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SUMMARY 

COMMUNICATION OF THE PRINCIPAL WITH PARENTS 

This research is concerned with the following two questions, 

namely: 

* Are the means of communication, which principals of white 

secondary schools currently use when communicating with 

parents, sufficient in the changing social structure? 

* Does the principal use existing communications media 

effectively. in order to promote a partnership between 

parents and school, in the new educational system which is 

presently being evolved in the new South Africa? 

The nature, essence and function of home and school, in coherence 

with other social structures in the system of education, are 

discussed. on the basis of this encapsulation of social struct

ures, implications regarding communication between principal and 

parents, are deduced • 

. . 
The nature of communication, represented herein as a management 

task undertaken by the principal during his interaction with 

parents, is discussed. certain spheres for effective collabor

ation in education are explored. Guide lines, which may result 

in an effective strategy for meaningful communication with 

parents, are proposed. 

Statistical analyses of data, derived from questionnaires sent 

to a number of principals, are undertaken. These questionnaires 

were designed to: 

* Assess method and skill in the use of various communication 

techniques, 

vii 



* ascertain the reasons for specific communications, and 

* determine the sources of communication that are used. 

An interpretation of the results of these statistical analyses 

is discussed, and recommendations are made for a programme to 

promote greater parental involvement through an effective, well 

planned communication system at every individual school. 

The recommendations also include the initial training of teachers 

and the in-service training of principals and their executive 

staff members in the various techniques of communication. A 

proposal to produce an open line of communication between school 

and parents is then discussed. 

In conclusion, certain proposals for further research are put 

forward. 

viii 



0 P 8 0 M M I N G 

~OMMUNIKABIE VAN DIE BkOOLROOP MET DIE OUERHUIS 

Hierdie navorsing handel oor die volgende twee vrae, naamlik: 

* Is die blanke sekondere skoolhoof se kommunikasie met die 

ouerhuis in die veranderende maatskaplike orde wat om 

groter ouerbetrokkenheid vra, effektief genoeg? 

* Wend die hoof die bestaande kommunikasiemedia tot sy 

beskikking doeltreffend genoeg aan om die vennootskap 

tussen ouerhuis en skool tot sy reg te laat kom in die nuwe 

onderwysstelsel wat in die nuwe staatkundige bestel in 

Suid-Afrika aan die ontwikkel is? 

Die aard, wese en funksie van die oue:·huis en skool in opvoed

ingsvervlegting met ander samelewingsverbande in die onderwys-

stelsel is bespreek. Daarna is die implikasies wat hierdie 

enkapsis van samelewingsverbande vir kommunikasie inhou, be

handel. 

Die aard van kommunikasie as bestuurstaak van die hoof in sy 

interaksie met die ouerhuis, so wel as bepaalde terreine vir 

doeltreffende samewerking as vennote in opvoedende onderwys is 

bespreek en riglyne vir 'n goeie kommunikasiestrategie is 

aangedui. 

'n Statistiese ontleding is gemaak uit die antwoorde verkry op 
'n vraelys wat aan hoofde gestuur is. Die vraelyste is ontwerp 

om hoofde se: 

* vaardighede en wyses van kommunikasie te ondersoek; 

* redes vir kommunikasie vas te stel, en 
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• te bepaal watter bronne van kommunikasie benut word. 

'n Interpretasie van die bevindinge is bespreek en daar is aanbe

veel dat groter ouerbetrokkenheid by skole gestimuleer rnoet word 

deur 'n effektiewe, goedbeplande kommunikasieprogram by elke 

skool. 

Die aanbevelings bet ook betrekking op die aanvanklike opleiding 

van onderwysers en die indiensopleiding van skoolhoofde en hul 

bestuurspanne in die verskillende kornrnunikasietegnieke. 'n 

Voorstel vir 'n oop komrnunikasielyn tussen ouerhuis en skool word 

ook aan die hand gedoen. 

Ten slotte is voorstelle vir verdere navorsing in die vooruitsig 

gestel. 

X 



HOOFSTUK 1 

ORiiNTERING 

1.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die aktualiteit van die navorsingstema 

en die moontlike gebrek aan doeltreffende kommunikasie as be

stuurstaak van die hoof in sy interaksie met ouers in die pro

bleemstelling uiteengesit. Die doel met die navorsing, die 

navorsingsmetode en die verloop van die navorsing word verduide

lik. Die terreinafbakening, 'n tentatiewe hoofstukindeling en 

die uitvoerbaarheid van die navorsing word vervolgens bespreek, 

waarna 'n vooruitskouing ten slotte gegee word. 

1.2 AKTUALITEIT VAN DIE NAVORSING 

onderwyser-ouer-kommunikasie het geen doel op sigself nie, maar 

is 'n middel tot 'n doel wat daarop gemik is om geslaagde en 

doeltreffende opvoedende onderwys in belang van die kind te ver

wesenlik (Van Schalkwyk, 1990: 144). ouers en onderwysers kan 

slegs as samewerkende partye of vennote die beste opvoedende 

onderwys bewerkstellig (Stone, 1984: 4-6). 

Kommunikasie is die belangrikste bestuurstaak van die onderwys

leier, want daarsonder kan geen bestuur plaasvind nie (Van der 

westhuizen, 1990: 214). Die onderwysleier is vir die grootste 

deel van sy dagtaak met kommunikasie besig en volgens Martin en 

Willower (1981: 72) en Pitner en Ogawa (1981: 51) bestee hy tot 

SO% van sy tyd aan kommunikasie-interaksie. 

Die sogenaamde tradisionele samewerking wat in die geskiedenis 

van die Suid-Afrikaanse onderwys bestaan tussen ouerhuis en 

skoal, was volgens Van Wyk (1987: 65-66) nooit na wense nie. 

Daar was selfs sprake van 'n polarisasie tussen onderwysowerhede 

enersyds en die ouers andersyds (VanWyk, 1987: 66). 
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Samewerking tussen ouerhuis en skool is wel nodig op grond van 

realiteite wat deur Oosthuizen en Bondesio (1988: 58) en Van 

Schalkwyk (1990: 1) soos volg gestel word: 

* ouerbetrokkenheid by onderwys is 'n beginselsaak. 

* ouers het fundamentele regte en belange by hul kinders se 

onderwys. 

* Die onderwyser as verteenwoordiger van die staat moet 

toesien dat ouers hul juridiese verpligtinge teenoor die 

kind nakom. 

* Die onderwyser moet toesien dat onderwys so doeltreffend as 

moontlik uitgevoer word. 

Volgens Barnard (1990: 445) het gemeenskapstrukture soos die 

huisgesin, die staat, kerk en bedryf die skool nodig om die kind 

se vermoe verder en vollediger te ontsluit tot beskawings

mondige staatsburger, volwaardige kerklidmaat en geskoolde werk
nemer in die bedryf. Die skool is weer aangewys op die huisgesin 

om die kind te versorg en te beskerm en ook op die staat, kerk 

en bedryf vir hul onderskeie bydraes tot die opvoeding van die 

kind. 

Samewerking tussen skool en ouerhuis verloop deur middel van 

kommunikasie (Van Schalkwyk, 1990: 144: D'Angelo en Adler, 1991: 
339). Die onderwyser en meer bepaald die skoo1hoof in sy besbiJrs.

ro1, tree op as die inisieerder en leier van die samewerking 

in die vennootskapsverhouding tussen ouerhuis en skool (Van 

Schalkwyk, 1990: 144). Die skoolhoof moet daarom 'n bedrewe 

kommunikeerder wees en as sodanig moet hy 'n deeglike kennis he 

en deeglik onderle wees in die wese en beginsels, die handeling 

self en steurnisse van die kommunikasiegebeure (Van Schalkwyk, 

1990: 14). Die hoof moet verder volgens Lipham en Hoeh (1974: 

333) bewus en bedag wees op die verskillende subgroepe in die 
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skoolgemeenskap en moet voldoen aan die gedifferensieerde en 

eiesoortige verwagtinge en behoeftes van individue en groepe 

mense. 

'n Fundamentele rede waarom ouerbetrokkenheid en daarmee saam 

kommunikasie as die middel tot samewerking tussen ouerhuis en 

skoal, teenswoordig sterk op die voorgrond tree, is gelee in die 

feit dat ouerbetrokkenheid deel vorm van die demokratiese be

wegings wat tans wereldwyd na die handhawing of herstel van die 

regte en vryhede van elke individu of groep streef (Van Schalk

wyk, 1990: 3); daarom moet kommunikasie as middel tot samewerk

ing tussen ouerhuis en skool as uiters aktueel beskou word in die 

nuwe onderwysbedeling wat tans in Suid-Afrika aan die ontwikkel 

is. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

In sy bestuursrol moet die skoolhoof op gereelde basis effektief 

kan kommunikeer, aangesien sy bestuurstaak van kommunikasie af

hanklik is vir inligting, motivering, beinvloeding en oorreding 

van mense (Pretorius, 1986: 3; van Rensburg, 1988: 3). om te 

kommunikeer, maak die hoof gebruik van 'n verskeidenheid kommuni

kasiemedia wat meer of minder effektief kan wees (Barnard, 1990: 

449-450). 

Volgens Barnard (1990: 437) vind die hoof se kommunikasie op drie 

vlakke plaas, naamlik op mikrovlak (binne die skoal self), op 

mesovlak (na buite met die skoolgemeenskap) en op makrovlak (na 

die boer onderwysstrukture soos die onderwysdepartement). 

op die mesovlak kommunikeer die hoof ook en veral met die ouer

huis, want die ouer is per slot van rekening die natuurlike, 

primere opvoeder van die kind wat op grond van sy doopbelofte 

verantwoordelikheid aanvaar vir die kind se opvoeding en as so

danig rnedeseggenskap in opvoedende onderwys moet he (Van Schalk

wyk, 1983: 31). Daar is inderdaad 'n onderwysvennootskap tussen 
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skool en ouerhuis en komrounikasie is nodig om die verskillende 

komponente van die vennootskap tot 'n hegte eenheid saam te snoer 

en vir die uitruil van inligting aangaande dit wat vir die kind 

belangrik sal wees (vergelyk 1.2). 

