeld 

in verband gebring word met God se oneindigheid. 

In die Wiskunde word verband gele tussen getal en ruimte en 

logika. In vrae soos ttwaaruit bestaan die verband en waar

uit die onderskeid?tt ttWat is tn punt, 'n lyn, tn getal?tt 

ensovoorts, moet die wiskundige horn wend tot die Christelike 

Wysbegeerte wat die Skepping sien as tn geheelstruktuur onder 

die wet van God. 

tn Christelik-nasionale wiskundeonderwyser kweek tn sekere 

gesindheid en bevorder tn eerbied en skroomvalligheid vir God 

se getal- en ruimteskepping. Die skepping is, onder andere, 

kwantitatief bepaald. "Was dit nie vir hierdie veelheidsidee 

wat aan die skepping ten grondslag le nie, sou ons nooit oor 

getalle kon praat nie, sou ons nooit die getalbegrip kon ge

abstraheer het van die res van die skepping nie en sou ons 

nooit in wiskundige verbeeldingsvlugte en ruimtelike maanvlugte 

van daaruit opgestyg het nie."l 

1. 	 Kroeze, J.C.W.: "Christelik-nasionale onderwys en Wiskunde", 
in Onderwysblad, Januarie 1971, p.42 
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In Duidelike bepaling van die drakrag van Christelik

nasionale Onderwys ten opsigte van Wiskunde kan moeilik ge

doen word. Desnieteenstaande moet die Christelike vak

onderrig in Wiskunde, net soos in ander vakke, die kind nader 

aan sy God en Skepper bring. Elke Christengelowige onder

wyser moet "bly soek na 'n integrasie van Wiskunde met die 

religieuse sentrum van ons lewe. Ons moet bly soek na die 

plek wat die liefde vir Wiskunde inneem in ons liefde tot 

God."l 

Die beoefening van Christelike vakonderrig is in alle vakke 

nie ewe moeilik nie. Sommige vakke soos Biologie, Aardryks

kunde, Huishoudkunde, Fisika, en andere, leen hulle meer 

geredelik daartoe. In alle vakonderrig moet die hoogste 

strewe altyd wees om God te ken en om Horn in daardie kennis 

te eer. "Hierdie verhewe oogmerk word beslis nie bereik 

met In soort prekerigheid wat as 'n vroom sous oor die vak

inhoud uitgegiet word nie."2 Dit word alleen bereik deur 

die vak aan te bied in 'n Christus-gesindheid. Hierdie ge

sindheid vorm die kernpunt in diieopvoedende onderwys. "So 

In gesindheid is egter onbeskryfbaar. Daar bestaan ook nie 

In resep of metode om dit oor te dra nie. Dit straal sommer 

vanself uit die onderwyser: die flonkering van sy oog, 

1. 	 Kroeze, J.C.W.: op.cit., p.42 

2. 	 Kroeze, J.C.W.: "Christelik-nasionale onderwys en Wis
kunde (11)", in Onderwysblad, April 1971, p.89 
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die gebaar van sy hand, die intonasie van sy stem en sy hele 

aanpak van alles. Wel kan die gesindheid gevoed word deur 

'n sekere visie op die leerstof.,,1 

'n Onderwyser wat sy vak op Christelik-wetenskaplike wyse aan

gebied het, sal vind dat sy leerlinge die vakinhoud doel

treffend kan toepas omdat die vakwetenskaplike wette beklem

toon is as dft wat God gegee het. Dit word nooit van leer

linge verwag om sinlose oefeninge te doen nie. Alle probleme 

word uit 'n lewensbeskoulike uitgangspunt benader en die 

"Wet agter die wet,,2 word nooit vergeet nie. 

3.4.4 Godsdiensonderwys op skool 

As daar sprake is van Christelike vakonderrig, word daar ge

woonlik eerste gedink aan Godsdiensonderrig. Die geestelike 

weerbaarmaking by die mens begin by sy godsdienstige weerbaar

making. Hiermee word beweer dat, indien daar met geestelike 

weerbaarheid 'n sekere vermoe bedoel word, naamlik 'n vermoe 

by die mens om horn positief te verantwoord ten opsigte van 

sekere eise wat aan horn gestel word in sy maatskaplike, sede

like, kulturele, opvoedkundige, ekonomiese, politieke, gesins

en volkslewe, hy eers godsdienstig weerbaar gemaak moet word,3 

1. Kroeze, J.C.W.: op.cit., p.89 

2 • Idem., p. 91 

3. Vergelyk paragraaf 3.4.2 
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voordat hy in staat sal wees om op elk van die genoemde 

terreine volgens Christelike norme op te tree en die beste 

belange van sy volksgemeenskap te bevorder. 1 

As daar in hierdie studie gesoek word na 'n vertrekpunt vir 

die geestelike weerbaarmaking van die jeug, sal dit onweer

legbaar gevind word in 'n poging om die kind tot geloof

sekerheid te bring. 2 Geen mens wie se lewe nie deur die 

Christelike religieuse grondmotief beheers word nie~ kan 

daarop aanspraak maak dat hy enigsins geestelik weerbaar is 

in terme van Christelike verantwoordelikheid nie. 

Die noodsaaklikheid van Christelik-opvoedende onderwys as 

absolute vereiste in die lewe van 'n Christenvolk is reeds 

duidelik gestel. In hierdie Christelike onderwys behoort 

Godsdiensonderrig die sentrale plek te beklee. 

Die Godsdiensonderrig op skool wil die leerling inlei in die 

inhoud van die Skrif en die hoofsom van die Christelike ge

loof met die oog op sy godsdienstige vorming. Om Christelik

godsdienstig gevorm te wees~ veronderstel allereers geloof 

in Jesus Christus as God met ons. Volgens gereformeerde 

oortuiging is hierdie geloof 'n vaste vertroue en 'n sekerheid 

1. 	 Geestelike jeugweerbaarheid: Die bewering is gebaseer op 
die definisie wat in hoofstuk 1 gegee is aan die begrip. 

2. 	 Waaronder dan verstaan word die mens wat Christelik-vol
wasse sy norme of sekerhede in die Skrif vind. 
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insake die waarmaking van die beloftes van God. Geloofseker

heid pas dus as ideaal by Christelike onderwys en opvoeding. 1 

By die ontplooiing van die kind se moontlikhede het die geloof 

'n leidende, ontsluitende en rigtinggewende funksie. Die 

geloof lei die ontwikkeling van die kind se gevoels~, wils

en kenlewe, sy sosiale en estetiese sin, sy sin vir reg, sy 

taalgebruik, sedelike lewe, ensovoorts, in 'n bepaalde koers. 

Slegs as die geloof wat hierdie ontwikkeling beheers uit 'n 

Christus-herbore hart afkomstig is, sal dit die waarborg dra 

van 'n Christelike ontwikkeling. 2 So word die kind se 

gevoelslewe byvoorbeeld tot 'n liefde vir God en die medemens, 

tot vrede, tot geloofsoortuiging en berou gelei deur die 

Christelike geloof in die hart. So lei die geloof al die 

ontplooiende aspekte van die ontwikkelende kind - ook sy denk

lewe, want in die geloof gryp die mens na die bo-tydelike, 

die Godsopenbaring in sy Woord, en kry hy perspektief op die 

dinge wat hy in hierdie lewe bedink, leer ken, beredeneer en 

beplan op die verskillende vakgebiede. 3 

1. 	 Stone, H.J.S.: Opvoeding en religie, p.32. 

2. 	 Stone, H.J.S.: "Christelike Godsdiensonderrig in huis en 
in skool", 'n Volk besin oor sy opvoeding en onderwys, 
p.136 

3. 	 Idem., p.137 
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Onder leiding van die koerswysende Christelike geloof ontwikkel 

die mens (ook die kind deur die regte opvoeding) In besondere 

sin vir reg, 'n Christelike sosiale omgang en sosiale verant

woordelikhede, 'n Christelike opvatting oor en belewing van 

taalgebruik en kunsgenieting, In Christelik-godsdienstige 

lewe. 

Elke vak op skool sowel as elke ander skoolaktiwiteit, elke 

vermaning, onderwysing en voorbeeld - tuis of in die skool 

werk mee tot die totaalontplooiing van die kind. Gods

diensonderrig is egter die vak wat primer gemoeid is met die 

geloof van die kind, onder leiding waarvan alle ontwikkeling 

van die kind staan; dit is fundamenteel, van deurslaggewende 

waarde en bevind sig sentraal in die Christelike opvoeding. 1 

Die noodsaaklikheid van die geloofsekerheidsideaal vir die 

leerlinge van ons skole, blyk duidelik uit drie oorwegings: 2 

Die Here roep daartoe op 

Dit is 'n onweerlegbare feit dat die Heilige Skrif met groot 

nadruk op die noodsaaklikheid van die geloof (-sekerheid) 

Wys.3 

D~praktyk roep daartoe op 

Die geloofsekere mens is in volle, waaragtige sin mens. Hy 

is die ware volwasse mens. Hy doen wat sy hand vind om te 

1. Stone, H.J.S.: op.cit., p.137
2. Stone, H.J.S.: Opvoeding en religie, pp.32-34
3. VgI. Hebreers 6:11, 2 Petrus 1:10, ensovoorts 
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doan. Hy is mens-van-God; hy besit nie slegs die geloof 

as die weg van saligheid nie, maar as die oorwinning van die 

wereld. 

Die nood van die Westerse beskawing roep om geloofsekerheid 

Verlies van geloof en sekerhede kenmerk die krisis van ons 

beskawing. Weens gebrek aan geloor voer die weste vandag 

'n futiele stryd teen die kommunisme. Die hedendaagse be

skawingskrisis is 'n neurose wat gebore is uit In gebrek 

aan geloof. 

Die oplossing le in die herstel van geloof. Die geloof 

wat ons beskawing kan red~ maak die mens algeheel van God 

afhanklik. Vandaar die noodsaaklikheid van die geloofseker

heidsideaal in die Godsdiensonderrig. 

Jacks druk dit soos volg uit: "Thus religion in schools is 

much more than one among many subjects; it may be said in 

some sense, to be the only subject, for it enters into all; 

and without interference acts as a co-ordinating and correla

ting force, giving them their significance in the scheme of 

things entire."l 

Dit beteken dat alle vakke vanuit 'n Christelike standpunt 

onderrig moet word. Godsdiensonderrig alleen maak die onder

wys nog nie Christelik nie. Deur Godsdiensonderrig moet die 

1. Jacks, M.L.: God in education, p.76 (deur Stone aangehaal) 
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jeug Christelike geloofskennis ontvang in aansluiting by al 

die ander vakke wat ook vanuit 'n Christelike standpunt 

onderrig behoort te word deur Christelik-gelowige onderwysers. 

As die Bybel op hierdie wyse aan kinders onderrig word, is 

die Heilige Gees werksaam wanneer Hy die godsdiensonderrig 

vrugbaar maak aan die jeug. Hy bewerk en versterk die ge

loof wat die weg van saligheid is, maar wat tegelyk ook die 

oorwinning van die wereld is. 

Nader uitgewerk veronderstel dit dat godsdiensonderrig aan 

die volgende moet voldoen: 

Volgens J.R. van Wyk moet godsdiensonderrig in die klaskamer 

s6 aangebied word dat die Bybel deur die kind verstaan word 

sodat die kennis heilsaam op sy gees kan inwerk; die Bybel 

aan die kind vertolk word, anders kan hy dit nie verstaan 

nie; die werk van die Heilige Gees voltrek word in die ver

tolking van die Skrif. 1 Dit beteken dat die Bybel nie net 

in sy feitelikheid aan die kind gebring moet word nie, maar 

ook begryp moet word en eksistensieel aanvaar word. 

Hy moet sy aanbieding so inrig dat die Bybel die kind aan

spreek in sy konkrete situasie. Dit sal meebring dat die 

kind sy Godsdiensonderrig vervleg met al sy ander vakke. 

1. 	 Van Wyk, J.H.: Jy moet dit jou kinders inskerp - 'n 
handleiding by die Godsdiensonderrig, p.l 
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Dan sal hy besef dat Aardrykskunde God se wereld is, die 

Geskiedenis God se geskiedenis is, dat liggaamlike opvoeding 

eis van God is,l ensovoorts. As die kind nie tot hierdie 

insig kom deur sy Godsdiensonderrig nie, is alles tevergeefs. 