Daar moet in gedagte gehou word dat baie ouers, soos ander per

sona in die gemeenskap, onkundig is oor die aard en wese, doel, 

organisasiestruktuur en die algemene werksaamhede van die skool. 

Die skool word deur die ouerhuis geevalueer in die mate waarin 

dit aan die ouerhuis se verwagtinge voldoen (Barnard, 1990: 445-

447). Die skool en sy werking moet dus aan die ouerhuis bekend 

gestel word. 

Volgens De Wet (1980: 174) moet die hoof kan antwoord op sulke 

vrae soos: 

* Wie behoort wat te weet en wanneer? 

* Hoe weet bulle dit? 

* Hoe weet hy (die hoof) dat bulle weet? 

Nell (1982: 292) omskryf komrounikasie as die oordrag van 'n bood

skap ten einde 'n verlangde reaksie te verkry wat die bereiking 

van bepaalde doelwitte sal bevorder. Die komrounikasie moet egter 

voldoende wees, want gebrekkige kommunikasie sal vanselfsprekend 

nadel ig inwerk op beplanning, beslui tneming, organisering, evalu

ering en toesig en beheer. Hoy en Miske! (1982: 293) se: "Com

munication itself is unavoidable to an organization's function

ing, only effective communication is avoidable". 

Die ope vraag is dus of die kommunikasie van die skoolhoof met 

die ouerhuis voldoende is en of die bestaande kommunikasiemedia 

optimaal deur die hoof benut word, want dit is belangrik WAT, 

maar ook HOE, WANNEER en WAAROOR gekommunikeer word. 

Uit voorafgaande b1yk hierdie navorsing te wente1 rondom die vol

gende problema: 
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* Wat is die aard van ouerbetrokkenheid by die skool? 

* Is die kommunikasie van die skoolhoof met die ouerhuis 

voldoende? 

* Benut die hoof die bestaande kommunikasiemiddele met die 

ouers voldoende? 

1.4 DOEL MET DIE NAVORSING 

Ten einde antwoorde op die probleemvrae te vind, is die doe! met 

hierdie navorsing soos volg: 

Doelwit 1: Om met behulp van literatuurstudie die ouerhuis en 

skool in opvoedingsvervlegting te ondersoek (vergelyk Hoofstuk 

2) • 

Doelwit 2: om die kommunikasie-interaksie van die skool met die 

ouerhuis as bestuurstaak van die hoof met behulp van 'n Iitera

tuurstudie nate vors (vergelyk Hoofstuk 3). 

Doelwit 3: Om 'n empiriese ondersoek met behulp van 'n gestruk

tureerde vraelys te doen (vergelyk Hoofstuk 4). 

1.5 NAVORSINGSMETODES 

1.5.1 Literatuurstudie 

Die doel met die Iiteratuurstudie was om eers die aktualiteit van 

die navorsingstema met 'n rekenaarsoektog te bepaal. 'n Verdere 

DIALOG-soektog is daarna onderneem met die volgende trefwoorde: 

* Kommunikasiejcommunication; 

* skoolhoofjschool principal; 

* ouerhuis/home; 

* ouerbetrokkenheid/parent involvement, en 
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* kommunikasiemediajmeans of communication. 

Die literatuurstudie is in Hoofstuk 2 en 3 bespreek. 

1.5.2 Empiriese ondersoek 

1.5.2.1 Meetinstrument 

Die doel was om 'n gestruktureerde posvraelys (Borg en Gall, 
1989: 424) vir hoofde te ontwikkel waarmee die wisse1werking 

deur kommunikasie tussen ouerhuis en skool, wat in 'n 

toenemende mate groter vaardigheid in kommunikasie van die 

hoof verg, ondersoek kan word. 

1.5.2.2 Popu1asie 

Die blanke sekondere skole van die Wes-Transvaalstreek van die 

Transvaalse Onderwysdepartement het as popu1asie-area gedien. 

1.5.2.3 Dataverwerking 

Die data is verwerk met 'n SAS-programpakket. Daar is van 

frekwensieprosedures gebruik gemaak om die data te omskryf 

(SAS Institute INC., 1985: 945-958). 

1.6 TERREINAFBAKENING 

vir die doel van hierdie skripsie is slegs gefokus op die kom
munikasie van die skoo1hoof met die ouerhuis. Hierdie eenrig

tingkommunikasie word geabstraheer van die ideale tweerigting

kommunikasie ten einde binne die perke van 'n M.Ed.-skripsie 
te bly. 

1.7 HOOFSTUKINDELING 

Hoofstuk 1: Orientering 

Hoofstuk 2: Die ouerhuis en skoo1 in opvoedingsverv1egting 
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Hoofstuk 3: Kommunikasie-interaksie met die ouerhuis as bes~ 

1:aak van die skoolhoor 

Hoofstuk 4: Empiriese ondersoek 

Hoofstuk 5: Samevatting, bevindings en aanbevelings. 

Die literatuurstudie is in Hoofstuk 2 en 3 bespreek. 

1.8 VOORUITSKOUING 

In Hoofstuk 1 is daar gekyk na die aktualiteit van die probleem 

wat aanleiding gegee het tot hierdie navorsing. Die metode van 

en verloop van die navorsing is uiteengesit. In Hoofstuk 2 word 

die Christelike ouerhuis en skool in opvoedingsvervlegting in die 

onderwysstelsel met ander samelewingsverbande in die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel bespreek en gewys op enkele misver

stande oor ouer-skool-verhoudinge met 'n uiteensetting van die 

implikasies wat die opvoedingsvervlegting in die onderwysstelsel 

vir kommunikasie inhou. 

7 



HOOFSTUlt 2 

DrE OUERHUIS ER SltOOL rR OPVOEDIRGSVERVLEGTrRG 

2.1 INLEIDING 

In suid-Afrika word sedert die begin van die tagtigerjare (Raad 

vir Geesteswetenskaplike Navorsingverslag, 1981: 15) 'n nuwe 

onderwysbedeling met devolusie van gesag as kernbegrip in 'n nuwe 

staatkundige bestel geimplementeer (Stone, 1985: 763). Hierdie 

nuwe bedeling wat volgens Van Loggerenberg (1988: 3) groter be

trokkenheid en meer verantwoordelikheid teenoor opvoedende onder

wys van die ouergemeenskap eis, maak dit gebiedend noodsaak1ik 

dat alle betrokkenes ingelig sal wees oor wat van bulle verwag 

kan word. Die betrokkenes moet bulle dienooreenkomstig voorberei 

vir hul taak (Anon, 1984: 62). 

Uit die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsingverslag (1981: 14-

15), die Witskrif (1983: 1-2) en uiteindelik die Wysigingswet op 

die Nasionale Onderwysbeleid van 1986 blyk dit duidelik dat ouers 

voortaan veel meer inspraak in die onderwys sal he (Kruger, 1987: 

186). Die jongste onderwyswet, Wet 70 van 1988 Artikel 102 (1) 

in die Staatskoerant van die Republiek van suid-Afrika (1988: 

62), wat op 1 April 1990 van krag geword bet, maak voorsiening 

dat ouers benewens vrywillige skoolfondsbydraes ook later ver

pligte onderriggelde sal moet betaal wat groter finansiele be

trokkenheid beteken. In die lig van hierdie groter ouerbetrok

kenheid sal wisselwerking en kommunikasie tussen die skool en die 

ouerhuis in die toekoms steeds meer yan die skoolhoof verg (Van 

der Westhuizen, 1990: 219-220) . 

Die kennis wat die hoof van ouers bet en die indruk wat hy by 

ouers skep, hang grootliks af van die feite, die gevoel en die 

indrukke wat tydens kommunikasie gewissel word (Van der West

huizen, 1990: 219). 
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Die skoolhoof word via die keurraad deur die ouerverteenwoordig

ers en so indirek deur die ouers self gekies. Die hoof het ook 

nie outonome mag ten opsigte van die bestuur van personeelsake, 

leerlingsake, fisiese fasiliteite en sake soos die gees en 

rigting van die skool nie. Deur die beheerrade, bestuursrade of 

skoolkomitees staan 'n hoof in sy bestuurstaak in 'n vennootskap 

met die ouers en is daar volgens Van der Westhuizen (1990: 220) 

eintlik sprake van medebestuur. Die hoof staan in sy verhoudinge 

met instansies buite die skool in 'n vervlegting, sodat hy met 

hulle moet kommunikeer, want sy bestuurshandeling is in der 

waarheid 'n vervlegtingshandeling (Van der Westhuizen, 1990: 

220), ofskoon die onderrigleer-aangeleenthede die professionele 

verantwoordelikheid van die hoof en personeel bly (Van Schalkwyk, 

1990: 112). 

Die opvoedingsvervlegting tussen ouerhuis en skool is daarom van 

groot belang vir die kommunikasiehandeling van die hoof. Die 

ouerhuis en skool is egter nie die enigste komponente in die 

vervlegting nie. Ander samelewingsverbande is by die opvoeding 

betrokke en alle betrokkenes wat saam in opvoedende onderwys 

vervleg is, staan bekend as 'n onderwysstelsel (Van Wyk, 1982: 

18). 

In hierdie hoofstuk sal daar voorts gekyk word na die same

lewingsverbande en meer bepaald die ouerhuis en skool in die 

vervlegtingstrukt,uur bekend as die onderwysstelsel; die aard en 

funksie van elkeen met betrekking tot opvoedende onderwys en hoe 

dit die kommunikasie van die hoof met die ouerhuis raak. 

2. 2 SAMELEWINGSVERBANDE SE BETROKKENHEID BY ONDERWYS EN 

OPVOEDING 

opvoedende onderwys is 'n saak waarby elke lid van die gemeenskap 

en elke sosiale installing intens belang het, want dit raak, 

volgens Van Schalkwyk ( 1983: 7) , die ganse samelewing se voortbe

staan. Hy gee dan voorbee1de hoe die staat, kerk, gesin, bedryf, 
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wetenskap, kuns, sport, kultuur en ander sektore van die same
lewing afhanklik is van opvoedende onderwys vir beskaafde, genor
meerde, geletterde, geskoolde, bruikbare, geed gebalanseerde 
mense om die veelheid plj..gte en verantwoordelikhede van die 
gemeenskap nate kom (Van Schalkwyk, 1983: 7). 

Die begrip gemeenskap is volgens Roe en Drake {1980: 37) 'n baie 
wye begrip. Sever terug as 1955 het Hillary {1955: 111-123) 
reeds vier-en-negentig verskil1ende definisies vir die term ge
identifiseer. Ruperti (1977: 3) noem 'n groep mense wat die
selfde kultuur deel, 'n kultuurgemeenskap. 

'n Presiese definisie van die term gemeenskap is hier nie nood
saaklik nie. Wat vir hierdie studie wel van belang is, is die 
feit dat soos 'n gemeenskap met verloop van tyd ontwikke1, 
daarmee saam ook afsonderlike instellings ontwikkel, bekend as 
sosiale strukture wat in hul funksionering met mekaar vervleg is 
(Roe en Drake, 1980: 32; Schoeman, 1983: 122; Vander Walt et 
al., 1985: 238). Te midde van hierdie vervlegting het elke scsi
ale verband 'n eie taak om in die gemeenskap te verrig (Rupert!, 
1977: 3; Roe en Drake, 1980: 32). 

Die vervlegting van samelewingsverbande impliseer dat daar 
kommunikasie tussen die verbande sal wees oor sake van gemeen
skaplike belang, want verbande is soewerein in eie kring en mag 

nie op mekaar se kompetensieterreine oortree nie (Kalsbeek, 1970: 

205). 

Die skoal en die ouerhuis is voorbeelde van sulke sosia1e struk
ture of samelewingsverbande (Postma, 1986: 85; Van der Walt, 
1983: 10). Volgens Postma (1987b: 39) het J<uijper, wat die 
formuleerder van die beginsel van soewereiniteit in eie kring 
was, aangetoon dat die ouerhuis 'n prim~re plek in die opvoeding 
van die verbondskind het (verge1yk 2.3.2). Hy het ook daarop 
gewys dat dit essensieel vir Christelike opvoedende onderwys is 
dat die skool as sekond~re opvoeder sal aansluit by die opvoeding 
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van die ouerhuis (vergelyk 2.5.2). Daarsonder, poneer Postma 

(1987a: 47), word die gees van die opvoedeling verskeur. Beck

mann (1985: 3) voer aan dat dit die ouers se reg is om op die 

hoogte gehou te word van wat by die skoo1 gebeur, omdat die 

skoolgebeure hulle ten nouste raak. 

Soos alle samelewingsverbande het die ouerhuis en die skool elk

een 'n eiesoortige individuele struktuur, aard en bestaan wat 

saamhang met elkeen se afsonderlike taak en funksie wat weer 

bepaal word deur elkeen se doel in die gemeenskap (Van Schalkwyk, 

1981: 79; Van Loggerenberg, 1988: 2). Die doel is telkens om 

in een of ander menslike behoefte of begeerte te voorsien. So 

byvoorbeeld kom die gesin of ouerhuis onder meer tot stand op 

grond van die mens se behoefte aan liefde en sy vermoe om voort 

te plant (Van Schalkwyk, 1981: 79). Die skool, daarenteen het 

weer sy ontstaan te danke aan die hoe kultuur- en gemeenskapseise 

wat aan ouers as die oorspronklike opvoeders gestel is (Stone, 

1981: 8). 

2.3 DIE AARD EN WESE VAN DIE CHRISTELIKE OUERHUIS OF GESIN 

2.3.1 Die ontstaan van die gesin uit die huwelik 

Die huwelik is 'n instelling van God (Genesis 2: 18; Niemann, 

1985: 65). Die ware huwelik ontstaan wanneer 'n man en vrou aan 

mekaar trou sweer en so in die eg verbind word (Sinodale Kommis

sie, 1988: 100-103; Van Sckalkwyk, 1981: 90). 

Wanneer die egpaar na die huwelik in liefde biologies verenig, 

kan daar uit hul geslagtelike verbintenis wat 'n biotiese funksie 

is, 'n kind of kinders verwek word. So ontstaan daar dan 'n 

gesin (Coetzee, 1965: 278-282). Die gesin kan dus nie van die 

huwelik geskei word nie, ofskoon daar onderskeidende kenmerke is 

(Postma, 1986: 95; Niemann, 1985: 65). Die gesin is dus, soos 

die huwelik, deur God self verordineer en as sodanig is die 

gesin 'n primere lewensverband (Postma, 1987a: 88; Pretorius, 
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s.a.: 1). Alle ander samelewingsverbande, ook die skool en die 

onderwysstelsel, vloei uit die gesin voort. 

Die gesin as heel intiemste samelewingsverband, gebind deur 

bloedbande {Postma, 1987a: 88), bestaan daarom uit 'n onvolwasse 

komponent, die kind of kinders en 'n volwasse komponent, die 

ouers {Barnard, 1982: 5). 

2.3.2 Die opvoedingstaak van die huisgesin 

As liefdesgemeenskap in die kleine vorm die gesin die vertrekpunt 

en die grondslag vir alle opvoeding (Coetzee, 1965: 281). Opvoed

ing begin dus in die ouerhuis waar die onvolwasse kind deur die 

volwasse ouer na volwassenheid begelei word. Reeds hier aan die 

begin speel kommunikasie 'n rol in die opvoedingsgebeure, want 

opvoeding geskied spontaan deur kommunikasie tussen ouer en kind 

(Perquin, 1964: 33; Vander Walt, 1983: 25). 

Die opvoedingstaak van die ouerhuis is uniek en verskil van alle 

ander samelewingsverbande daarin dat die ouers die primire op

voeders is (Postma, 1987a: 99). Kruger (1987: 186) se hierdie 

feit dat ouers die primere opvoeders is, vloei daaruit voort dat 

die kind uit die ouers gebore word. Sodoende kom twee uitgangs

punte in die fokus, naamlik 'n band van trou en 'n band van 

bloed. Hierdie felt vorm die basis van die tweepolige opvoed

ingswerklikheid, naamlik ouers se verantwoordelikheid vir die 

kind en die kind se afhanklikheid van die ouers se versorging. 

Die bloedbande maak die gesin die heel intiemste samelewings

verband en word deur Van Loggerenberg en Jooste {1980: 80) en 

Gough {1991: 339) beskryf as die beste en ideale opvoedings

gemeenskap. Die toestand bestaan omdat die gesin enersyds deur 

God self ingestel is en andersyds beers daar in die gesin 'n 

ideale toestand vir die opvoedingsituasie in die gees van liefde, 

onderlinge begrip en simpatie, welwillendheid en gemeenskaplike 

belang, veiligheid en vryheid (Van Loggerenberg en Jooste, 1980: 
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80). Vander Walt en Dekker (1983: 93) sluit hierby aan en noem 

verder dat die huisgenote in 'n besondere verhouding, naamlik 'n 

gesagsverhd..Iding staan, gebaseer op die vyfde gebod: "Eer jou 

vader en jou moeder •.... " (Eksodus 20: 12). Hierdie gesagsver

houding is vir opvoeding belangrik, want die opvoedingshandeling 

is 'n gesagshandeling (Vander Walt, 1983: 34). 

Vir Schutte en Scholtz (s.a: 29-30) en Van der Vyver en Joubert 

(1988: 523) le die ouers se opvoedingstaak op die terreine van 

liggaamlike en fisiese versorging, sekuriteit, beskerming en 

emosionele stabiliteit as komponente vir intellektuele groei, 

opvoedende leer en 'n gebalanseerde persoonlikheid, godsdiens

tige opvoeding, die vaslegging van gewoontes en gesindhede, 

kultuurvorming en leiding. Verder voeg Van der Vyver en Joubert 

(1988: 523) by dat ouers moet besluit watter skool en kerk hul 

kinders moet bywoon en die soort opleiding wat hulle sal ontvang. 

Van Schalkwyk (1981: 82; 1983: 29) en Buys (1986: 114-115) 

beskryf weer die ouerhuis as 'n versorgingseenheid, 'n gemeenskap 

vir geborgenheid en sekuriteit, 'n vormings- en 'n opvoedingsge

meenskap. 

2.3.3 Die struktuur van die ouerhuis 

Dooyeweerd (1957: 266) het vir elke sosiale struktuur 'n funder

ings- en kwalifiseringsfunksie blootgele waardeur hierdie struk

ture vanmekaar onderskei word. 'n Struktuuranalise van die 

ouerhuis toon dat dit in die biotiese sin van die werklikheid 

gefundeer is, omdat sy samestelling op bloedverwantskap berus, 

want die ouers skenk lewe aan die kind (Stone, 1981: 26; Schoe

man, 1983: 127; Postma en Vander Walt, 1984: 6). 

Die ouerhuis vind egter sy leidende, kwalifiserende funksie 

oftewel sy bestemming in die etiese modaliteit (De Klerk et al., 

1972: 318). Vander Walt en Dekker (1983: 93) noem daarom dat 

getrouheid van gesinslede teenoor mekaar, liefdesbande, gesag en 

respek op grond van hul bloedverwantskap bindende faktore is wat 
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die etiese op die ouerhuis het. Die bestemmingsfunksie van die 

ouerhuis is dus liefdesorg, met die opvoeding van die kind in sy 

totale menswees, waarby die normatiewe aktstruktuur inqesluit is, 

as primere taak (Pieterse, 1977: 20; Schoeman, 1979: 111; Postma 

en Vander Walt, 1984: J). 