Dan bestaan die gevaar dat God geleidelik vir horn uit hierdie 
2wereld verdwyn om uiteindelik in sy lewe te "s terwe l1 

• 

Om die opvoedingsdoelstelling met Godsdiensonderrig te bereik, 

vereis dit fn opvoeder wat self In oortuigde, gelowige mens 

is wat Ituit liefde vir die kind horn gedwonge voel om met en

toesiasme met die kind te spreek oor die heilsdade van God. 

Die boodskap wat hy bring, moet deur sy eie siel gegaan het .. . 
hy bied homself vir die kind aan. Sy voorbeeld wek die kind 

tot godsvrug en hy laat die lig van die ewige Woord van God 

val op elke lewensituasie. lt3 

Die vraag is egter of die opvoedingsdoelstelling met Gods

diensonderrig vir die Godsdiensonderwyser bereikbaar is in sy 

vak. Is die aanvaarding van so fn doel vir Godsdiensonder

rig by implikasie nie fn oorskatting van die onderwyser se 

mens like vermoens nie? 

Op die suiwer mens like niveau kan die doel met Godsdiens

onderrig niks meer wees nie as fn inleiding in die inhoud 

1. Pred .11 : 10 
2. Van Wyk, J.H.: op.cit., p.14
3. Idem., pp.15-16 
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van die Bybel en die hoofs om van die Christelike geloof. 

Op die niveau van God wat die Godsdiensonderrig vrugbaar 

maak en die onderwyser slegs instrumentaal gebruik~ kry die 

doel van Godsdiensonderrig - soos trouens die ganse onderwys 

'n ewigheidsgerigtheid. Dan is die opvoedingsdoelstellings 

met Godsdiensonderrig nie meer In onbereikbare hersenskim 

nie~ maar 'n bereikbare doel omdat dit God is wat werk~ nie 

sonder die onderwyser nie, ofskoon dikwels ten spyte van horn. 

Binne die omvattende opvoedingsdoelstellings met Godsdiens

onderrig~ wat deur die genade van God verwesenlik kan word~ 

moet die besondere ideaal van geloofsekere. leerlinge met 

erns en met 'n korrekte didaktiese optrede nagestrewe word. 

Hoewel dit in laaste instansie God is wat die trefkrag en 

vrug van die Godsdiensonderwyser se arbeid bepaal~ moet daar

uit nie afgelei word dat sy persoon en werkwyse van min belang 

is nie. 1 

Die onderwyser sal moet besin oor 'n didaktiek en metodiek 

vir Godsdiensonderrig wat gestruktureer is op die sielkunde 

van die leerling. Die Christelike~ opvoedkundige psigologie 

of Empiriese Opvoedkunde word dus as noodsaaklik veronderstel 

as basis vir die besondere didaktiek van GOdsdiensonderrig. 2 

1. Stone~ H.J.S.: Opvoeding en Religie, pp.34-36 
2. Idem.~ pp.38-39 
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3.5 Die skool en die kinderpersoon 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die skool onderwysende op

voeding moet aanbied wat sal uitloop op maksimale~ gebalan

seerde en normgehoorsame ontsluiting van die kind. Op grond 

van die feit dat die skool so ingerig moet wees dat elke 

kind tot tn goedgeintegreerde persoonlikheid moet ontwikkel, 

moet sekere basiese beginsels deurgaans in gedagte gehou word. 

So sal daar rekening gehou moet word met die plek van die 

Afrikaner se lewensopvatting in ons onderwysbeleid. Elke 

opvoedings- en onderwyspraktyk is tn uitdrukkingsvorm van tn 

onderliggende opvoedingsteorie wat in 'n besondere lewens

en wereldbeskouing gefundeer is. 1 Coetzee stel dit onom

wonde: "Die Christen-Afrikaner gee onderwys en opvoeding aan 

tn kind van die Verbond, aan 'n mens van God, aan tn skepsel 

van God~ aan 'n beeld en gelykenis van God die Skepper~ maar 

aan tn gevalle kind~ Mens van God, Skepsel van God~ 'n ver

duisterde beeld en gelykenis van God.,,2 Hierdie opvatting 

van die Afrikaner verskil lynreg met die hedendaagse humanis

tiese lewensbeskouinge. Dit is 'n kindsiening, 'n antro

pologie wat die mensekind erken as tn religieuse wese met 'n 

eie individualiteit. Aa individu het die kind - as vol

waardige sedelike wese - 'n gewete wat aangespreek word. 

1. Van Zyl, P.: op.cit., p.62 
2. Coetzee, J. Chris: op.cit.~ p.21 



448. 


Elke kind verskil ook ten opsigte van omvang en diepte in 

ele. aan1 - 1eg en vermoe. 

Die moontlikhede en beperkinge van die kind is vanselfspre

kend ook die moontlikhede en beperkinge van die skool. As 

ons die kind sien as 'n mens met 'n mandaat moet die skool 

horn daartoe opvoed. Die skool moet aan horn die toerusting 

verskaf wat hy nodig het om sy basiese moontlikhede wat hy 

van nature het, onder leiding van die opvoeders, ten beste 

te ontwikkel. Opvoeders sal gevolglik in staat moet wees 

om die jeug 'n geintegreerde totaliteitsiening te laat ont

wikkel van God se kosmos en 'n sekerheid van sy eie roeping 

daarbinne. 2 Om aan die kind se eie roeping te kan voldoen, 

moet die skool horn dit ten doel stel om al sy lewensfunksies 

soos voorheen genoem - te ontsluit. 3 Opvoeding tot weer

baarheid veronderstel dus by die opvoeder 'n Christelike 

mensbeskouing. 

'n Ander basiese saak waarmee die skool in die uitvoering van 

sy taak rekening sal moet hOu, is opvoedingsverhoudinge in 

die skool. Die skool maak hedendaags net so 'n vanselfspre

kende deel uit van die kinderwereld soos die ouerhuis. As 

1. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.7 
2. 	 Stone, H.J.S.: "Protestants-Christelike weerbaarheid en 

die opvoeding", Tydskrif vir Christelike Wetenskap, 7de 
jaargang, lste kwartaal 1971, p.9 

3. 	 Vergelyk hoofstuk 11, paragraaf 9 
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gelet word op die omvang en tipe gedragsafwykende oortredings 

aan sekondere skole - probleme waarvan die oorsake gesetel 

is in gesinskonflikte, in gesagsmiskenning, seksuele oortre

dings, ensovoorts - besef die onderwyser dat die kind vandag 

reeds in baie gevalle meer skoolkind as gesinskind geword het. 1 

Met hierdie klemverskuiwing neem die taak van die skool in 

omvang en belangrikheid grootliks toe. Van hierdie klemver

skuiwing se Van Riessen: "De jongste ontwikkeling van het 

onderwijs is die van het onderwijs als instructie naar het 

onderwijs als vorming en opvoeding.,,2 

Onderwys impliseer oat ten minste twee persone by 'n didak

tiese situasie betrokke is en in 'n opvoedingsverhouding teen

oor mekaar staan,3 naamlik, die kind, die onvolwassene wat 

die skool betree om onderrig te ontvang ter ontsluiting van 

sy lewensfunksies en die onderwyser, die volwassene, wat met 

sy opvoedingshulp 'n appel tot die kind rig om die toekoms 
4te verken en te verower. 

Die opvoedingsverhouding wat in die skool gestig word tussen 

onderwyser en kind word uitgebrei en oorgeplaas tot 'n ont

plooiende. verhouding tussen kind en werklikheid oor die alge

1. 	 Hierdie bewering kan gestaaf word uit die amptelike straf
boek van menige skoolhoof in Transvaal. Onderhoude met 
verskeie skoolhoofde het dit bevestig. 

2. 	 Van Riessen, H.: Mens en werk, p.83
3. 	 Van Zyl, P.: op.cit., p.66
4. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.24 
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meen. Die lewensbelangrike rol wat die onderwyser in die 

skool in die lewe van die kind speel, word duidelik as in 

gedagte gehou word dat die beeld van die toekomstige wereld 

waarop die kind gerig is, die beeld is wat die volwassene 

saam met horn in die skool indra. 1 

Die kind se ontmoeting met die onderwyser het vir horn ver

reikende betekenis. Dit impliseer vir horn 'n ontmoeting 

met die vir horn nog onbekende. nDie lotsgemeenskap en lots

verbondenheid wat in hierdie ontmoeting na die oppervlakte 

kom, is van besondere pedagogiese betekenis •.• • ,,2 Die 

skool moet die kind in die ontmoeting help om al sy moontlik

hede te ontsluit deur horn s6 te lei dat hy in staat sal wees 

om op 'n sistematiese wyse die kultuur- of lewensinhoude op 

sy weg te verower, dit te beheers, dit in lewensituasies in 

te skakel, en die norme wat daarmee gemoeid is, te erken en 

te gehoorsaam,3 sodat hy 'n geestelikweerbare mens sal wees. 

Die belangrike vraag is nou: Hoe moet die skool deur sy 

opvoeders hierdie opgawe ontmoet? 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.24 

2. Idem., p.84 

3. Idem., p. 26 
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3.6 Die skool en die opvoeder 

Uit die voorafgaande is dit duidelik wat van die skool verwag 

word met betrekking tot die geestelike weerbaarmaking van die 

Afrikanerjeug. Dit is dus noodsaaklik dat die opvoeder horn 

dit ten doel sal stel om alle skoolopvoeding te laat gedy in 

weerbaarheidsopvoeding. 

Jeugweerbaarheidsopvoeding veronderstel die volledige ont

wikkeling van die jeugdige potensiaal maar ook tn religieuse 

gegrepenheid in die hart. tn Algemene sogenaamde kind

gesentreerde opvoeding alleen is nie die antwoord op die 

vraagstuk van jeugweerbaarheid nie. 1 

Om tot Christelike jeugweerbaarheid op te voed, vereis onder

wysers met besondere gawes, gesindhede en Christelike geloofs

oortuiging. Geestelike jeugweerbaarmaking impliseer 

Christelike onderwysende opvoeding wat slegs deur tn Christen

gelowige onderwyser aangebied kan word. In die sin moet 

elke onderwyser dus ook Christelike opvoedkundige wees en 

die onderrig wat hy waarneem s6 aanbied dat daardeur tn by

drae gelewer word tot die Christelike karakterbou, opvoeding 

en vorm1ng, van d'1e 1eerI'1ng. 2 

1. 	 Stone, H.J.S.: op.cit., p.9 
2. 	 Strauss, H.J.: Christelike Wetenskap en Christelike Onder

wys, p.76 
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In die lig van bostaande stelling gaan ons verder uit van 

die standpunt dat die skoolverband, soos alle ander verbande 

in die Christelike volkslewe, aan God behoort en dat die 

gesagsdraers binne hierdie verband, skoolhoofde en onderwy

sers, hulle roeping eerstens in verantwoordelikheid aan God 

vervul. Hulle sal alleen in staat wees om hulle roeping 

ten volle te begryp indien hulle bewus is van wat God van 

hulle verwag binne die grense van die skool se werkterrein. 1 

Uit bostaande besinning blyk dit duidelik dat slegs die onder

wyser wat met sy volle potensiaal waaroor hy beskik en met 

'n oortuigde Christelik-nasionale lewensbeskouing horn wy 

aan sy onderwys- en opvoedingstaak, inderdaad tot weerbaar

neidsopvoeding in staat is. 

3.6.1 Die hoof as opvoedkundige leier 

As daar uitgegaan word van die standpunt dat alle opvoedings

handelinge gerig word op weerbaarheid, is dit van primere 

belang dat die hoof as hoofopvoeder en opvoedkundige in sy 

skool In Christen-gelowige, roepingsbewuste, dinamiese per-

soon moet wees wat in staat is om sy leerlinge, personeel en 

ouers te "indoktrineer in die ruimer en goeie sin van die 

woord".2 Waartoe moet die hoof sy leerlinge, personeel en 

1. 	Jooste, J.H.: "Die onderwyser, sy taak en roeping, sy oplei
ding en sy status", 'n Volk besin oor sy opvoeding en 
onderwys, p.203 

2. 	Gunter, C.F.G.: Opvoedingsfilosofie, p.223 
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ouers "indoktrineer?" Daar is net een antwoord, 'n antwoord 

in sy volle implikasie, naamlik tot geestelike weerbaarheid. 

Aansluitend by die vorige paragraaf volg dit vanselfsprekend 

dat die hoof self 'n geestelikweerbare persoon moet wees 

indien hy verwag dat sy pogings, sy opvoedingstaak, sy ruimere 

opdrag, naamlik die geestelike weerbaarmaking van ander mense, 

suksesvol moet wees. Hy het wesenlik te doen met kultuur

vorming, ook deur die toepassing van die feite van die ver

skillende vakwetenskappe. 1 

Met alles wat tot dusver gese is oor opvoeding, skoolopvoeding, 

ontsluiting van lewensfunksies, ons Christelik-nasionale 

lewensbeskouing, die taak van die Christelike skool, enso

voorts, alles begrippe wat gesitueerd en veranker is in die 

kultuuropdrag van die mens en wat uiteindelik moet lei tot 

geestelike jeugweerbaarheid, kom ons diep onder die indruk 

van die omvang en diepte van die byna bo-menslike taak van 

die skoolhoof - en deur hom ook van sy personeel. 

Hier volg nou kortliks toeligting op enkele fasette van die 

omvangryke en verantwoordelike taak van die skoolhoof as op

voedkundige leier van sy skool: 

1. 	 Heiberg,P.J.: Christelike reformasie of skolastiese sin
tese in ons onderwys en onderwysersopleiding. C.O.V.S.A. 
Studiestuk nr.6, p.18 
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3.6.1.1 Algemeen 

Die taak van die skoolhoof kan in een woord saamgevat word~ 

naamlik "jeugweerbaarmaking". Onder weerbaarmaking word 

dan verstaan die ganse opvoeding, maar dan ware opvoeding 

van die jeug~ toerusting vir elke goeie werk. Dit gaan nie 

vir die skool primer om die beveiliging van die land se 

toekoms nie, maar om die jeug en hulle menswording, hulle 

vorming tot persoonsweerbaarheid. Die jeugdiges moet ge

waarsku word teen hulleself; hulle moet geleer word om reg 

te kies; om die werklikheid van die sonde te deurgrond; dit 

gaan om hulle moontlikhede en swakhede~ die verbasingwekkende 

en skokkende van wat die moderne dekadente mens is en wil 

wees, teenoor wat hy kan en moet wees - dit gaan om die mee
1doenlose verwerping van sy hoe roeping as mens. 

In hierdie tyd van meedoenlose stryd teen die gees van die 

jeug moet die kind gehelp word om eg en eerlik te wees~ om 

lojaal te wees aan ons land en volk en kerk en alles wat ons 

eie is, want dit is vandag moeilik vir kinders om tussen 

soveel dislojaliteit by (1n minderheid) volwassenes, hulle 

. d 	 2weg 	 t e v~n • In hierdie tyd van krisis moet die skool

1. 	 Jooste, J.H.: Die begrip jeugweerbaarheid en die behoefte 
daaraan - Toespraak gelewer by geleentheid van die jaar
likse kongres van die Natalse Onderwysersunie op 
26 September 1972, p.5

2. 	 Kotzee, A.t.: "Jeugweerbaarheid", Tydskrif vir middelbare 
onderwys, vol.51, nr.2~ September 1973, p.15 
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hoof die gevaartekens duidelik kan sien waarteen sy skool 

vestings sal moet bou. 

3.6.1.2 Grondslag en perspektief 

Die hoof moet in staat wees tot leiding. 

Opmerkin5 1 

Konstruktiewe, dinamiese leiding in die Afrikaanse skool 

veronderstel roepingsbewuste leiding wat gegrond is op 'n 

lewens- en wereldbeskouing volgens die Woord van God. 1 

Dit vereis van horn 'n heldere begrip van die lewens- en 

wereldbeskouing van die Afrikaner en perspektief vanuit die 

oortuiging op elke taakfaset in die skool en die uitvoering 

daarvan in die skoolprogram. Die roepingsgedagte dat die 

mens tot medewerker vir Gods koninkrYk2 verorden is, moet in 

die lewe van die skoolhoof gerealiseer word. Hiervoor is 

nodig 'n deeglike kennis van Gods Woord en oorgawe aan die 

leiding van die Heilige Gees. Dit vereis dat die daad op 

die geloof sal volg. "Die leier van die Afrikaanse skool 

moet sy leierskap bewustelik leef en deurleef." 3 

Voorts moet hy die geskiedenis van sy volk k~n en in alle 

opsigte met sy volk meelewe. 4 

1. 	 Potgieters D.G.: op.cit. s p.216 
2. 	 Kolossense 4:11 
3. 	 Potgieter s D.G.: op.cit., p.216 
4. 	 Potgieter, D.G.: "'n Profiel van die ideale hoof van die 

Afrikaanse skool"s artikel in Fokus, jaargang 1, nr.1, 
Mei 1973, p.44 
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Opmerking 2 

In die praktyk is daar tn groot aantal hoofde van Afrikaanse 

skole wat die Christelike lewensbeskouing huldig, maar dit 

nie as van universele belang in hulle lewens, in die lewe 

van hulle volk en daarom ook in die opvoeding van die kinders 

van die volk beskou nie. Potgieter het in tn ondersoek 
1

hierdie ontstellende feit aan die lig gebring. Hy het 'n 

opsomming gemaak van ongeveer seshonderd antwoorde wat ont

vang is op vraelyste wat aan hoofde van Afrikaanse skole ge

stuur is, ten einde tn profiel van die lewensbeskoulike per

spektief van die hoofde te kry. Hulle moes nege verskillende 

vereistes vir die beginner-hoof in volgorde van belangrikheid 

plaas. Die volgende vereistes is genoem: hoe intelligensie, 

vakkennis, insig, onderwyservaring, ervaring van skooladminis

trasie, buitengewone kennis en begrip van menseverhoudings, 

vermoe om tn geheelbeeld van sy taak te kry, 'n Christelike 

lewensbeskouing en roepingsbesef. 

Van al die hoofde wat geantwoord het, het minder as die helfte 

'n Christelike lewensbeskouing as die belangrikste vereiste 

vir die beginner-hoof van die Afrikaanse skool beskou. Hier

die hoofde het in oorwegende getalle in die kerkrade van die 

drie Afrikaans-Reformatoriese kerke gedien en meer as negentig 

persent van hulle is lede van onderwysersverenigings wat ver

klaarde belyers is van die Christelik-nasionale grondslag. 

1. Potgieter, D.G.: op.cit.~ p.202 



457. 


Dit is reeds by herhaling beklemtoon dat die Christelike 

lewensbeskouing die grondmotief van die Afrikaanse skool is 

en daarom ook van die hoof se taak behoort te vorm. "Dit 

gee aan die hoof 'n kenmerkende perspektief op alle aspekte 

en handelinge by sy skool wat deur geen ander perspektief 

by die Afrikaanse skool vervang behoort te word nie. Die 

Christelike lewensbeskouing behoort die aksent in die Afri 

kaanse skool te ontvang en enige Christelik-lewensbeskoulike 

kwaliteite behoort die voorrang bo alle ander kwaliteite te 

geniet~ ongeag die ander goeie kwaliteite wat daarmee saam 

gegroepeer word."l 

3.6.1.3 Persoonlike voorbeeld 

Uit hoofde van die feit dat die taak van die skool daarin 


gelee is om kinders te vorm tot Christelike, beskawingsmon


dige jongmanne en jongvroue2 word dit verwag dat die persoon


like voorbeeld wat die hoof stel in sy skool sowel as daar 


buite, sal wees volgens die norme van die Skrif. 


Opmerking 1 


potgieter3 beskryf die hoof as persoon op 'n treffende wyse. 


Hy se alle selfgesentreerdheid, eiewaan, persoons- of mens

1. Potgieter, D.G.: op.cit., p.196 
2. Venter, E.A.: op.cit., p.37 
3. Potgieter, D.G.: oQ.cit., p.216 
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gesentreerde ambisie is van die duiwel. Die houding van 

die hoof moet wees die van die nederige, beskeie dienskneg, 

soos Christus dit van sy dissipels vereis het: "En elkeen 

wat onder julle die eerste wil word~ moet julle dienskneg 

wees; ... " (Mattheus 20: 27 ; Lukas 22: 26) • 

S~nder om in detail te verval in 'n inventaris van al die 

voortreflike mens like eienskappe wat by die ideale skoolhoof 

verwag kan word, verdien 'n paar aspekte tog vermelding. 1 

(a) Voorkoms 

By die ontmoeting van die skoolhoof moet sowel die ouer en 

leerling as die nuwe personeellid die indruk kry van 'n net

jiese, vriendelik-innemende persoon, 'n emosioneel- en sede

lik-goedgebalanseerde mens uit een stuk, wie se voorkoms en 

optrede respek afdwing en 'n gevoel van vertroue en veiligheid 

skep. 

(b) Taalgebruik 

Sy stemtoon en taalgebruik is vir horn 'n onmisbare bate. 

Hy moet in staat wees om sy opdragte, boodskappe en gesprekke, 

hetsy mondeling of skriftelik, logies, duidelik en in keurige 

Afrikaans te stel. 

(c) l\lenseverhoudings 

Omdat die hoof aldag en heeldag met mense kommunikeer, is die 

handhawing van gesonde menseverhoudings een van die belang

1. 	 Potgieter, D.G.: op.cit., Fokus, pp.44-49. Eie ervaring 
en waarneming staaf hierdie siening 
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rikste komponente van sy leierskap. As mens wat besig is om 

In Godgegewe opdrag uit te voer, moet hy homself en elke 

ander mens konsekwent sien volgens die waardigheid wat elk 

as skepsel van God het. In die hantering van mense moet 

hy sonder vooroordeel In ruime mate van begrip, geduld en 

hartlikheid openbaar. 

(d) Administratiewe leier 

Die ideale leier moet oor deeglike organisasievermoe beskik. 

Hy moet horn daartoe bekwaam deur studie en ervaring van en 

insig in onderwyswette en -regulasies. Hy moet sy opdragte 

oordeelkundig delegeer aan sy ondergeskiktes en 'n metode 

van kontrole ontwerp wat sal verseker dat die ingewikkelde 

organisasie van die skool sonder haakplek verloop. Met In 

oop oog en oor en met gesonde oordeel hou hy sy vinger op 

die pols van elke onderdeel van die organisasie. Hy stel 

die voorbeeld van nougesette pligsgetrouheid en energieke 

werkvermoe. Hy is soggens eerste by die skool en is die 

laaste om middae te vertrek. 

(e) Geestelike leier 

Sy houding moet die van die nederige, beskeie dienskneg wees. 

Die ware leier ag sy volgelinge hoer as homself. In alles 

wat hy doen, streef hy om die eer van God te handhaaf en is 

altyd in staat tot positiewe stellingname in die antitese. 1 

1. Vergelyk hoofstuk II, paragraaf 8 
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In sy gesagsposisie 1 handhaaf hy In ferme dissipline in In 

gees van liefde. Sy manlike waardigheid is altyd 'n sinne

beeld van innerlike krag, van oortuiging en van sekuriteit 

vir ouers, personeel en leerlinge. 

As professionele leier is hy akademies en professioneel goed 

onderle om ook te kan voldoen aan fundamentele eise wat daag

liks aan horn gestel word as geestelike leier. Sy bree agter

grond en kennis stel horn in staat om sake in perspektief te 

bring en met insig beslissings te maak. Sy taak bly altyd 

vir horn 'n uitdaging omdat dit aan horn vreugde verskaf van 

'n taak wat verrig word "soos vir die Here en nie vir mense 

nie".2 

Die ideale hoof stel altyd die voorbeeld as ideale opvoeder, 

dit wil se hy is ook geestelike leier van sy skool. Hy lewer 

nooit minder as wat hy van sy ondergeskikte verwag nie. Hy 

wy sy volle aandag aan sy primere taak en geen ontspanning of 

poging tot byverdienste rnag sy aandag in so In mate opeis 

dat dit inbreuk maak op sy amptelike, sosiale en kerklike 

pligte nie. Hy weet wat die Skrifwoord beteken wat se: 

"Koop die tyd uit. H3 

Die voorbeeld wat hy in die sosiale lewe stel, isonberis

pelik. Hy het geen probleem om horn reg te gedra op enige 

1. Romeine 13:1 
2. Kolossense 3:23 
3. Kolossense 4:5 
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sosiale funksie waar ongeoorloofde praktyke hoogty vier nie, 

eenvoudig omdat hy nie daarheen genooi word nie. Almal weet 

wat sy lewensbeskouing en lewensnorme is. Op Sondae is sy 

plek in die kerk nooit leeg nie. Hy is 'n leier in sy ge

meente~ in die kultuurlewe en op die breer volksterrein. Hy 

is 'n eerbare en beminde vader van sy huis. 