Word die ontstaan (vergelyk 2. 3 .1), die struktuur (verqelyk 

2.3.2) en die taak (vergelyk 2.3.3) van die ouerhuis dus saam 

beskou, le die interne bestemming van ouers se opvoedingsfunksie 

uitsluitlik in die trou, vertroue, betroubaarheid en verant

woordelikheid as etiese uitdrukkinq van die liefde (Spier, 1950: 

187; van der Walt, 1983: 25-26; Vander Walt et al., 1985: 257-

258). Die eksterne doelordening van die gesin is die omhooglei

ding van die hart van die kind wat weens sonde afval11g van God 

qeword het (Vander Walt, 1983: 21). Die middel om dit reg te 

stel, is die opvoeding (Vander Walt et al., 1985: 255; Schoe

man, 1978: 116-117). Vander stoep en Vander stoep (1975: 16) 

se die Christelik-Protestantse huisgesin se opvoedinq wente1 om 

die tien qebooie. Die Christengelowige ouer sien naamlik in sy 

ouerlike qesinsverantwoordelikheid teenoor sy kind ook 'n ver

bondsverpliqtinq (Van der Walt et al., 1985: 39; Schoeman, 1983: 

117; Taljaard, 1976: 29). Volgens Godse verbond met Abraham 

(Genesis 17) is Christenouers verplig· om die verbondswaarhede aan 

hul kinders oor te dra (Sinodale Kommissie, 1988: 61; Postma, 

1985: 9; Duvenhage, 1982: 34; Familie-studiebybel, 1986: 22) 

sodat die gesinslewe in 'n heel besondere sin ook 'n opvoedings

lewe is (Eloff, 1982: 40). 

2.3.4 Die vervlegtinq van die ouerhuis met ander 

samelewingsverbande 

God bet afsonderlike dinge elk met 'n eie onvervreembare struk

tuur en karakter geskape (Schoeman, 1983: 122; vergelyk ook 

2.3.3). Die dinge, mense of same1ewingsverbande is nooit outo

noom of selfgenoegsaam nie, maar bestaan in 'n verv1egtingstruk

tuur met mekaar (Vander Walt et a1., 1985: 253; Postma, 1987a: 

84). 
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Oor die vervlegting van samelewingsverbande se Fourie (1968: 10) 

in navolging van Dooyeweerd (Ralsbeek, 1970: 202-203), dat daar 

veral twee beginsels geld vir strukture soos die ouerhuis, skool, 

kerk en staat wat met onderwys en opvoeding gemoeid is. In die 

eerste plek noem hy die beginsel van kosmiese eenheid, waarvolg

ens die ryke verskeidenheid van die geskape werklikheid in 'n 

samehangende en mekaar veronderstellende verband bestaan. Die 

hele geskape werklikheid staan onder die Wet van God as absolute 

oorkoepelende gesag of soewereiniteit. Schoeman ( 1983: 114) 

beaam laasgenoemde en Postma (1987b: 20) stel dit soos volg: 

"Die Christen erken die soewereine Almag van God as die Skepper 

en Onderhouer van alle dinge". 

In die tweede plek geld die beginsel van soewereiniteit in eie 

kring (Vander Walt et al., 1983: 241) wat deur Taljaard (1960: 

238) 'n interne belang genoem word. Volgens hierdie beginsel is 

die een samelewingsverband nie ondergeskik aan die ander ten op

sigte van sy eie besondere taak, interne reg en eiesoortige gesag 

nie, maar kan met sy eie regte en bevoegdhede oor sy eie sake 

spreek (Fourie, 1968: 10). Kragtens die bevoegdheid van die ouer 

en die onderwyser het elkeen dus 'n eie kompetensieterrein (Kals

beek, 1970: 205) wat wedersyds gerespekteer moet word. So 

verklaar die Suid-Afrikaanse Onderwysraad (1985: 14-15) byvoor

beeld: "Onderwys is 'n professionele funksie en as sodanig verg 

dit gespesialiseerde, deskundige en unieke insette van beide 

vennote." Daar is dus nie 'n hierargiese orde van samelewings

verbande nie, maar bulle bestaan horisontaal lang mekaar, ofskoon 

bulle volgens Kalsbeek (1970: 202-203) en Van der Walt et al. 

(1985: 253) eng met mekaar saamhang in 'n enkapsis of vervleg

tingstruktuur. Du Plooy et al. (1983: 316) praat in die verband 

van 'n "sinvolle samehangende interaksie". Ons het dus hier te 

doen met 'n suiwer Christelik-Reformatoriese siening wat alle 

verbandsoorheersing uitsluit (Mulder, 1972: 10). 

2.4 DIE AARD VAN DIE ONDERWYSSTELSEL 
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2.4.1 Begripsbepa1ing 

Stone (1974: 141) definieer 'n onderwysstelse1 as: " ...• daardie 

kultuuropvoedkundige vervlegtingstruktuur wat sy bestemming vind 

in beplande, georganiseerde en met die samelewingsdifferensiering 

gekoordineerde versnelde ontplooiing van die onderwysontvangendes 

binne 'n bepaalde staatsterritorium onder leiding van ( 'n) re1ig

ieuse grondmotief (of motiewe)." Stone (1974: 141) beklemtoon 

vera! die volgende universele kenmerke van die onderwysstelsel: 

* 'n vervlegtingstruktuur, 

* 'n pedagogiese struktuur, en 

* 'n 1eefwereldvervlegte struktuur. 

Bredell (1977: 45) vat die onderwysstelsel saam as 'n vervlegte 

struktuur waarin verskeie verbande se rol ten opsigte van die 

openbare onderwys juridies vasgele is en waarin doeltreffende 

onderwys georganiseer word. 

Ruperti (1977: 1) beskryf die onderwysstelsel as: "die georgani

seerde raamwerk waarbinne die formele skoolonderwys plaasvind". 

Die onderwysstelsel het daarom betrekking op: 

* wetgewing rakende die onderwys en opvoeding; 

* uitvoering van die wet deur middel van administrasie, 

skole-stelsels, onderwyshulpdienste, ensovoorts, en 

* onderwysbeplanning insluitende navorsing, beraadslaging en 

beleidsbepaling (Ruperti, 1977: 1). 

Steyn en Steyn (1988: 3) definieer die onderwysstelsel as 

"die logistieke raamwerk waardeur effektiewe onderwys voorsien 

word om aan die onderwysbehoeftes van 'n bepaalde gemeenskap in 

'n bepaalde geografiese gebied te beantwoord". 
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Uit die voorafgaande blyk dit dus dat 'n onderwysstelsel vier 

komponente vertoon, naamlik onderwysbeleid, administrasie, die 

onderwyskundige struktuur en ondersteuningsdienste wat almal 

insette lewer ter bevrediging van die onderwysbehoeftes (Barnard, 

1981: 38~ Van Schalkwyk, 1981: 148: Steyn en Steyn, 1988: 4). 

samevattend (vergelyk 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3} kan 'n onderwysstel

sel gedefinieer word as 'n kultuuropvoedkundige leefwereldver

vlegte struktuur wat binne 'n juridies geordende raamwerk met 

behulp van 'n skolestelsel en gesteun deur bepaalde knoopstruk

ture interaktief en kommunikatief sorg vir die beplande, effek

tiewe voorsiening in die onderwysbehoeftes van 'n bepaalde groep 

mense. 

2.4.2 Die ontstaan van onderwysstelsels 

In die eertydse ongekompliseerde primitiewe samelewings kon die 

ouers die onderwys self behartig. Die ouer het sy eie beroep net 

so aan die kinders oorgedra (Vander Walt, 1983: 27). Groter 

arbeidsverdeling in 'n komplekser gemeenskapskultuur met gedif

ferensieerde beroepe het die skoolstelsel wat deel vorm van die 

groter onderwysstelsel wat skole, kolleges en universiteite in

sluit, laat ontplooi (Ruperti, 1977: 1; Van Wyk, 1982: 18; 

Schoeman, 1983: 128; Barnard, 1984: 189). Die onderwysstelsel 

is daarom meer as die skoolstelsel, ofskoon die skool volgens 

Ruperti (1977: 4) daarin die sentrale plek neem. Die onderwys

stelsel is naamlik 'n vervlegtingstruktuur of enkapsis (Kalsbeek, 

1970: 202-203 ~ Du Plooy et al., 1983: 316; Van der Walt et al., 

1985: 253) waarin die skoo1, die gesin, die kerk, die staat, die 

bedryf, en so meer, saamwerk en elk 'n besondere taak onderneem 

ter wille van die opvoedenlle onderwys (Van Wyk, 1982: 18) • Hier

die enkaptiese samewerking tot 'n gemeenskaplike taak en doel 

(verqelyk 2.4.3) impliseer dus dadelik dat daar onderlinq inter

aksie en kommunikasie sal wees. 

Die unieke verskille tussen qemeenskappe het tot gevolq dat ver-
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skillende onderwysstelsels elk na sy eie aard tot stand gekom het 

sodat daar in Suid-Afrika afsonderlike onderwysstelsels langs 

mekaar vir blankes, swartes, kleurlinge en Asiate ontstaan het 

(Barnard, 1984: 6). Die unieke verskille dwing elke gemeenskap 

om sy onderwys deur kommunikasie op sy eie manier in te klee, te 

reel, te organiseer, te beheer en te bestuur (Van Schalkwyk, 

1983: 60) sodat daar in die nuwe staatkundige bestel ook voor

siening gemaak moes word in die grondwet vir onderwys as 'n 11eie 

saak" {Administrasie Volksraad, s.a: 1). 

Waar samelewingsverbande saamwerk aan skoolopvoeding, ontstaan 

knoopstrukture tussen die skool en ander verbande as dee! van die 

onderwysstelsel (Stone, 1974: 37). Knoopstrukture is soewerein 

in eie bevoegdheid en is aktiewe, organisatoriese, sosiale struk

ture waarbinne die opvoedende onderwys in die stelsel geadmini

streer, georganiseer, gesteun, georden en bed ink word (Van 

schalkwyk, 1981: 109; Stone, 1974: 131). Die onderwysdeparte

ment is byvoorbeeld die knoopstruktuur tussen die staat en die 

skool en die bestuursraad van 'n skoo1 is weer die knoop tussen 

ouers en skool. 

Hierdie knoopstrukture is statutere liggame wat ontstaan het juis 

vanwee die behoefte aan kommunikasie en interaksie. Ouerbetrok

kenheid in die bestaande onderwysstelsel in suid-Afrika het egter 

nie tot sy volle reg gekom nie, want dit het volgens Van Schalk

wyk (1981: 42), Anon (1984: 63) en Kruger (1987: 185) grotendeels 

op juridiese gronde berus. D'Angelo en Adler (1991: 350) en Van 

Schalkwyk (1990: 112-113) noem ook verskeie redes waarom ouers 

in 'n ongunstige posisie verkeer om ouerbetrokkenheid te inisieer 

en te verwerklik. Mclaughlin en Shields (1987: 156) en Van 

schalkwyk (1990: 12) noem daarom dat statutere 1iggame nie 

genoeg kommunikasie tot gevolg het nie. Hulle is van mening dat 

groter ouerbetrokkenheid by onderwys afhanklik is van individuele 

houdings en gesindhede wat weer eens die onus vir beter kommuni

kasie met ouers op die skoolhoof plaas; ofskoon bulle glo dat 

regeringsteun deur wetgewing wel bevorderlik is. Van Loggeren-
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berg (1985: 1) is wel ten gunste van 'n geko6rdineerde en ge

struktureerde basis vir ouerinspraak en pleit vir die behoud van 

statutere rade. Van Loggerenberg (1985: 2) voer aan dat leer

linge dikwels die vernaamste knoopstruktuur tussen die hoof en 

die ouerhuis is. Ofskoon dit 'n nuttige kommunikasiekanaal vir 

die hoof is, het hy ernstige bedenkinge oor die doelmatigheid 

daarvan as dit die enigste kommunikasiekanaal is (vergelyk 

4.3.3.2). 

2.4.3 Die resultaat van die vervlegting van die 

onderwysstelse1 

Uit die begripsbepaling (vergelyk 2.4.1) is dit duide1ik dat die 

onderwysste1se1 'n byenestipe verv1egting van verski11ende same

lewingsverbande is wat elkeen 'n bydrae het om te lewer en kon

struktief saamwerk om 'n gemeenskaplike doel te bereik (Van Wyk, 

1981: 181 Barnard, 1984: 189). In hierdie vervlegtingspatroon 

het veral die staat hedendaags 'n juridies leidende rol wat elke 

same1ewingsverband harmonieer (Stone, 1974: 130-131; 

en Beckmann, 1987: 3). 

Prinsloo 

In die onderwysstelsel is daar dus 'n bepaalde samehang tussen 

skool en gemeenskap en in hierdie skoolgemeenskapsverhouding 

onderskei Barnard (1990: 436-437) formele en informele ver

houdinge, terwyl Niemann (1985: 162-163) weer praat van interne 

en eksterne verhoudinge wat wys op kommunikasieverhoudinge binne 

die skool tussen die hoof en sy ondergeskiktes en tussen die hoof 

en die gemeenskap respektiewe1lk. 

Vanwee hlerdle vervlegting met ander samelewingsverbande is daar 

volgens Barnard (1990: 437) bulte die skool verskillende persone 

wat 'n verskeidenheld gemeenskapstrukture verteenwoordig met wie 

die skoolhoof moet kommunikeer. Die resultaat hiervan is dat die 

hoof in sy kommunikasiehandeling as bestuurstaak ook verskeie 

areas van kommunikasle het. 
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Die belangrikste kommunikasie-areas buite die skool is daardie 

gemeenskapsverbande wat op een of ander wyse te doen het met 

openbare onderwys en wat in hul funksionering skoolonderwys 

moontlik maak of help in stand hou (Barnard, 1990: 437). Hierdie 

verskillende samelewingsverbande in die vervlegtingstruktuur van 

die onderwysstelsel is deur Van Schalkwyk (1978: 33) en Barnard 

(1984: 190) op grond van elkeen se rol en taak in drie groepe 

verdeel: 

* On4erwyaqekwalifiseer4e strukture wat direk met die ont

sluiting van die kind se vermoens qemoeid is soos skole, 

kolleges en universiteite. In die begripsbepaling 

(vergelyk 2.4.1) verwys Rupert! (1977: 1) na bogenoemde 

strukture as die skolestelsel. 

* On4erwyabelanqhebben4e strukture wat belang het by die ont

sluitingstaak soos die ouerhuis, kerk en staat. 

* Jtnoopstrukture wat 'n ondersteunende of organisatoriese 

funksie vervul soos onderwysdepartemente, die ouerrade en 

skoolrade. 

Die skool is dus onderwysgekwalifiseerd en die ouerhuis onderwys

belanghebbend in die vervlegte struktuur van die onderwysstelsel 

en bestuursrade, ouerverenigings, skoolrade, en so meer wat be

staan uit verkose lede van die ouergemeenskap. Dit vergestalt 

volgens Barnard (1990: 441) die verknoping van die opvoedende 
onderwysbelange van die huisgesin by die beplande en georgani

seerde skoolonderwys in die formele kommunikasiehandeling. 

2.5 DIE AARD VAN DIE SKOOL AS SAMELENINGSVERBAND 

2.5.1 Begripsbepaling 

stone (1981: 31) definieer skole as: " .• (i) verbande vir ver-
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snelde, beplande georganiseerde ontsluiting van die opvoedeling 

en wel deur middel van onderrig (ii) gelei deur professioneel

toegeruste opvoeders wat soos die leerlinge, deel uitmaak van die 

struktuur van die skool, (iii) waarvan die grense en moontlik

hede deur die aktstruktuur van die opvoedeling bepaal word; (iv) 

funksioneer op grond van die stand en gedifferensieerdheid van 

die kultuur (v) in vervlegting met ander lewensvorme soos huis

gesinne, kerke, die staat, ensovoorts (vi) onder leiding van 

bepaalde aanwysbare religieuse grondmotiewe (vii) teen die agter

grond van kulturele en natuurlike vergestaltende faktore". 

Van Schalkwyk (1981: 89) definieer weer die skool as: " ... (a) 

'n samelewings- en (b) kultuurvervlegte verband (c) 'n onderrig

en leerplek met (d) •n eie besondere vryheid wat op 'n eie

soortige (e) geadministreerde en versnelde wyse doeltreffend en 

(f) doelgerig (g) leerlinge pedagogies onder leiding van (h) 

beroepsopvoeders aan die hand van (i) leerstof, ontsluit". 

samevattend soos dit uit die literatuurstudie waargeneem is, kan 

die skool dus gedefinieer word as 'n Godgewilde sekond~re same

lewingsverband, wat in vervlegting met ander samelewingsverbande, 

dog soewerein in eie bevoegdheid, gerig is op die beplande, doel

bewuste, gedifferensieerde en versnelde ontsluiting van die akt

struktuur van die opvoedeling. Dit gebeur deur die daarstelling 

van onderrigleersituasies binne 'n bepaalde kultuurverband en 

teen die agtergrond van bepaalde aanwysbare religieuse grond

motiewe, ten einde d.i.e kognitiewe, affektiewe en motoriese vaar

dighede van die opvoedeling met inagneming van sy moontlikhede 

en beperkinge so volledig moontlik aan die hand van bepaalde 

leerinhoud te ontwikkel deur 'n ingryping bekend as onderrig, 

op gesette tye oor 'n bepaalde tydperk in die lewe van die 

opvoedeling deur professioneel toegeruste opvoeders. 

2.5.2 Die ontstaan van die skool 
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Soos reeds aangetoon (vergelyk 2. 4. 2) , vind die hedendaagse 

skoolopvoeding binne die konteks van die onderwysstelsel plaas 

waar die skool die sentrale plek inneem (Rupert!, 1977: 4). Dit 

was nie van die begin af so nie. 

Die skool as onderwysgekwalifiseerde gemeenskapsverband (Van 

Schalkwyk, 1978: 33) is 'n kultuurproduk, waarmee die mens sy 

kultuuropdrag (Genesis 1: 28), naamlik om in verantwoordelik

heid te heers, nakom (Postma, 1987a: 106; Vander Walt et al., 

1985: 39; Schoeman, 1983: 117; Taljaard, 1976: 29). Die skool 

het in die loop van die geskiedenis ontstaan as 'n eiesoortige, 

indlviduele en selfstandige same1ewingsverband (Barnard, 1990: 

443) wat vry in eie bevoegdheid, oftewel soewerein in eie kring, 

funksioneer om sy opvoedingstaak deur onderwys te vervul (Stone, 

1981: 32). Vanwee 'n gebrek aan kennis en tyd kan ouers hul 

kinders nie toerus vir hul lewensroeping in die gekompliseerde 

gemeenskapslewe nie (Vander Westhuizen, 1984: 328). Die ge

speslaliseerde eise van die hedendaagse samelewing het tot gevolg 

dat ouers verantwoordelik "sal toeslen" (Anon, s.a.: 12) dat 

hul kinders onderrig word. Hulle moet dus nou hul klnders 

kragtens die doopbelofte ook "laat onderrig" (Sinodale 

Kommissie, 1988: 61; Postma, 1985: 9; Duvenhage, 1982: 34). 

Die skoal het dus ontstaan uit die behoefte van ouers dat ge

spesialiseerde kennis en vaardighede aan hul klnders oorgedra 

word, terwyl bulle dit self nie kan doen nie. So is die skool 

dus die onderwysvennoot van ouers en staan in diens van die ge

meenskap (Nardine en Morris, 1991: 364-366), maar nie as slaafse 

dienaars van die ouerhuis en gemeenskap nie (Barnard, 1990: 437). 

Die skoolstelsel is wel van die begin af deur God gewil (Schoe

man, 1983: 128; Barnard, 1984: 189): daarom noem Van Gelder en 

Van Velde (1968: 31) dat opvoeding van die begin af 'n eksisten

siele noodsaaklikheid was en dat daar in die primitiefste same

lewings al sprake van 'n georganiseerde opvoeding of primitiewe 

skooltipe was. so beweer Stone (1981: 8) dat die primitiewe 

grotskilderye dalk wys in die rigting van skilderskole. Hy noem 
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ook dat daar by primitiewe volke inisiasieskole was. Die skool 

soos ons dit vandag ken, is egter volgens stone (1981: 8) 'n 

produk van die hoer beskawing. 