As daar besin word oor die ideale hoof as opvoedkundige leier 

met die oog op geestelike weerbaarmaking van sy leerlinge, 

sou 'n mens nie by die hoof as filosoof kan verbykyk nie. 

Ons het reeds bepaal dat daar in Suid-Afrika onmiskenbare 

tekens te bespeur is dat allerlei humanistiese en ander ideo

logiese tendense aan die werk is om die bestaande behoudende 

ordes van die Afrikaner om te keer. Met sy oor op die grond 

is hy voortdurend besig om die volle diepgang en implikasies 

van vreemde ondermynende invloede te bepaal en die geestelike 

gevare te identifiseer, sodat hy sy ondergeskiktes sal inlig, 

waarsku, voorlig en voorleef en hulle daardeur inspireer en 

begeester. 

Die hoof probeer nooit toneelspeel nie. Hy weet dat die doel

treffendheid van sy leierskap nie die somtotaal van sy voor

treflike eienskappe is nie maar dat dit gelee is in sy stra

tegie wat gebore is uit wysheid wat hy van God begeer het. 1 

1. Jakobus 1:5 
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In latere paragrawe word die prakties-professionele aandeel 

van die hoof duideliker toegelig. 

3.6.2 Die Christen-onderwyser 

Wanneer gepraat word van die Christen-onderwyser, kwalifiseer 

dit die onderwyser. Dit is tn besondere soort onderwyser, 

'n Christen. Volgens die Skrif het Christen-wees te doen 

met Christus. Dit gaan dus om tn besondere verhouding waarin 

die mens tot Christus te staan kom. Die mens leer Christus 

ken in die Heilige Skrif as hoogste Profeet, enigste Hoe

priester en ewige Koning en deur sy geloofsverbintenis met 

Christus is die Christen ook profeet, priester en koning. 

Die Christen is die mens wat deur die geloof homself leer ken 

het as sondaar en in die soenverdienste van Christus sy verlos

sing gevind het. 

Die Christen-onderwyser is dus die onderwyser wat deur die 

geloof 'n lid van die liggaam van Christus is om as profeet~ 

priester en koning sy taak as onderwyser te verrig. Op grond 

hiervan sal sy hele benadering tot die onderwysberoep en die 

kinders wat aan horn toevertrou is, tn besondere stempel dra. 

Voor sy klas neem hy standpunt in tot eer van God en beoefen 

hy Christelik-wetenskaplike vakonderrig. 

Die Christen-onderwyser weet dat Christus na hierdie wereld 

gekom het om Sy koninkryk te stig en dat hy as medebouer aan 
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die koninkryk geroep is. "Met die oog gevestig op Christus~ 

kan hy voortgaan om sy dagtaak te verrig in die wete dat 

is u1Jesus Christus die Here en van horn verwag om daagliks 

getrou in Sy wingerd te arbei. 

Die Christen-onderwyser van ons dag het In heilige oortuigings

roeping. Hy moet self oortuig wees van die waarheid van God 

se Woord as wegwyser op elke terrein~ ook op die terrein van 

die wetenskap en kennis. Om enigsins sinvol met die kind 

om te gaan~ moet elke woord van die onderwyser met besieldheid 

gelaai wees~ dit moet uit sy eie hart kom. 

"Die hedendaagse Christen-onderwyser is bekommerd oor die 

hedendaagse wereld en mens. Hy is gevoelig vir die eksis

tensiele kind in sy konkrete situasie; die kind met sy per

soonlike belangstellings~ verlangens~ suksesse~ verdriete~ 

teleurstellings en verwagtings. Hy ken die mens~ veral die 

jeug~ van sy tyd sodat hy solider langs hulle~ maar vaderlik 

bo hulle kan staan. Kyk hy na die kind hier voor hom~ sien 

hy Jesus Christus. u2 

Verder is in die voorafgaande gedeelte van hierdie hoofstuk 

dikwels verwys na deugde wat by die onderwyser teenwoordig 

moet wees. Die deugdelike vereistes van die ideale skoolhoor 

as opvoedkundige leier is seer sekerlik in baie gevalle net 

so oordraagbaar op die gewone assistent-onderwyser as opvoeder 

1. 	 Van Rensburg~ H.N.J.: op.cit' J pp.1-2 
2. 	 Van Wyk, J.H.: Die onderwyser in die Christelike skool, 

pp.9-10 
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voor sy klas, tydens die beoefening van buitemuurse aktiwi

teite sowel as in sy private lewe. Elke verwysing na die 

ideale onderwyser se karaktereienskappe dui daarop dat hy 

'n besondere samestelling moet he omdat hy met 'n heel 

besondere taak besig is. 

Deur die eeue het die Staat en Kerk besondere belangstelling 

getoon in die werk van die onderwyser wat gedoen word in be

lang van die jong burgers en kerklidmate op skool. 1 

As daar besin word oor die vereistes waaraan die ideale onder

wyser as Christelike opvoeder moet voldoen, moet dit gedoen 

word in die lig van die feit dat onderwys in die Republiek 

van Suid-Afrika beheer word deur die staat wat deur wetgewing 

die Christelike karakter van die openbare skool verpligtend 

stel2 en voorsiening maak vir 'n beleid wat ten opsigte van 

onderwysersopleiding gevolg moet word. 3 Die Christelike 

ten opsigte van die Afrikaanse skole moet verstaan word as 

die Christelike en die nasionale onderwystradisie van die 

Afrikaner. 4 

Die Christelik-nasionale lewensopvatting moet deurwerk op die 

Afrikaner se Christelik-nasionale opvoeding van ons kinders 

1. Jooste, J.H.: op.cit., p.201 
2. Wet op Nasionale Onderwysbeleid - nr.39 van 1967 
3. Wysigingswet op Nasionale Onderwysbeleid - nr.73 van 1969 
4. Jooste, J.H.: op.cit., p.202 
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die lewensopvatting vereis die opvoeding~ en die opvoeding 

veronderstel die lewensopvatting. 1 Die sin en samehang 

van die ganse mens like bestaan is onlosmaaklik verbind aan 

sy lewensbeskoulike opvatting. Die skool kry sy beslag aan 

die hand van sekere waardes en norme wat hy handhaaf. Die 

Christen-onderwyser kan nie anders as om op te voed volgens 

Christelik-Protestantse norme nie en derhalwe is ay opvoe

dingahandelinge self In uitingsvorm van sy persoonlike wereld

en lewensbeskouing. 2 Die skool se orienteringstaak word 

in sy volle omvang gewy aan die lewena- en wereldbeskoulike 

vorming van die kind, dit wat vir horn sy kosbaarste erfenis is. 

Van der Stoep spreek horn soos volg uit oor die invloed wat die 

onderwyser op die kind het in hierdie opsig: "Dit is begryplik 

dat elke persoon wat die Christelike lewensopvatting huldig~ 

sy interpretasie van alles wat die werklikheid aanbied aan 

hierdie opvatting koppel. Wanneer In onderwyser dan 

bewustelik sy orienteringsopdrag opneem~ en voor sy klaa stel 

ling inneem, kan dit nie anders nie as dat sy interpretasie 

van die gegewene wat hy daagliks aanbied as leerstof, sy 

lewens- en wereldbeskoulike opvattinge deurentyd op of die 

voor- of 0ID die agtergrond sal openbaar.,,3 

Die opvoedingsgebeure in die klaskamer vorm die middelpunt 

waarom die hele onderwysende opvoeding van die skool draai. 

1. Coetzee, J. Chris: OE.cit., p.21 
2. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.97 
3. Idem.~ p.98 
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Dit is hier waar die hoogste eise aan die onderwyser gestel 

Die werk waarmee hy in sy klaskamer besig is, isword. 


Christelike onderwys en vanselfsprekend ook positiewe Chris

telike opvoeding - in elke vak. 
1 Hiervoor is nodig: 


(1) 'n Deeglike Christelike vakwetenskaplike opleiding in 

die skoolvakke wat hy behartig - "so ingebed in die Christe

like vakfilosofie van die betrokke skoolvak(ke) dat die onder

wyser in staat sal wees om die grondbeginsels van ons 

Christelik-nasionale lewensbelydenis ook in sy vakonderrig 

aan die leerling tuis te bring".2 Hy moet meester wees van 

sy yak en moet telkens improviseer en deur vinnige oordeel 

wee skep om probleme op te los en doelstellings te verwesenlik. 

Sy taak in die klaskamer is om die kind aan die hand van be

paalde leerstof te onderrig. Bepaalde inhoude moet op die 


mees geslaagde wyse by die kind tuisgebring word. 3 Dit ver

eis dat hy ten opsigte van vakinhoud, -doel, -metodiek, 

-media~ evaluering van vakkennis, remediering en ook ten opsig

te van die kinderantropologie onderle moet wees. Dit is 

beslis onontbeerlike onderwystoerusting van die Christen

onderwyser omdat slegs daarin die aansluiting tussen Christe

like vakonderwys en Christelike opvoeding (weerbaarheidsop

voeding) gevind word. 4 

1. 	 Strauss, H.J.: Christelike Wetenskap en Christelike Onder
wys~ p.73 

2. 	 Strauss, H.J.: Christelik-Nasionaal en C.N.O., p.30 
3. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.272 
4. 	 Strauss~ H.J.: op.cit., p.30 
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(2) Vir die Christen-onderwyser is dit dus van primere be

lang dat Christelike vakonderrig terselfdertyd ook altyd 

Christelike opvoedingswerk moet wees. In die sin moet elke 

onderwyser ook 'n Christelike opvoedkundige wees en die 

onderrig wat hy waarneem s6 aanbied dat daardeur 'n bydrae 

gelewer word tot die Christelike karakterbou, opvoeding en 

vorming van die kind. 1 "Uit die aandeel van elke vak moet 

die opvoedeling dus deel he aan die Christelike opvoedings

proses wat sy ontwikkeling tot Christelike volwassenheid of 

beskawingsmondigheid bevorder.,,2 

Die opvoeder beskik nie oor die "hart" van sy opvoedeling nie. 

Wedergeboorte van die hart :i.s die vrug van Gods genade in 

Christus deur die werk van die Heilige Gees. 3 Opvoeding 

is egter In integrale handeling, dit kom uit die hart van 

die opvoeder en daarom is dit die hoogste ideaal van die 

Christen-opvoeder om deur persoonlike voorskrif (norm), voor

beeld (normgehoorsame lewe) en getuienis deur te dring tot 

die 	hart van die opvoedeling en horn te lei tot weerbaarheid. 

Weerbaarheid is ten diepste 'n doelstelling wat slegs deur 

die onderwyser by die kind bereik kan word indien albei aan 

In primere voorwaarde voldoen, te wete tn bereidwilligheid om 

1. 	 Strauss, H.J.: Christelike Wetenskap en Christelike 
Onderwys" p.76 

2. 	 Idem., p. 76 
3. 	 Heiberg, P.J.: op.cit., p.59 
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in die lewensantitese aan die hand van die Christelike norme 

stelling in te neem omdat dit die enigste sekerheid is. 

Heiberg se in hierdie verband: If dis nie maar toevallig 

dat die Skrif waarsku: 'Bewaak jou hart meer as alles wat 

bewaar moet word ... ' nie. Die mag wat daarin slaag om 

beslag te le op die hart van die mens, kry daarmee ook 'n 

vat op die hele lewe van die mens: sy geloofslewe, sy etiese 

lewe, sy regslewe, ens."l 

Die Christen-onderwyser se ideaal van weerbaarheidsopvoeding 

word in die eerste plek bereik deur sy Christelike vakonderrig. 

Dit is dus van fundamentele belang dat deeglike Christelike 

vakwetenskaplike opleiding en bekwaamheid gepaard moet gaan 

met die regte Christelike lewensbeskoulikheid soos voorheen 
2aangetoon. 

Weldra volg 'n kort besinning om vas te stel wat die profes

sioneel-Christelike metodiek behels, wat deur hoof en per

soneel gebruik moet word, om die jeug in die skool weerbaar 

te maak. 

1. Heiberg, P.J.: op.cit., p.47 

2. Vergelyk paragraaf 3.4.3 
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3.6.3 Tug en dissipline in die skool 

Opvoeding is onmoontlik sonder gesag en dissipline. Dit is 

In onvermydelike en noodsaaklike voorwaarde van die opvoe

ding. 1 Die vraagstuk van tug kan nie losgemaak word van 

die Christelike lewens- en wereldbeskouing oor die oorsprong~ 

wese en bestemming van die mens as objek van die opvoeding 

en as opvoeder nie. Albei is betrokke~ omdat die tug vir 

sowel opvoeder as opvoedeling geld. Dit is hier In vraag

stuk van liefde en veral van die wil en nie soseer van kennis, 

onderrig en verstand nie. In sy wese het die vraagstuk van 

tug en dissipline te doen met gehoorsaamheid en vryheid van 

die mens. 

2Coetzee sien tug as die handhawing van opvoedingsgesag en 

vind sy grond in die ongehoorsaamheid van die mens aan die 

Wet van God, dus in die sondeval. Voor die sondeval was daar 

geen sprake van swak dissipline en gevolglik van tug soos die 

mens dit ken en ervaar nie, want toe was die mens heilig, 

dit wil se sondeloos, gehoorsaam, vry, een met sy God. Met 

die sondedaad het die mens homself losgemaak van God en het 

hy gekom onder die straf en tug van sy Skepper. 

1. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.112 en Gunter~ C.F.: 
op. cit., p. 6 

2. 	 Coetzee, J. Chris: Die besinning oor tug wat hier gegee
word, is volgens sy artikel "Ons tug" in Onderwysblad, 
Mei 1966, p.l 
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Met 	 sy skepping het God aan die mens mag en gesag gegee oor 

die 	aarde, naamlik om dit te onderwerp en om te heers oor 

al die lewende wesens, en na die sondeval het Hy dit uit 

genade ook aan die een mens oor 'n ander (man oor vrou, ouer 

oor 	kind, heer oor onderdaan) gegee. 

In alle handelinge van die een mens teenoor ander mense kom 

ter 	sprake tegelyk gehoorsaamheid en vryheid, tughandhawing 

en tugrekenskap. 

Die 	ouerlike gesag word deur die ouer by die toelating van 

die 	kind op skool, tydens skoolure, aan die onderwyser ge

delegeer. Hy mag en moet van die kind gehoorsaamheid eis,l 

maar hy sal en moet van sy uitoefening van die gesag reken

skap aan die ewige Gesag gee. Die onderwyser en veral die 

skoolhoof, wat dikwels tug handhaaf deur middel van lyfstraf, 

moet bewus wees van die feit dat die tugdaad 'n daad is in 

die 	naam van God en moet aan die eise van Gods Wet beantwoord. 

So bepaal en aanvaar die Christelike beskouing die gesag en 

mag 	 van die onderwyser oor die kind op skool. 

Die 	kind is nie net onderworpe aan die gesag van sy ouer en 

onderwyser nie; hy besit as kind van God ook sy reg en vry

heid. Die onderwyser moet hiermee altyd rekening hou. 

1. 	 Die onderwyser tree op as plaasvervanger van die ouer 
tydens skoolure kragtens gesag wat aan horn gedelegeer is. 
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Gesag is nie slegs verleen nie, maar die kind is ook kind 

(koningskind) van God. Die kind moet gehoorsaam wees slegs 

solank dit geskied binne die grense van Gods Wet: die mens 

moet God meer gehoorsaam wees as die medemens (ouer, onder

wyser, heerser). 

Hierdie beskouing stel die vraagstuk van tug op skool ver bo 

enige ander suiwer menslike beskouing. Gesag en gehoorsaam

heid, onderworpenheid en vryheid is gegrond op Gods skeppings

orde. Die opvoeder mag en moet tug, die opvoedeling moet 

homself aan die tug onderwerp. Tug en onderwerping moet 

altyd in liefde en geloof geskied. Dit mag nooit verwyder 

nie (weg van God en sy gebod) , . dit moet altyd bind en nader 

trek. Tughandhawing is net soos onderwys-gee In genadegawe 

en seen van God. Tug en onderwys is die twee middele om die 

kind groot te maak tot liefde en diens aan God en medemens. 1 

Volgens Van der Stoep is in die didaktiese onderwyssituasie 

die ordelike karakter van die skool gelee, en wel daarin veral 

dat dit nie gaan om willekeurige sisteme nie, maar om weldeur

dagte, verantwoordbare ontwerpe. Die skool probeer om deur 

hierdie ordelike karakter van die leerhandeling die geordende 

wereld van die kind te vergroot. Die onderwyser verteen

woordig hierdie orde. Hy doen dit kragtens die feit dat die 

1. Coetzee, J. Chris: "Ons tug", in Onderwysblad, Mei 1966 J 

p.l 
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skoolsituasie op 'n gesagsverhouding berus~ waar die onder

wyser met gesag beklee is op grond van sy volwassenheid, sy 

pedagogiese kennis en sy kennis van bepaalde inhoude maar 

veral op grond van gesag wat aan hom gedelegeer is. 

Orde is nie net tn kenmerk van die onderwyssituasie nie, 

maar tn voorwaarde vir die suksesvolle afloop van die didak

tiese gebeure in die formele opset van die SkoOl~l met ander 

woorde opvoeding is onmoontlik sonder gesag en dissipline. 

Dit is twee onmisbare opvoedingsmiddels. 

Die menslike wereId is In wereId van orde. Wanorde skep In 

sfeer van spanning, onrus en onsekerheid. Die kind kan nie 

deel he aan die mens like ordening as hy nie daarin tuis is 

en dit aanvaar het nie. Die skool moet dus sorg dat - net 

soos in die goedgeordende huis - sy organisasie berus op reel

maat en orde;2 bepaalde dinge geskied op bepaalde tye, op 

bepaalde plekke en op bepaalde wyses wat aan die kind seker

heid en veiligheid waarborg. Hierdie reelmaat van die skool 

het tn sterk positiewe invloed op die kind; dit dra by tot 

bestendigheid in sy lewe. Hier maak hy vir die eerste keer 

kennis met gesag wat anders is as die van die ouerhuis. 

1. 	 Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.122 

2. 	 Vergelyk die Opvoedingsbeskouing van die "New Left" wat 
Italle ordeninge van die samelewing omver (wil) werplt. 
Van Wyk, J .H.: "Die opvoedingsleer van die "New Left". 
Fokus, jaargang 1, nr.3, p.160 
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Die verskeidenheid in die skool saam met klasgenote wat uit 

verskillende huise kom, maak dit noodsaaklik dat daar orde 

sal heers. Die onderwyser, as verteenwoordiger van die 

behoorlike en as draer van gesag, skep orde in die wereld 

van die kind. Hierdeur ontdek hy wat sy regte en verplig

tinge is. Wanneer die onderwyser streng maar simpatiek is, 

heers daar 'n mooi klasgees en die enkeling in die klas ervaar 

daar dieselfde gevoel van geborgenheid as in die ouerhuis. 1 

Die onderwyser skep orde deur self rustig, met selfvertroue 

en beheers op te tree selfs in krisissituasies, deur so min 

as moontlik te straf, deur konsekwent en billik op te tree 

en deur so min as moontlik die normale klaspraktyk en skep
2pende aktiwiteit van die groep te versteur. 

Strengheid en orde moet altyd gepaard gaan met liefde en 'n 

billike optrede. Om te regeer met 'n ysterhand om daardeur 

oordrewe ordelikheid te verkry, belemmer die skeppende deel

name van die kind aan werk en spel. 

Deur tug word die opvoedingsgesag gehandhaaf. Daar is sekere 

dinge waarvan kinders nie hou nie en wat hulle tog moet aan

leer en aanvaar. So sal 'n kind moet verstaan dat sekere 

sleurwerk byvoorbeeld noodsaaklik is. Sodra hy dit besef, 

1. 	 Van Vuuren, J.C.G.J.: Studiegids vir fundamentele pedago
giek, U.O.D.-kursus, Unisa, 1968-1970, p.84 

2. 	 Idem., p.l08 
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sal hy makliker sy samewerking gee. 'n Rustige~ vriendelike 

optrede met die nodige rustigheid en begrip~ sonder verhoogde 

stemtoon en dreigemente waarborg die gewilligheid van die 

opvoedeling om te gehoorsaam in 'n hoe mate. Dit sal 'n 

vrywillige aanvaarding van gesag bevorder. Die sterk gesags

leier ondervind min probleme selfs met die weerbarstige 

jeugdige in sy onsekerheid. So 'n opstandige leerling ver

welkom onbewustelik sterk gesagsleiding omdat dit aan hom 

geborgenheid verskaf in teenstelling met sy eie onsekerheid 

waaraan hy miskien tuis uitgelewer is. So word die dissi 

pline pedagogies onmisbaar en uiters waardevol. 

Tug en dissipline is 'n onvermydelike voorwaarde van die op

voeding en gevolglik ook vir die bereiking van die opvoe

dingsideaal~ geestelike weerbaarheid. 

3.6.3.1 	 Praktiese wenke aan die onderwyser in verband 
met dissipline en tug 

a. Dissipline 

Die kerngeheim van sukses in enige onderneming ter wereld is 

dissipline~ dissipline en nog 'n keer dissipline. 

Elke onderwyser is pynlik bewus van die trefkrag van hierdie 

stelling. Dissipline in die klas) en vanselfsprekend ook 

in die skool~ le ten grondslag van die suksesse in die klas

kamer. 
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Die oorsaak van gebrek aan dissipline in die klaskamer kan 

gelee wees in die onverantwoordelikheid~ swak persoonlikheid~ 

gebrekkige entoesiasme en belangstelling~ min dryfkrag, onge

duldigheid~ swak gesondheid, slegte humeur, ensovoorts, van 

die onderwyser of in die gesondheidstoestand~ huislike agter

grond, ongehoorsaamheid, ongebalanseerde persoonlikheid, 

luiheid, ensovoorts, van die kind~ of in 'n kompleks van fak

tore gelee in onderwyser en kind gesamentlik. 

Die eerste taak van die onderwyser in hierdie verband is om 

vas te stel of hy in staat is om doeltreffende dissipline 

te handhaaf sonder om vrees in te boesem en spanning te 

skep, met die nodige kalmte, liefde, belangstelling en takt. 

Die onderwyser wat daarin slaag om sy streng dissipline te 

deurdring met liefde en daardeur die regte atmosfeer in sy 

klaskamer en op die sportveld te skep, is die onderwyser wat 

in die volle sin van die woord opvoedingswerk doen. Die 

leerlinge en ouers sal die nodige respek en liefde teenoor 

so 'n onderwyser openbaar sodat sy werk 'n Ius sal wees en 

met groot sukses bekroon word. 

b. Tu~ 

Die handhawing van gesonde dissipline hang ten nouste saam 

met die beoefening van gesonde tug. 
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Om reg te kan tug, vereis deeglike kennis van die oortreding 

sowel as van die oortreder. Twee persone sou skuldig wees 

aan presies dieselfde oortreding, maar die tug kan soms uit 

eenlopend wees. Daarom bly massastraf altyd 'n gevaarlike 

praktyk. Vir sommige sou die straf regverdig en doeltref

fend wees, vir die res onbillik en selfs gevaarlik. 

'n Deeglike studie van dissipline en tug is 'n veel omvattende 

taak. Hier word egter net 'n paar baie eenvoudige en alle

daagse verskynsels beklemtoon en die onderwyser word gevra 

om tot deeglike selfondersoek oor te gaan en seker te maak 

dat hy persoonlik nie die oorsaak is van swak werk, min 

belangstelling, swak prestasies en selfs verbittering, stok

kiesdraaiery en vroee skoolverlating nie. 

b.l Die onderwyser moenie kwaad word nie - dan het hy klaar 

verloor. Dit sal aanleiding gee tot onnodige harde praat of 

skreeu - hy maak hierdeur geen gunstige indruk op die kind 

nie. Hy mag deur kwaad te word of hard te praat miskien 'n 

tydelike vrees inboesem. Dit lei egter uiteindelik tot ver

wydering en disharmonie. Hoe kalmer sy optrede in krisistye 

is, hoe kalmer sal die klas reageer en hoe groter sal die 

respek van die klas vir horn wees. Skreeuerige onderwysers 

moet met 'n ysterhand regeer (wat geen kuns is nie) of moet 

die klas doodskreeu. Hierdie praktyke het nog nooit posi

tiewe vrug opgelewer nie. 
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b.2 Die onderwyser moet waak teen dreigemente - vermy dit 

sover moontlik. As hy moet dreig~ moet dit slegs uitvoer

bare, eerlike en opvoedende dreigemente wees. Hier word 

veral gedink aan bykomstige verantwoordelikhede soos byvoor

beeld beoefening van tug en dissipline ten opsigte van haar

styl, kleredrag~ skoolfonds, insamelingveldtogte, deelname 

aan sekere aktiwiteite, ensovoorts, waar dit 'n kwessie is 

van vrywillige samewerking van die kant van die ouer en die 

kind. Hierdie sake moet so taktvol benader word, dat die 

leerlinge voel dat die onus op hulle gele word, dat dit hulle 

selfopgelegde eer en voorreg is om saam te werk. Dreige

mente sal in bogenoemde gevalle lei tot baie onaangenaamhede 

en uiteindelik die probleem verskerp. 

b.3 Die onderw~ser moet horn weerhou van sarkasme en enige 

uitlating of beskuldiging wat die leerling kan verkleineer. 