Die groot verskil tussen die ouerhuis en die skoo1 is dus dat die 

skool nie 'n primere samelewingsverband is nie. Anon (s.a: 12) 

praat van die opvoeding wat deur die skool verrig word as sekon

dere opvoeding en Barnard (1984: 189) noem ook die skool 'n God

gewilde sekondere samelewingsverband. Om laasgenoemde rede se 

Van der Walt et al. (1985: 262-263) en Postma (1987a: 106) be

staan die skool daarom uit die ouers as onderri<JVerlangenc'les, die 

kinders as onderrigontvangers en die onderwysers as onc'lerrig
gewers, as 'n afsonderlike samelewingsverband, met die deur Anon 

(s.a.: 12) genoemde: "sekondere opvoedingstaak11 • 

Skoo1stigting het dus andere as die gesin wat deur God ingeste1 

is uit 'n menslike behoefte, naamlik die stygende lewenseise wat 

die komplekse samelewing aan ouers in die opvoeding van hul kind

ers stel, ontstaan (Van Schalkwyk, 1981: 79; Postma, 1987a: 106). 

2.5.3 Die funderings- en bestemmingsfunksie van die skool 

As sekondere samelewingsverband wat met die ontplooiing van God 

se raadsplan in die skepping tot stand gekom het (Barnard, 1984: 

189), het die skool 'n eie taak en terrein en vertoon soos aldie 

ander samelewingsverbande, waarmee dit gelyk is, al vier aspekte 

van die werklikheid, te wete die religieuse, temporele, modale 

en individuele aspekte (Vander Walt et al., 1985: 260; Postma, 

1987a: 105). Volgens Barnard (1990: 438); Stone (1981: 25); 

Kock (1968: 53-57); Taljaard (1960: 77-78) en Dooyeweerd (1957: 

257) is die skool gefundeer in die kultuurhistoriese werklik

heidsaspek met kultuurvormende mag as sy funderingsfunksie. 

Oor die bestemmingsfunksie is daar in die Reformatoriese wysbe

geerte nie volkome eenstemmigheid nie (Vander Walt et al., 1985: 
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260). Dooyeweerd (1957: 287) en Taljaard (1960: 77-78) resorteer 

albei die skool onder die etiese. Volgens Kock (1968: 53-57; 

1975: 235) en Schoeman (1983: 98) kan die skool nie net een 

kwalifiserende funksie he nie, omdat die aktstruktuur van die 

kind, wat ontplooi moet word, nie eenduidig gekwalifiseer kan 

word nie. Stone (1981: 28) en Kalsbeek (1970: 127) poneer ook 

dat die skool 'n blote verlengstuk van die ouerhuis sou wees as 

dit slegs 'n etiese bestemmingsfunksie het. 

Opvoeding en onderwys begin by die sluimerende aktlewe van die 

kind en het ten doel om die kind se vermoens so volledig en ewe

wigtig as moontlik te ontsluit sodat hy sy mandaat (Genesis 1: 

28) kan aanvaar. Die opvoeding en onderwys in die skool het dus 

ontsluiting van die aktstruktuur ten doel en word begrens deur 

die aktstruktuur van die kind (Stone, 1981: 28-291 Schoeman, 

1983: 98). 

Ofskoon ontsluiting 'n tipies menslike verskynsel is (Kalsbeek, 

1970: 127) en ander samelewingsverbande dus ook met ontsluiting 

gemoeid is, verskil die skool van bulle in sy werkswyse. Vanwee 

die sistematiese oordrag van gesistematiseerde kennis van die 

werklikheid kan hierdie werkswyse volgens Kock (1975: 236) na die 

analitiese modaliteit herlei word. Oaarom se Stone (1981: 29) 

moet die skool as onderriginstituut of onderrigstruktuur beskryf 

word wat deur opvoeding verder gekwalifiseer word. Die 

bestemmingsfunksie van die skool 1e daarom, volgens Barnard 

(1990: 437-438) en Van der Walt en Dekker (1983: 96) in die 
didakties onderwyskundige terrein met die klem op die ontsluiting 

van die rede, dit wil se die analities logiese synwyse van die 

mensheid. 

Vanuit 'n Christelike beskouing behartig die skool as onderrig

instituut dus opvoedende onderrig om die mens tot volwasse aan

vaarding van sy ku1tuuropdrag as doe1 te lei in voorbereiding vir 

die lewe tot volwaardige menswording. Die skool bereik hierdie 

doe1 primer deur opvoedende onderrig en as sodanig is die 

24 



skool primer "didaskoleion" of onderrigplek (Stone, 1981: 30). 

Dis belangrik vir ouers en onderwysers om te weet dat die skool 

se bestemming, dit wil s€! sy primere taak, die daarste1 van 

onderrigleersituasies is, waarbinne kultuur oorgedra, maar ook 

kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese vaardighede aan leer

linge oorgedra word (Postma, 1987a: 106); terwyl dit vo1gens 

Postma (1985: 33) ook steeds die taak van die geroepe onderwyser 

bly om in die onderrigleersituasie op te voed tot diensbaarheid 

aan God. 

2.5.4 Die skool in vervlegting met ander samelewingsverbande 

Die blanke onderwysstelsel in Suid-Afrika is gebaseer op die 

tradisionele Protestantse lewensfilosofie, bekend as die 

Christelik-nasionale lewensbeskouing, waarvolgens ouers as 

priml!re opvoeders seggenskap het oor die gees en rigting van 

skoolopvoeding (Barnard, 1979: 1; Postma en Vander Walt, 1984: 

25). Hiervolgens is die opvoeding van 'n Christenkind deur 

instansies soos die ouerhuis, kerk en skool op God gerig, in 

diens van en gehoorsaam aan die eise van God, aan die Christen

opvoeder, die -ouer en -onderwyser (Vander Walt, 1983: 2). 

Die primere opvoedingsituasie waarin die ouers uitvoering gee aan 

die Goddelike roeping tot mandaatvervull ing (vergelyk 2. 3. 2) 

impliseer volgens Van Schalkwyk ( 1981: 83) ook verskillende 

sekondere take soos kultuuroordrag en voortgaande vernuwing van 
kultuur, voorbereiding vir die lewe, volwaardige menswording, 

ensovoorts by al die genoemde samelewingsverbande te wete skool, 

huisgesin, kerk en staat. 

Die skool as opvoedingsinrigting vorm deel van die plaaslike ge

meenskap en kan volgens Getzels et al. (1968: 56) nie in isolasie 

funksioneer nie. Daar moet ook wisselwerking tussen die skool 

en buite-instansies wees, betsy vanwee amptelike of professionele 

redes, ook vanwee ouerbelang en -betrokkenheid. Van der West-
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huizen (1990: 220) se in hierdie wisselwerking speel doe1tref

fende kommunikasie 'n belangrike rol. 

Soos die ouerhuis, die kerk, die teater of die museum of enige 

ander sosiale verband in die gemeenskap met die kind bemoeienis 

maak, onder andere met die doel om .op te voed (Van Schalkwyk, 

1981: 83), is die skool ook daarmee gemoeid. Die verskil is dat 

waar opvoeding by die ander verbande naas hul primere funksie 

b1oot een van hul sekondere funksies is, is opvoedende onderwys 

juis die skool se primere funksie; daarom word die skool in Van 

Schalkwyk (1981: 89) se definisie (vergelyk 2.5.1) 'n onderrig-

1eerplek genoem. 

Die skool se primere doel is dus opvoedende onderwys tot mandaat

vervu11ing (Postma, 1987a: 106-107). Die skool as onderrigleer

plek impliseer dat daar in die skool leermeesters, leerlinge en 

leerinhoud betrokke is. Kleynhans (1981: 35) se die hoof en sy 

personeel is ook lede van die gemeenskap. Wat bulle buite die 

skool waarneem, beinvloed die omvang en aard van kommunikasie 

binne die skoolsituasie. Soos die hoof en die onderwysers, is 

ook die lee~linge en die ouers by ander samelewingsverbande soos 
• 

die kerk en die staat betrek as lidmate en landsburgers (Schoe-

man, 1983: 130). Die kerk en die staat is egter ook by die 

ouerhuis en skool betrek. Die staat is byvoorbeeld juridies by 

opvoeding betrek en die kerkweer by die onderrig en die instand

houding van die suiwer Reformatoriese denke (Schoeman, 1983: 130; 

Mulder, 1972: 10). 

Terwyl opvoeding by ander verbande dus terloops gebeur wanneer 

hulle hu1 primere funksies nastreef, is opvoedende onderwys by 

die skool 'n doelbewuste aksie en sy hele werkswyse is daarop 

toegespits (Kock, 1975: 236; Stone, 1979: 162). Stone (1979: 

162) se dat die kerk se werkswyse herlei kan word na die geloofs

aspek, die gesin na die etiese, die teater na die kulturele en 

die skool na die analitiese. 
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2.6 ENKELE MISVERSTANDE OOR OUER-SKOOL-VERHOUDINGE IN DIE 

ONDERWYSVERVLEGTING 

Uit die literatuurstudie hier te lande en oorsee het enkele mis

verstande of ongegronde veronderstellinge aan die lig gekom 

(Stone, 1985: 769) wat deur Van Schalkwyk (1990: 154) beskryf 

word as faktore wat kommunikasie belemmer, naamlik: 

* Onderwysers en gevolglik ook hoofde beskik oor al die 

nodige kundigheid en tegniek om effektief met ouers en die 

gemeenskap te werk. 

ost (1988: 169) maak die stelling dat onderwysers opgelei 
word om met kinders te werk en nie met grootmense nie. 

Badenhorst et al. (1986: 43) s~ dit is vreemd dat daar nie 

meer aandag gewy word aan kommunikasie in die opleiding van 

onderwysers nie, aangesien kommunikasie so 'n wesenlike 

deel van 'n organisasie en veral 'n skool se lewe uitmaak. 

van Schalkwyk (1990: 249) se die onderwyser moet oor 'n 

deeglike kennis van die beginsels en voorwaardes van 

kommunikasie beskik. Op 'n simposium vir nuut aangestelde 

hoofde van die Transvaalse Onderwysdepartement so onlangs 

as 1986 is slegs 'n enkele lesing aan kommunikasie gewy 

(Pretorius, 1986: 3-24) wat daarop dui dat kommunikasie in 

die opleiding van ten minste die huidige skoolhoofde en 

ervare personeel waarskynlik nie tot sy reg gekom het nie. 