As In leerling oortree het en dit word uitgevind, is dit in 

die meeste gevalle al klaar 'n vernedering. Die onderwyser 

moenie die leerling verder verneder in sy hantering van die 

saak nie. Hy moet positief weesm sy berisping sodat die 

leerling In ware gevoel van berou sal he wat sal lei tot self

dissipline en In gevoel van harmonie tussen onderwyser en 

leerling sal laat. Hierdie resultaat sal nooit bereik word 

deur die leerling sleg te se en verwysings te maak na swak 

huislike opvoeding, swak ouerlike gesag, moedswilligheid, 

swak karakter, misdaad, "ducktails", hippies, ensovoorts, nie. 
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b.4 Die onderwyser moet horn weerhou van enige vorm van lyf

straf. Lyfstraf moet altyd die opvoeder se laaste tugmetode 

wees en moet nooit in die klaskamer toegedien word omdat dit 

die weg van die minste weerstand is nie. Lyfstraf moet 

altyd in 'n baie ernstige lig gesien word en daarom hoort dit 

tuis in die hoof se kantoor. Die onderwyser mag~ indien hy 

dit verkies, self die lyfstraf aan In leerling toedien nadat 

daar vasgestel is dat dit onder sekere omstandighede die 

regte strafmetode sal wees. Knyp~ hare langs die ore trek~ 

gebruikv.an allerlei slaangoed~ ensovoorts~ lei dikwels tot 

uiterste onaangenaamhede en skade. 

b.5 Verhoudinge tuis bepaal grootliks die kind se emosies 

en ambisies. Dikwels is die sterk vader die held van sy 

kinders. Sulke kinderti beur vorentoe en tree sterk op na 

buite. Die swak vader is asosiaal~ passief~ agressief en 

moet sy invloed laat geld deur te raas en te skreeu; soms 

deur alkohol en 'n koue ysterhand. Kinders uit hierdie huise 

het 'n groot agterstand en openbaar dikwels In onverklaarbare 

onaanpasbaarheid. 

tn Baie sterk moeder gee soms aan die vader en die kinders 'n 

minderwaardigheidsgevoel~ sulke ouers se kinders openbaar 'n 

gebrek aan deursettingsvermoe en ondernemingsgees. Dit is 

ook die geval met kinders wat oorbeskerm word en soos kweek

huisplantjies opgroei. Daar moet dus altyd gepoog word om 

http:gebruikv.an


die siel van die kind te verstaan voordat geoordeel en 

gestraf word. Hierdie ontleding verg tyd en belangstelling. 

b.6 Konsekwente optrede, sonder aansien van die persoon, 

skep vertroue by die leerlinge. Die leerlinge moet spontaan 

bewus wees van wat toegelaat word en wat strafbaar is. By 

alle onderwysers moet dieselfde maatstaf geld. Die oomblik 

as 'n onderwyser afwyk van die vaste norm wat in die skool 

geld, begin die bepaalde onderwyser probleme ondervind. 

b.7 Geen diskriminasie teen enige leerling mag ooit plaas

vind nie. Al sou dit gebeur dat 'n leerling of ouer die 

onderwyser irriteer, lastig val~ uittart of om een of ander 

rede ontevredenheid by hom wek~ moet hy nogtans sy selfbe

heersing en volle waardigheid behou en nooit teenoor die kind 

laat blyk dat hy ontsteld voel oor die ouers se optrede nie. 

b.8 Samevatting - Die onderwyser moet uiters versigtig 

wees in die keuse van sy woorde as hy leerlinge bestraf. Die 

straf wat opgele word~ moet altyd opvoedkundig korrek wees. 

Straf word opgele om die leerlinge te laat besef dat hy/sy 

oortree of versuim het - daarmoet dus deeglik seker gemaak 

word dat die leerling wel skuldig is. Die straf moet sover 

moontlik in verband gebring word met die aard van die oor

treding. Die straf moet 'n nuttige doel dien - doellose en 

sinnelose take as strafmiddel moet vermy word. Waak teen 

maasastraf en teen straf wat buite verhouding is met die oor

treding. 



480. 


Die onderwyser moet horn weerhou van sarkasme en bars optrede. 

Lyfstraf moet altyd 'n laaste tugmetode wees. As straf 

toegedien moet word, moet dit by die leerling respek-inboesem. 

Die straf moet nie vir die kind onbillik voorkom nie, sodat 

daar nie verbittering ontstaan teen die onderwyser en teen 

sy werk nie. Noodsaaklike straf en berisping mag nooit 

versuim word nie. Die onderwyser moet.besef dat ~y sukses 

nie bloot afhang van 'n kind se intelligensie of van sy eie 

vermoe· om kennis oor te dra nie, maar ook van sy begrip 

van die diepste wese van die kind en sy motiewe. 

3.6.4 Didaktiese aanpak met die oog op weerbaarheid 

(a) AIgemene oEmerkings 

As daar oor die taak van die sekondere skool met betrekking 

tot weerbaarheidsopvoeding besin word, word daar naas die 

vreer cpvoedingsprogram van die skool veral gedink aan die 

onderwysende opvoedingsaspek in die klaskamer. Daar moet 

'n bepaalde didaktiese situasie geskep word, 'n wyse waarop 

onderwyser en leerling met mekaar omgaan of behoort om te 

gaan ten einde die weerbaarheidsideaal van die skool te bereik. 

Die onderwyser het 'n besondere taak, plek en aandeel in en 

aan die didaktiese situasie en moet horn deeglik kan verant

woord oor sy taak as opvoeder. Dit is In veelomvattende 

taak wat hoe eise aan die onderwyser se volwassenheid en per
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soonlike beskawingsmondigheid stel. Vir die Christen

onderwyser behoort die opvoedingsopgawe in die skool eer

stens nie 'n amptelike te wees nie maar 'n persoonlike. 

Hy moet 'n verantwoordelikheid aanvaar vir die deel van die 

kind in sy deurtog na volwassenheid. Volgens Van der Stoep 

"is die onderwyser die skool en derhalwe word aan laasgenoemde 

die taak opgedra om die skoolwereld tot leefwereld vir die 

kind te herskep, sodat hy die persoon is wat sal sorg vir 

die hoekstene van die brug waarlangs die kind hom in sy tog 

na die verowering van die volwassene-wereld beweeg".l Hy 

lewer dus naas die ouer 'n belangrike bydrae tot die vol

tooiing van die kinderwereld. 

Die onderwyser moet die verloop van die leersituasie in sy 

klas inisieer en dit vereis deeglike, wetenskaplike beplan

ning en besinning. Die onderwyser moet vir die kind ruimte 

skep waarin hy tot beskawingsmondigheid kan ontplooi. 

Onderrigsgebeure in die skool is in elke opsig opvoedings

gebeure. 2 Die onderrigtaak van die onderwyser is dus In 

pedagogiese taak en vir die Christen-onderwyser van die sekon

dere skool impliseer dit 'n Christelike weerbaarheidstaak. 

(b) Didaktiese kriteria 

Dit word verwag dat die onderwyser die ontwerpe wat in sy 

voorbereiding gestruktureer word in die lig van bepaalde 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: op.cit., p.133
2. Idem., p.135 
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onderrigskriteria moet verantwoord,l soos onder andere die 

volgende: 

n{i) Die didaktiese ontwerp moet tn uitnodigingskarakter 

dra wat tn voortdurende appel tot die kind rig om deel te 

neem aan die leergebeure. (Daar moet ruim gebruik gemaak 

word van die klasgesprek.) 

(ii) Die kind moet geleentheid gebied word om 'n antwoord 

te waag op' die appel~ sodat die leerhandeling 'n akt van 

verowering sal word. 

(iii) Die begeleiding van die onderwyser moet aan die kind 

die veiligheid bied waaruit hy kan eksploreer en ontdek. 

(iv) Die les moet die kind se horison so verruim dat die 

leerstof 'n nuwe deel uitmaak van tn vergrote landskap. 

(v) Die leergebeure mag nooit die wereld van die kind 

Ttaftakel" nie maar moet gerig wees op die voltooiing van 

die kinderwereld. 

(vi) Die didaktiese ontwerp van die onderwyser moet tn 

sintese wees tussen leefwereld en leefinhoud. 

(vii) Die leerhandeling moet bydra om die kloof tussen 

die speelwereld van die kind en die arbeidswereld van die 

volwassene te oorbrug. 

(viii) Die didaktiese beplanning van die les moet ten volle 

rekening hou met die leerbereidwilligheid van die kind wat 

moet gedy tot lewensbereidwilligheid in die leersituasie. 

1. Van der Stoep~ F. en O.A.: op.cit., pp.135-131 
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(ix) In die ontwerp van sy les moet die idee dat die kind 

as volwassewordende onderweg is na geestelike selfstandigheid 

nougeset gedien word. 

(x) In die beplanning van die leergebeure moet die kind 

deur die leerhandeling in die geleentheid gestel word om sy 

verantwoordelikheid te verower." 

Die Christen-onderwyser moet die nodige didaktiese insig he 

om deur die toepassing van bogenoemde kriteria 'n didaktiese 

situasie te skep wat aan die kind ruimte bied waarin hy tot 

geestelikweerbare volwassene kan gedy. 

(c) Didaktiese ~rondvorme 

Om die weerbaarheidsideaal in die opvoeding te bereik~ moet 

die Christen-onderwyser ook beskik oor 'n grondplan waarvol

gens hy sy leerstof aanbied. Van der Stoep onderskei vier 

"handelingsmoontlikhede", naamlik spel~ gesprek~ eksemplaar 

en opdrag wat bekend staan as didaktiese grondvorme by die 

onderwys. Die verskillende grondvorme bevat elkeen 'n aan

tal metodologiese beginsels,l naamlik: 

(i) 	 spel: vrye aktiwiteit, dril (in oefening)~ eksperi

mentering~ vraag-en-antwoord~ demonstrasie 

1. Van der Stoep, F.: Didaktiese grondvorme~ p.142 
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(ii) eksemplaar: eksperimentering~ handboek, demonstrasie~ 

vraag-en-antwoord, dril (in oefening) 

(iii) opdrag: handboek, dril (in oefening), eksperi

mentering, vertel, vraag-en-antwoord) 

demonstrasie 

(iv) gesprek: vraag-en-antwoord, vertel, demonstrasie, 

vrye aktiwiteit. 

Die onderwyser is egter nie gebonde aan enige bepaalde grond

vorm nie. Enige algemene metode of kombinasie van metodes 

kan die grondslag uitmaak van 'n bepaalde praktiese situasie. 

Die keuse van 'n grondvorm en die samehangende metode word 

grootliks bepaal deur die aard van die leerstof, die gereed

heidsniveau van die leerlinge, die leerdoelstelling wat die 
1onderwyser nastreef, die tyd tot sy beskikking, ensovoorts. 

Alle opvoeding - dus ook skoolopvoeding - moet vanuit Chris

telike perspektief gesien, uitloop op weerbaarheidsopvoeding. 

Die onderwyser sal dus in ay lesbeplanning rekening moet hou 

met bogenoemde faktore by die keuse van 'n bepaalde grondvorm 

en metode sodat sy les In positiewe bydrae sal lewer tot 

hierdie primere onderwysdoelstelling, naamlik weerbaarheid. 

(d) Die didaktiese grondwet 

Van die kennis wat die onderwyser moet besit ten opsigte van 

die verskillende aspekte van die gedifferensieerde didaktiese 

1. Van der Stoep, F.: op.cit., p.142 
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ideaal in die onderwyspraktyk, moet hy veral kennis dra van 

die didaktiese grondwet van vormende onderrig. Die onder

wyser moet deur sy onderrig die kind as mens self bereik. 