In hul didaktiese opleiding leer die studenteonderwysers 
weliswaar sekere vorms van kommunikasie beheer, maar van 

die fyner tegnieke en vaardighede reken Badenhorst et 

al. (1986: 43) leer ook hulle waarskynlik nog nie genoeg 

nie: 

* Onderwyser-ouer-interaksie is eenders oor alle skoolvlakke 

heen. 

Die tipe interaksie verander dramaties van preprimere na 

die primere en sekondere vlakke, nietemin beweer Gotts en 
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Purnell (1986: 244) dat hierdie verskille geignoreer word. 

* Ouer-onderwyser-interaksie bly dieselfde ongeag die opset 

van die skool of gemeenskap. 

Ost (1988: 179) wys daarop dat die tipe ouer-onderwyser

interaksie in stedelike, voorstedelike en landelike gebiede 

definitief vanmekaar verskil. Die sosio-ekonomiese status 

(SES) speel in die verband beslis ook 'n ro1. Mclauglin en 

Shields (1987: 156) noem byvoorbeeld dat ouers uit hoer en 

middel inkomstegroepe dit makliker vind om met die skoo1 te 

kommunikeer deur middel van deelname aan ouerverenigings en 

makliker by die skool tuisvoel as ouers uit laer inkomste

groepe. Corwin en Wagenaar (1976: 471-492) en Herman en 

Yeh (1983: 11-17) bevestig bogenoemde terwy1 Dembo en 

Gibson (1985: 173-184) gebrek aan behoorlike kontak toe

skryf aan frustrasie by ouers van swak presteerders oor 

onderwysers se houdings teenoor hu1 kinders. Van Schalkwyk 

(1990: 42-44) beweer dat daar 'n verborge gemeenskapsmotief 

aanwesig is wat die karakter, geestelike aard, !deale, 

lewensfi1osofie en ingesteldheid van dinge, onder andere 

die onderwys bepaal. Die ingesteldheid en houding van 'n 

gemeenskap wat reaksion~r, revo1usioner of evolusioner 

ontwikkel, is daarom van be lang vir ouerbetrokkenheid. Van 

Schalkwyk (1990: 54-57) bespreek dan breedvoerig die fak

tore wat by ouers nadelig inwerk op ouerbetrokkenheid. 

* Onderwysers is professionee1 en persoonlik goed genoeg 

toegerus sodat ouerbetrokkenheid vir hulle geen bedreiging 

inhou nie. 

van Schalkwyk (1990: 5-6r 49-58) se ten spyte van die feit 

dat ouerbetrokkenheid in beginse1 korrek is, en menige 

voordele vir die kind, onderwyser en ouer inhou, staan baie 

onderwysers vyandig daarteenoor omdat hu1le ouerbetrokken

heid enersyds as 'n bedreiging vir hul professiona1iteit 
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sien en andersyds omdat bulle onkundig is oor die manier 

van samewerking en dikwels die outonomie van die onderwyser 

wil verabsoluteer. Fuery (1985: 46) beweer dat ouers en 

onderwysers mekaar wedersyds vrees. Epstein en Bekker 

(1982: 103-113) beweer ook dat onderwysers waarskynlik 

ouers vrees omdat ouers hul professionele vaardighede mag 

bevraagteken of omdat ouers volgens Power (1985: 68-78) en 

Vernberg en Medway (1981: 29-37) die onderwysers blameer 

vir hu1 kinders se probleme. Ost (1988: 169) meen dat 

samewerking tussen ouers en onderwysers van jonger kinders 

beter is as by ouer kinders. Stone (1985: 769) noem ook 

dat studies in die buiteland getoon bet dat onderwysers in 

baie gevalle defensiewe style van kommunikasie ontwikkel 

bet waar toenemende kommunikasie en samewerking in skole 

praktyk geword bet. Stone (1985: 769) noem as voorbeeld 

van defensiewe style vyandigheid, passiewe vermyding van 

ouers, outorit~re dogmatisme, ontkennings van enige foute, 

oordadige verskonings, klagtes oor probleme in die 

onderwys, haastige aanbevelings, te veel praat en 

bevooroordeelde meningsvormings. 

Vir die skoolhoof is dit natuurlik belangrik om sodanige 

defensiewe gedrag te herken, te weet watter faktore daartoe 

bydra, asook hoe daarteenoor 'n positiewe kommunikasie 

met ouers tot stand gebring kan word (Stone, 1985: 770). 

* Gesinstrukture bly dieselfde dwarsdeur die kind se hele 

skoolloopbaan. 

Die feit van die saak is egter dat ouer-kind-verhoudings 

dramaties verander namate die kind grater word (Ost, 1988: 

179). Slegs deur noue kontak met die ouerhuis kan onder

wysers op die hoogte b1y van hierdie steeds veranderende 

gesinstruktuur (Lickona, 1985: 127-146). 

* Ouer-onderwyser-verhoudings word gevorm op grand van 

objektiewe en rasione1e gedrag en is onafhanklik van die 
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ouer-kind-verhoudings. 

Van Schalkwyk (1990: 57) en Epstein (1991: 345) dui juis 

aan hoe ouer-onderwyser-verhoudings 

ouerbetrokkenheid. Biklen (1983: 

negatief 

234-249) 

inwerk op 

glo dat 

spanninge kan ontwikkel omdat ouers en onderwysers kan 

meeding om die kind se aandag en respek. Hierdie spanning 

kan ook bevorder word as ouers in sekere vakgebiede minder 

ingelig is as hul kinders, sodat dit die ouer-onderwyser

verhoudinge kan vertroebel. 

Die moderne en toekomstige onderwyser kan dus nie net vir klas

kameropvoeding toegerus word nie, maar ook om op professionele 

wyse met ouers oor hul kinders te kommunikeer (Stone, 1985: 761). 

Verantwoordbare keuses, besluite en optredes in die onderwys 

vereis versigtige, onselfsugtige optrede en samewerking met ouers 

en ander belangegroepe in die gemeenskap, want die onderwyser is 

aanspreeklik teenoor die ouers as sy klH!nte (Van Schalkwyk, 

1990: 8-9; Epstein, 1991: 346). 

2.7 DIE IMPLIKASIES VAN DIE OPVOEDINGSVERVLEGTING VIR 

KOMMUNIKASIE 

Opvoedende onderwys kan slegs aan die behoeftes van al die ver

skillende sektore van die samelewing voorsien as daar op georden

de wyse oor die behoeftes van en tegelyk oor die tekortkominge 

in die onderwysstelsel gekommunikeer word (Botha en van Rensburg, 

1985: 67). Coetzee (1944 369) vra daarom so vroeg as 1944 dat 

skool en ouerhuis "innig" moet saamwerk. Coetzee (1953: 378); 

Sheats en Dunkleberger (1978: 310): Landerholm en Karr (1988: 

11); Nelson (1988: 88-90): Van Schalkwyk (1990: 144); Cross 

(1991: 383) en Warner (1991: 372) pleit alma! vir gereelde kontak 

en kommunikasie tussen ouerhuis en skool en wys op die voordele 

daarvan met betrekking tot beter leerprestasie, skoolbywoning, 
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gesindheidsvorming, so wel as op die massa onbenutte talente en 

kundighede waaroor ouers beskik. 

Die felt dat nie twee gesinne eenders is nie (Postma, 1987a: 104) 

is ook vir die skool van belang, want die gesin skep die basis 

vir geslaagde formele onderwys (Van Schalkwyk, 1990: 25) • Die 

gesin, wat volgens Postma (1987a: 101); Schoeman (1979: 111) en 

Pieterse (1977: 20) as primere opvoeders verantwoordelik is vir 

die ontsluiting van die aktstruktuur van die kind, is volgens Van 

Schalkwyk (1981: 129) nie volledig gestruktureer om die kind in 

al sy funksies vo1ledig en gedifferensieerd te ontsluit nie. Die 

skool moet die ouers met hierdie ontsluiting help (Epstein, 1991: 

348). Die beginsel dat ouers in die onderwys die gees en rigting 

moet bepaal (Vander Walt, 1983: 78), word juis deur middel van 

kommunikasie met die ouerhuis deur die skool voortgesit, versterk 

en verdiep, sodat daar kontinuiteit in die opvoeding sal wees 

(Thom, 1970: 163; Kruger, 1987: 187). Die ouers is daarom mee

lewend, meesprekend en hulpvaardig by formele onderwys betrokke. 

Hulle kan bepaalde else aan die skool stel, terwyl bulle ook 

bepaalde verpligtinge teenoor die skool het waaroor gekommunikeer 

moet word. 

Volgens Seefeldt (1985: 99) beleef die moderne ouer dikwels 'n 

opvoedingsangs, gebore uit hul behoefte of nood om beter opgelei 

te wees vir ouerskap in die moderne eeu. Deur kommunikasie kan 

die oorsake van hierdie angs geidentifiseer en aangespreek word. 

Kruger (1987: 199) en Davies (1991: 379) meen ook die ideaal sal 

wees dat onderwysers huisbesoek sal doen, ofskoon dit praktiese 

implikasies inhou. 

As unieke individuele wese, wat aan tyd gebonde is, ontwikkel die 

kind-in-opvoeding deur verskillende lewensfases (Gagne, 1983: 73-

102; Bybee en Sund, 1982: 26-31). Hierdie verskillende lewens

fases maak ook kommunikasie oor aspekte soos skoolrypheid, promo

vering en verskillende wyses van opvoeding noodsaaklik (Postma, 

19S7a: 100). 
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In die nuwe onderwysbedeling in Suid-Afrika (vergelyk 2.1) sal 

daar volgens Kruger (1987: 196) op sentrale, streeks-, 

gebieds- en plaaslike vlak kommunikasie deur georganiseerde 

ouerrade met die onderwysprofessie moet plaasvind. Stone (1988: 

13) noem kommunikasie as een van die ses voorwaardes vir die 

bree aanvaarding deur die Suid-Afrikaanse samelewing van die 

onderwysvernuwing in hierdie nuwe bedel ing. Daar is volgens 

Stone (1988: 16) genoeg bewyse dat daar reeds gesonde kommuni

kasie op hoe vlak plaasvind en daar word reeds deur wetgewing 

voorsiening gemaak vir kommunikasie op alle v1akke. Wetgewing 

alleen maak egter slegs voorsiening dat opvoedende onderwys op 

geordende wyse sal plaasvind (Mclaughlin en Shields, 1987: 1561 

Kruger, 1987: 196). 

Vanaf wetgewing oor die onderwys tot evaluering van onderwys, dit 

wi1 s6 van die begin tot die einde, vorm ouerbetrokkenheid 'n 

integrale deel en 'n essensHHe faset van die onderwys in sy 

geheel (Van Schalkwyk, 1983: 201 Levine, 1991: 392). Henniger 

(1987: 226) maak daarom die stelling dat 'n weldeurdagte ont1e

ding van ouer-onderwyser-verhoudinge die ouers se reg op sin

volle kommunikasie in die vervlegtingsituasie sal onderskryf. 

Die werklike kontak tussen ouer en onderwyser vind op skoolvlak 

plaas en dis hier waar kommunikasie tot sy reg sal moet kom. 

D'Angelo en Adler (1991: 350) se daar bestaan altyd natuurlike 

grense wanneer mense met mekaar probeer kommunikeer en die ouer

huis en skool is geen uitsondering nie, maar hierdie grense moet 
afgebreek word as skole ouers aktief wil betrek in opvoedende 

onderwys. Verskillende navorsers wys daarop dat doeltreffende 

ouerbetrokkenheid op die skool se bestuursvlak begin wat die onus 

om kommunikasie aan te moedig en te verwerklik op die 6koolhoof 

plaas {Gorton, 1977: 931 Sills, 1978: 45-481 Cattermole en 

Robinson, 1985: 48-49; Epstein, 1986: 2801 Postma, 1986: 229-

234; Epstein, 1991: 348; Warner, 1991: 372). 

2.8 SAMEVATTING 
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omdat samelewingsverbande soewerein in eie kring is (vergelyk 
2.3.4) en nie op mekaar se kompetensieterreine mag oortree nie, 
is die afleiding nou dat waar dieselfde individu by meer as een 
samelewingsverband betrek is (vergelyk 2.5.4) daar in die enkap
sis of vervlegting verskillende raakpunte sal wees waar gemeen
skaplike belange aan die orde korn en waar misverstande kan ont
staan (vergelyk 2.6). So vorrn die kind byvoorbeeld 'n integrale 
deel van die ouerhuis en die skool (vergelyk 2.3.4). Die leer
inhoud wat hy by die skool leer, moet ook vir die gemeenskap 
diensbaar wees en moet aansluit by die besondere aard en omstan
dighede van die gemeenskap waarin die kind woon (vergelyk 2.5.4) • 

• Die skool is dus ingebed in die kultuurw~reld waarbinne dit funk-
sioneer. Waar die verskillende samelewingsverbande met die ont
sluiting van die kind tot volwassenheid gemoeid is (vergelyk 2.7) 
sal daar dus voortdurend interaksie en kommunikasie moet wees om 
konflik te vermy en samewerking te bewerkstellig. Die onus om 
hierdie interaksie en samewerking deur kommunikasie aan te 
moedig, berus by die skoolhoof (vergelyk 2.7) en sal in die 
volgende hoofstuk bespreek word. 
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HOOFSTUK 3 

KOMMUNIKASIE-INTERAKBIE MET DIE OUERHUIS AS BESTUURSTAAK VAN DIE 

HOOF 

3.1 INLEIDING 

Om vas te ste1 of die hoof se kommunikasie met die ouerhuis vol

doende is en of die middele tot sy beskikking optimaal benut word 
(vergelyk 1.3), moet die hoof se kommunikasie as bestuurstaak in 
oenskou geneem word. Landers en Myers (1977: 339) poneer dat •n 
skoolhoof die skool se rol as sosiale installing moet verstaan, die 
gemeenskap wat hy en sy skoal dien, moet ken, sy rol as openbare 
skakelbeampte moet begryp en die verskillende kommunikasiemedia en 
-vaardighede moet bemeester om effektief te kan kommunikeer. 

Die verband tussen die ouerhuis en die skool as sosiale instal
lings in hul vervlegting met ander gemeenskapsverbande waarna 
Landers en Myers (1977: 339) verwys, is reeds behandel (vergelyk 
Hoofstuk 2) en daar is gewys op wankonsepsies wat bestaan (vergelyk 
2. 6) so wei as die implikasies van die vervlegting (vergelyk 2. 7) • 
Kommunikasie as bestuurstaak van die hoof, faktore wat kommunikasie 
beinvloed, wyses van kommunikasie, terreine van en 'n strategie vir 

doe1treffende samewerking sal vervo1gens onder die loep kom. 

3.2 DIE AARD VAN KOMMUNIKASIE AS BESTUURSTAAK 

3.2.1 Begripsomskrywing 

Die woord kommunikasie is volgens Bernard (s.a.: 1) afgelei van die 
Latynse woord communis met com wat "saamtt en munis wat 
"diensvaardig" beteken. Volgens Alfonso et al. (1975: 77) kan 
die Latynse woord letterlik geinterpreteer word as 'n poging om 
wedersydse begrip te verkry. Uit 'n oorsig van die literatuur ls 
die volgende algemene kenmerke van kommunikasie geidentifiseer: 
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* 'n Ontologiese synwyse van die mens (Van Schoor, 1979: 13; 

Botha en Van Rensburg, 1985: 72); 

* essensieel vir opvoeding (Blignaut en Fourie, 1980: 3; 

Badenhorst et al., 1986: 43); 

* nodig vir verhoudingstigting (Davis, 1962: 344; Taljaard, 

1971: 192; Moller, 1976: 85; Van der Westhuize~ , 1~90: 

18); 

* 'n aktiewe, dinamiese, intensionele handeling (Marais, 

1979: 15); 

* saamgestel uit bepaalde elemente (vergelyk 3.2.2) soos die 

afsender, die boodskap en die ontvanger (Van Schoor, 1977: 

13; Van Schalkwyk, 1990: 144); 

* gebruik bepaalde simbole soos taal en gebare (Trone, 1977: 

71; Van Buuren, 1979: 14); 

* volg 'n bepaalde patroon of stappe (Van der Westhuizen, 

1990: 215-217); 

* neem bepaalde beginsels in 

emosie en die beginsel 

(Allen, 1964: 277); 

ag soos lynverlie~, die mag van 

van oordraging van inligting 

* maak gebruik van bepaalde vaardighede of middele wat skrif

telik of mondeling kan wees (Lewis, 1975: 94; Dekker, 

1982: 81-82); 

* bepaalde steurnisse kan daarop inwerk langs formele of in

formele wee (Doll, 1972: 258; Badenhorst et al., 19S6: 

50; vergelyk 3.2.3); 
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* hou bepaalde doelwitte voor oe soos oorreding of motivering 

van mense, gesindheidsvorming, kennisoordraging of die oor

dra van inligting {Reynders, 1977: 109; Maree, 1983: 5; 

Kamper, 1985: 7; Van Rensburg, 1988: 3), en 

* word op so 'n wyse beoefen dat daar weer terugvoering na 

die kommunikator, ook genoem tweerigtingverkeer tussen 

afsender en ontvanger sal wees {Van Schoor, 1977: 13). 

Vanuit 'n p4dagogiese perspektief gesien, kan die vo1gende bykom

ende kenmerke vir doeltreffende kommunikasie in onderwysbestuur 

bygevoeg word {Bernard, 1981: 17; K1eynhans, 1981: 35; Vander 

Westhuizen, 1990: 215): 

* Nuttig om beplanning en doelstellings bekend te maak en 

doelwitte te verwerklik; 

* verseker doeltreffende funksionering van die skoo1 se orga

nisasie en administrasie; 

* nuttig om doeltreffende delegering te verseker, dit wil s~ 

om persone in kennis te stel lfi!.t,, hoe en wanneer iets 

gedoen moet word; 

* verseker die koordinering van verskillende take; 

* nuttig om onderlinge kontak tussen mense en 
samehorigheid te bewerkstellig; 

* vergemaklik leidinggewing; 

* verseker 'n doeltreffende beheerstruktuur; 

* nuttig om verbindingskanale te skep om in 

onderwysbehoefte te voorsien (Barnard, 1990: 450); 
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* daarsonder is probleemidentifisering nie moontlik nie, en 

* verseker die uitruil van professionele inligting, menings 

en houdings waarvolgens aanpassings gemaak kan word om 

effektief met die gemeenskap te skakel. 

Op die keper beskou, speel kommunikasie dus 'n rol in al vier die 

komponente of bestuurstake van onderwysbestuur, naamlik beplan

ning, organisasie, leidinggewing en toesig en beheer (De Wet, 

1980: 45-86; Vander Westhuizen, 1990: 46-47), so wel as in die 

vernaamste taakgebiede van die hoof (Van der Westhuizen, 1990: 

50-51). 

3.2.2 Die kommunikasiehandeling 

Uit voorafgaande (vergelyk 3. 2 .1) blyk dat kommunikasie 'n omvat

tende begrip is waarvan die verloop met behulp van die gegewens 

verkry uit die literatuurstudie (Meyers en Myers, 1976: 17; Van 

der Westhuizen, 1990: 215-217; Greeff, 1984: 78-82; Bernard, 

1981: 129-139; Robbins, 1980: 356-361; van Buuren, 1979: 5-42; 

Reynders, 1977: 105-118; Pulley, 1975: 50-54) soos volg saamge

vat kan word: 

Aan die beginpunt staan 'n kommunikator of sender of bron wat een 

of meer persone kan wees (Meyers en Myers, 1976: 17; Van Schalk

wyk, 1990: 145). As die hoof met die ouerhuis kommunikeer, sal 

hy dus as die kommunikator optree. Die inligting wat oorgedra 

moet word, ontstaan as 'n idee, gedagte of suggestie by die kom

munikator (Vander