Die mens self is nooit net die verstand of die gevoel of die 

sedelike nie. 1 Die mens se aktlewe (normatiewe of anti 

normatiewe handelinge) "ontspruit uit sy hart, sy ekheid of 

selfheid: dit is die mens wat konstitueer, dink, glo, leer, 

voel, praat, ken, wil, verbeel, besluit, handel".2 Dit wat 

die leerling van harte aanvaar, word deel van homself en is 

bepalend vir sy handelinge. Dit is dus die taak van die 

onderwyser om s6 op te voed dat hierdie handelinge in gehoor

saamheid aan die Christelike norme wat voorgehou is, geskied. 3 

As dit gebeur het die skoolonderrig bygedra tot die vorming 

van 'n Christelike, beskaafde persoonlikheid - In geeste

likweerbare mens. 

(e) Slotopmerkings 

Die didaktiese beginsel ten opsigte van opvoeding tot weerbaar

heid moet as uitgangspunt he die beskawingsmondige kind. 

Voorts vereis die klassikale onderrigmetode In besondere be

nadering van die kind. Die verhouding tussen onderwyser en 

leerling in die pedagogiese situasie moet groter erkenning 

1. 	 Castelyn, H.C.: "Universitire afstandsonderrig. Didak
tie se perspektief met verwysing na die studiegids", Bulle
tin van die Suid-Afrikaans Vereniging vir die bevordering 
van Christelike Wetenskap, nornrner 22, April 1910, p.9 

2. 	 Idem., p.9
3. 	 Idem., p.l0 
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verleen aan die kind as persoon~ hy moet as persoon in eie 

reg met groter respek behandel word. 

In die didaktiese situasie moet die onderwyser voortdurend 

daarop ingestel wees om 'n ontmoetingsverhouding met sy klas 

te skep. In hierdie opvoedingsverhouding word deur die 

gesprek sekere opvoedingsmomente sigbaar. In die klasge

sprek moet die leerling die geleentheid gebied word om toe 

te tree tot meer openhartige bespreking van die leerstof. 

Die bekwame onderwyser sal hierdie momente raaksien~ doelbe

wus uitlok en dan gebruik om die gesprek te voer in 'n rigting 

wat sal lei tot persoonlike ontmoeting. Hierdie ontmoeting 

moet die kind (veral die puber) se diepste vertwyfeling~ 

begeertes,geloofsprobleme~ sy hele worstelstryd in die vorming 

van 'n lewensbeskouing ontmoet en rig. Dit is voorwaar 'n 

geweldige verantwoordelikheid wat op die skouers van die 

onderwyser geplaas word. 

Die onderwyser moet dit altyd in gedagte hou dat die kind van 

jongs af toekomsgerig is. Hy streef na volwassenheid, na 

dit wat aan horn sekuriteit sal gee~ na selfstandigheid. Hy 

wil iemand word wat homself kan handhaaf. Hy soek na be

roepsgeborgenheid. By die vertrekpunt van enige jeugweer

baarheidsprogram moet die toekornsgerigtheid van die kind dUs 

voorop gestel word. Beroepsorientering behoort derhalwe 

ten nouste ingeweef te word in hierdie program omdat geestelike 
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weerbaarmaking ook ten doel het om die kind te lei tot In 

verantwoordelike beroepskeuse. Dit impliseer dUs ook 

keuseweerbaarheid. 

Bogenoemde didaktiese aanpak met die oog op maksimale ont

sluiting van die kind se moontlikhede tot Christelik

beskawingsmondigheid~ vereis In geestelikweerbare en didak

ties-kundige onderwyser. 

3.6.5 	 Die skool se "Jeugweerbaarheidsprogram" (soos 
onder andere aangebied deur die Transvaalse 
Onderwysdepartement) 

Ons het in vorige hoofstukke besin oor wat met die begrip 

"geestesweerbaarheid" bedoel word en wat die ideaal van 

Christelike geestesweerbaarheid in die opvoeding is. Verder 

is aangetoon watter gevare die moderne jeug bedreig en 

laastens is die taak van die skool om die jeug deur middel 

van sy normale program weerbaar te maak, bekyk. 

Die feit dat die onderwyshoorde daartoe oorgegaan het om In 

spesiale Jeugweerbaarheidsprogram in blanke skole in Suid-

Afrika in te stel, is In bewys dat die normale skoolprogram 

met al sy opvoedingsideale aangevul moet word om die krisis 

van die moderne tyd doeltreffender die hoof te bied. 

"Die aangeleentheid van jeugweerbaarheid is in baie opsigte 

vreemd en ondeursigtig omdat dit nuut is. Hierdie feit ver
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ander niks aan die opgawe wat aan onderwysers in die praktyk 

en opleidings{nrigtings gestel word ten einde die beginsels 

wat 	die onderwys hiermee op die oog het~ te verwerklik nie. 

Die begrip 'weerbaarheid' is abstrak, in so 'n mate dat dit 

moeilik konkretiseerbaar is. Om hierdie rede loop 'n 

voortreflike idee die gevaar om in sy eie onpeilbaarheid te 

verdrink. Sou dit gebeur, gee die onderwys in sy geheel 'n 

uiters belangrike doelstelling prys."l 

Die Transvaalse Onderwyshoof het onderwysers gewaarsku dat 

hulle moet besef: Die jeug van Suid-Afrika staan in die 
r 

branding van In massiewe koue oorlog wat vandag aan alle 

fronte oor die hele aardbol gevoer word. Dit het tans meer 

as ooit tevore nodig geword dat die opvoeder die kind se hand 

2stewig moet vasvat met liefde en vertroue. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement het in Suid-Afrika leiding 

geneem op hierdie gebied en in Januarie 1972 in alle sekon

dere skole en spesiale skole met senior afdelings die soge

naamde Jeugweerbaarheidsprogram as verpligte kurrikulere 

program ingevoer. 

Die verpligte komponente van die program bestaan uit die 

volgende: 

1. 	 Van der Stoep, F.: Voorwoord van Joubert, C.J. e.a. se 
ItJeugweerbaarheid". 

2. 	 Kotzee, A.L.: "Waarom In program van Jeugweerbaarheid in 
ons skole?" - Toespraak gelewer tydens In kursus vir hoofde 
van sekondere skole op 18 Oktober tot 5 November 1971, 
Pretoria. Gepubliseer in die Transvaalse Onderwysdeparte
ment se Omsendbrief nr.6 van 1972~ p.9 



489. 


1. Fisieke weerbaarheid: noodplan vir skole~ brandbestryding, 

noodhulp, dril- en marsjeeroefening, dril, skiet en orkes 

(seuns)~ kaartlees en veldtaktiek, skiet en selfverdediging 

(meisies)~ tuisverpleging, padgebruik en voertuigversorging; 

2. Beroepsleiding; en 

3. Geestesweerbaarheid. 

Daar word sestig periodes per jaar vir hierdie program afge

staan. Die helfte van die tyd (dertig periodes) word gewy 

aan fisieke weerbaarheid en die res aan beroepsleiding (agt 

periodes) en geestesweerbaarheid (twee-en-twintig periodes). 

Die Transvaalse Onderwysdepartement het aan skole verklaar 

dat dit van die grootste belang is dat die temas nie slegs 

met die leerlinge behandel sal word nie, maar dat hulle in 

groepe, die samestelling en grootte 5005 deur die hoof bepaal, 

bespreek moet word. Inligtingstukke en uitgewerkte temas 

is deur die departement beskikbaar gestel. Verder word daar

op gewys dat hoofde van skole die lede van hul personeel wat 

vir sekere komponente van die program verantwoordelik moet 

wees, met oorleg moet keur. 

Sommige aspekte sluit aan by bestaande vakke en word opgedra 

aan senior persone in die betrokke yak. Ander komponente 

staan 105 van skoolvakke. In die gevalle word die belang

stelling en vaardigheid van personeellede in aanmerking geneem. 
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Benadering: Dit word telkens benadruk dat die benadering 

en die uitvoering van die program steeds behoort te wees dat 

ons 	hier nie te doen het met 'n gewone skoolvak nie. Dis 

eerder terreine wat saam met die leerlinge betree en verken 

moet word. Die klem moet dUs op leerlingaktiwiteit geplaas 

word en leerlinge behoort ook volop geleentheid te kry orrl 

leierskap te beoefen~ hul menings te lug en tot 'n nugtere 

herwaardering van standpunte te geraak. Daar moet gewaak 

word dat die aanbieding van die program nie ontaard in 'n 

blote kwessie van luister en toekyk nie. 

Die ideaal moet steeds wees om die leerlinge ten volle by 

elke bespreking, demonstrasie, ondersoek of studie te betrek 

en hulle ook 'n aandeel in die beplanning en uitvoering van 
1die program te gee. Die kind moet geleer word om te waag, 

te verken, te eksploreer, te beplan en te verower. Dit is 

slegs deur inspanning moontlik. 2 

Die Jeugweerbaarheidsprogram in skole is maar sedert 1972 

ingestel. Die onderskeie onderwysdepartemente, skoolhoofde 

en onderwysers is tans nog besig met verkenning van die ter

rein. Daar is tot op hierdie stadium nog geen wetenskaplike 

1. 	 Jooste, J.H.: Die implementering van JeU~eerbaarheid~ 
pp.1-4. Bostaande inligting is vervat in n publikasie 
van die Transvaalse Onderwysdepartement volgend op die 
kursus vir hoofde van sekondere skole, Pretoria, 1971 

2. 	 Joubert, C.J.: op.cit., p.126 
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ondersoek onderneem om vas te stel in watter mate die Jeug

weerbaarheidsprogram in skole pedagogies verantwoord of 

verbeter kan word nie. Wat hierbo gestel is in verband met 

die program as sodanig is 'n kort weergawe van die Transvaalse 

Onderwysdepartement se siening en opdrag aan skole. 1 Daar 

is ook nog geen geldende resultate beskikbaar waarvolgens 

vasgestel kan word hoe doeltreffend die program in skole 

fungeer nie, met ander woorde in watter mate die program 

jeugweerbaarheid inderdaad bevorder nie. 

Die Jeugweerbaarheidsprogram kan dus in die skool meehelp om 

die kind op te voed om as bondgenoot van die skool die skool

taak steeds meer sinvol te laat verloop. Dit mag egter nooit 

die weerbaarheidstaak van die onderwyser in elke klas in 

woord en daad van elke vakwetenskap vervang nie. 2 

Die uitdagings van jeugweerbaarheid in binne- en buitemuurse 

aktiwiteite van die skool le didakties veral verskuil in die 

dinamiese persoonlikheid van die onderwyser wat sy jeugweer

baarheidsleerstof ten volle beheers. 3 

Die grootste uitdaging le ongetwyfeld in die feit dat die 

ingewikkelde problematiek van die moderne tyd ons tot 'n pro

1. 	 Jooste, J.H.: op.cit., pp.1-4 
2. 	 Strydom, A.H.: Die program van Jeusweerbaarheid as op

voedkundige (didakties) probleem, p.164 
3. 	 Idem. I p.176 
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gram van jeugweerbaarheid uitgedryf het. Gaan ons as kroon 

van 	die skepping ons Godverordende beheersingstaak as ouers> 

staatsmanne> teoloe, opvoedkundiges en onderwysers opneem 

en die weerbaarheidsprogram krities-waarderend uitbou?l 

3.6.5.1 'n Evaluering van die Jeugweerbaarheidsprogram 

(a) Inleiding 

Die 	Jeugweerbaarheidsprogram van die Transvaalse Onderwysde

partement word allerwee deur opvoeders2 en opvoedkundiges 3 

verwelkom. Die noodsaaklikheid van hierdie program> in die 

lig 	van huidige ideologiese strominge~ word deur onderwysers 

en dosente sterk beklemtoon. 

(b) Betiteling van die program 

Weerbaarheid is 'n wyse van menswees wat tot openbaring kom 

in die algemene doel van die opvoeding, naamlik volwassenheid. 

1. 	 Strydom~ A.H.: op.cit., p.177 

2. 	 Tydens 'n simposium vir skoolhoofde van sekondere skole in 
Transvaal, 18 Oktober tot 5 November, Pretoria, 1971, 
was daar eenparige insternming ten opsigte van die instel
ling van die Jeugweerbaarheidsprogram. 

3. 	 Skriftelike en mondelinge kornmentaar waarin instemming be
tuig word met die beginsel van 'n jeugweerbaarheidsprogram 
vir sekondere skole is ontvang van opvoedkundiges van die 
Universiteite van Pretoria, Potchefstroom, Stellenbosch, 
Suid-Afrika en die Randse Afrikaanse Universiteit, 1972 



As sodanig is dit 'n wyse van menswees wat by die jeugdige 

in toenemende mate geaktualiseer moet word. Daarom word 

voorkeur gegee aan die benaming "Jeugweerbaarmaking", wat dan 

impliseer dat die opvoeder In toenemende weerbaarheidswording 

by die kind as wordende volwassene beoog, 'n weerbaarmaking 

van die kind in sy totaliteit. (Die term "weerbaarheid" is 

egter nie totaal misplaas nie. Die toestand is militant 

in ernstige mate en In openhartige en doelgerigte aanbieding 

is noodsaaklik.) 

(c) Indeling van die werkskema vir &eestesweerbaarheid 

Die indeling van die voorgestelde werkskema vir geestesweer

baarheid, naamlik Burgerskap,Menseverhoudings en Lewenswaardes 

is goed. By sowel Burgerskap, Menseverhoudings en Lewens

waardes moet in besonder ingegaan word op die werklike essen

sies daarvan vir sinvolle menswees en menswording. Dit bete

ken dat by al drie die afdelings begin moet word met die 

vraag: Wat is Burgerskap? ensovoorts. 

Die verskillende temas wat aangebied word, word as belangrik 

en sinvol beskou. Sekere aktuele onderwerpe soos byvoorbeeld 

In evaluering van die invloed van massakommunikasiemedia, 

sensuur, opkoms van die moderne humanisme, en ander kan met 

vrug aangebied word. Meer klem behoort gele te wore op die 

primere aspek, die vertrekpunt van weerbaarheidsopvoeding, 
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naamlik die verskillende fasette van die Christelike lewens

en wereldbeskouing. 

In sy geheel beskou, sou dit beteken dat die inhoud van die 

program sonder om beginsels te wysig J van tyd tot tyd hersien 

moet word om aan te pas in die huidige snel veranderde 

situasie en tyd. 

(d) Koordinering en integrering met ander vakke 

Verskillende onderwerpe kan goedskiks by bestaande vakke 

geinkorporeer word, soos byvoorbeeld by Geskiedenis, Gods

diensonderrig, Voorligting, Rekeningkunde, Bedryfsekonomie, 

Afrikaans, ensovoorts. 

Deur die inhoud van die program te versprei onder verskillende 

ander vakke word daar enersyds weggekom van die idee dat die 

skool deur sy weerbaarheidsprogram intensionele pogings aan

wend om sy leerlinge "anders" te maa~wat moontlik verset 

kan uitlok. Andersyds bied die verspreiding die uitdaging 

aan 'n groter aantal onderwysers om daadwerklik deel te neem 

aan hierdie aktuele deel van die skoolprogram. Hoe meer 

weerbaarheidsopvoeding by bestaande aktiwiteite geinkorporeel' 

kan word, hoe meer verskyn die denkbeeld dat die Jeugweer

baarheidsprogram 'n bykomstigheid is. 
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Die Jeugweerbaarheidsprogram se werkskema dek 'n veld wat 

met verskeie vakterreine oorvleuel. Daar is min onderwysers 

wat op so 'n verskeidenheid vakgebiede ewe goed onderle is 

en ook daarom is In verspreiding van onderskeie temas na die 

verskillende vakonderwysers waarby dit natuurlikerwys tuis

hoort, wenslik. 

Die program behoort so onopsigtelik moontlik in die skool

rooster in sy geheel ingewerk te word in plaas van tydens 

"weerbaarheidsperiodes". Die hele skoolprogram moet immers 

opvoedend wees - opvoeding tot weerbaarmaking en weerbaar

wording. Daar sal dUs ernstig gewaak moet word teen 'n 

verkeerde benadering by personeel en leerlinge as sou die 

weerbaarheidsprogram beperk wees tot sekere onderwysers, 

sekere vakke en sekere tye en dat sommige onderwysers geen 

bydrae lewer tot die weerbaarmaking van die leerlinge nie. 

(d) Benaderine; 

Die feit dat die Transvaalse Onderwysdepartement "Jeugweer

baarheid" aanvaar as 'n Erogram en nie as vak nie, is van 

fundamentele belang. Wanneer die program uitgelig sou word 

tot aparte vak, bestaan die gevaar dat baie van die doelstel 

linge deur formele onderrig verlore kan gaan. Daar moet 

voortdurend gewaak word dat die metode van aanbieding van 

die stof nie die weg opgaan van sogenaamde bekeringsprediking 
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nie. Dit moet In "voorlewingsprogram" wees wat diep in die 

Iewe van die kind geintegreer word. Die kIem moet steeds 

val op seIfaktiwiteit. 1 Die kind moet nooit voel dat die 

program 'n bedreiging word vir sy eie identiteit nie. Inteen

deel J die program moet so aangebied word dat dit 'n appel 

rig aan eIke leerIing. Deurdat die program die karakter 

het van meedoen, moet die verskiIIende aspekte van die program 

as aktueel beIewe word. TerIoopse gesprekke met leerIinge, 

voortdurend en spontaan vervIeg in die rooster van die dag, 

moet deel uitmaak van die sogenaamde voorlewingsprogram. 

In die program gaan dit om weerbaarheid teen negatiewe aansIae 

maar veral om weerbaarheid tot positiewe steIIingname en 

daadkrag in die antitese. Weerbaarheid tot moet dus sterker 

bekIemtoon word as weerbaarheid teen. 

(e) Die aandeel van die onderwyser 

Die onderwyser speel die deursIaggewende rol in die weerbaar

heidsprogram. Hy moet kennis dra van die norme waarom dit 

in die program gaan. Daarby moet hy die kind ken en horn 

Iiefhe. Die intensionele bemoeienis met die kind deur die 

daagIikse onderwys- en opvoedingsprogram J met die oog op weer

baarmaking J word pas sinvol deur die funksionele invIoede wat 

1. VgI. paragraaf 3.5.5 - "Benadering" 
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in die leefwereld konkretiseer. Voorlewing deur volwassenes 

openbaar die sin van voorligting. 

Jeugweerbaarheidsopvoeding moet waargeneem word deur behoorlik 

opgeleide onderwysers met die regte lewensbeskouing. Dit 

impliseer dat alle onderwysersopleidingsinrigtings moet 

voorsiening maak vir weerbaarheidsorienteringsleergange vir 

die opleiding van onderwysstudente. 

Die feit dat 'n "Jeugweerbaarheidsprogram" ingevoer moes word 

om weerbaarheidsdoelstellings deur skoolopvoeding te bereik, 

kan beskou word as 'n aanklag teen die skool. Jeugweerbaar

making: is elke onderwyser se taak elke dag. Nogtans bly 

die feit dat die skool (onderwysers) spesiale pogings aanwend 

om sy leerlinge te ontwikkel tot beskawingsmondigheid, 'n 

gesonde opvoedkundige beginsel. Die skool (onderwysers) 

meet die jeug lei tot hul Godgegewe taakvervulling. 

Pogings van die onderwyser tot weerbaarmaking van sy leerlinge 

sal slegs met maksimale sukses bekroon word indien ouers en 

die wyer gemeenskap se voorlewing sin gee aan die program. 

(f) Die tydfaktor 

Dit is van uiters groot belang dat die tyd, soos voorgeskryf 

deur die Onderwysdepartement, vir "Jeugweerbaarheid" ten volle 

benut word. Onder geen omstandighede mag die weerbaarheids



498. 


periode vir ander doeleindes gebruik word nie. Die indruk 

mag dus nooit gelaat word dat "Jeugweerbaarheid" n6g In nie

eksamenvak is wat bygevoeg is tot die lang reeks skoolvakke 

nie en dus maar na willekeur gerieflikheidshalwe plek moet 

maak vir sportgeleenthede of ander toevallige aktiwiteite. 

Die verdeling van tyd tussen die verskillende komponente 

van die program, soos voorgestel deur die Onderwysdepartement, 

blyk ondoeltreffend te wees. Die beskikbare tyd vir Geestes

weerbaarheid is totaal ontoereikend. 1 As die reeds oorlaaide 

skoolprogram van leerlinge in ag geneem word, kan dit nie 

van hulle verwag word om navorsingswerk te doen, take uit te 

werk, gesprekke voor te berei, ensovoorts nie. Die beskik

bare tyd laat slegs geleentheid vir skematiese aanbiedings, 

wat weer die gevaar inhou dat die hele program verval in 'n 

luister-en-toekyk-verskynsel, waardeur die opvoedkundige 

doelstellings skipbreuk kan ly. 

Hieruit blyk dit duidelik dat stelselmatige integrering van 

sekere aspekte van die stof met ander vakke, ook weens die 

tydfaktor, die aangewese weg is. 

(g) Slotopmerkings 

Die jeug is gedurende hul hoerskooljare besig om in 'n snal 

veranderende wereld te weef aan In eie lewenspatroon - 'n 

1. 	 Hierdie stelling berus op die ervaring van skoolhoofde en 
voorligteronderwysers wat erns maak met die program. 
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eie lewens- en wereldbeskouing. Die skoolopvoedingsprogram~ 

waarvan die Jeugweerbaarheidsprogram tn geintegreerde deel 

uitmaak~ moet voortdurend hiermee rekening hou. Weerbaar

heid impliseer dus onder andere ook beweeglikheid in 'n snel 

veranderende politieke (nasionaal en internasionaal)~ sosio

ekonomiese~ maatskaplike~ kerklike, staatkundige, ensovoorts, 

situasie. Die Jeugweerbaarheidsprogram sal moet aansluit 

by die besondere "eigenheid" van die hedendaagse jeug en 

hulle problematiek begryp~ anders sal die program lewensvreemd 

vir hulle wees. 

Die vertrekpunt van die Jeugweerbaarheidsprogram aan ons 

skole is gelee in ons onderwysersopleiding. Om die Jeugweer

baarheidsprogram in ons skole sinvol uit te voer, moet daar 

weerbare persone vir die doel beskikbaar wees. Alle onder

wysersopleidingsentrums behoort op 'n verantwoordelike wyse 

te antwoord op die appel tot opleiding deur kursusse ten 

aansien van jeugweerbaarheid aan te bied, ten spyte van ekstra 

kostes wat dit mag meebring. 

Dit is die taak van die hoof en 8y personeel om tn rooster 

op te stel waarbinne die totale weerbaarheidsprogram verwerklik 

kan word. 1 

1. Joubert, C.J.: op.cit., p.132 
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Die erns van die situasie regverdig die erns van sy aanpak 

en die deeglike organisasie daarvan. Dit verg die erns ook 

van ander lewensverbande, byvoorbeeld van die huisgesin, kerk, 

staat, onderwysersopleidingsinrigtings en veral ook van die 

georganiseerde onderwysprofessie. 

Goed beplande en deurdagte navorsing op pedagogiese weten

skaplike gronde moet die implementering van die program voort

durend geleide doen. Noudat die program sedert 1972 in 

sekere skole uitgevoer is, sal die menings van skoolhoofde 

wat by wyse van 'n vraelys ingewin kan word, 'n belangrike 

studieveld bied. 

4. SAMEVATTING 

Die weerbaarheidstaak van die sekondere skool moet gesien word 

as die gesamentlike taak van die hoof en elke onderwyser, 

soos aangedui in paragraaf 3 van hierdie hoofstuk. 

In die jeugweerbaarmaking het die hoof as professionele 

leier 'n besondere verantwoordelikheid. Hy moet lei en dit 

is sy personeel se plig om nougeset uitvoering te geen aan 

sy opdragte en verwagtings. 

Die wese van die studie van hierdie hoofstuk handel oor die 

belangrikste aspekte van die skoolorganisasie wat toegespits 

is op die bereiking van sy ideaal, naamlik 'n weerbare jeug. 
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Hierdie organisasie staan in diens van die kind vandat hy 

as leerling die eerste keer die skoolhek binnegegaan het tot 

ay laaste skooldag aan die einde van sy skoolloopbaan. 

Dit is tn uitdaging en tn roeping vir die hoof en sy personeel 

om tn Christelike didaktiek uit te bou ooreenkomstig ons 

Christelike kindbeskouing en opvoedingsdoel. Daar moet vir 

die kind tn skoolsituasie geskep word wat tot wereld-vir

die-kind uitgebou moet word. 

Die skool moet in sy vervlegting, grondmotief) werklikheid

aiening, kindbeskouing~ opvoederorganiaasie, onderwya gee 

volgens die eise van Christelike voorveronderstellings en 

grondinsigte. Dan sal die jeug Christelik weerbaar wees, 

omdat hulle opgevoed is tot tn sinvolle verhouding met God, 

die wereld en homself. 


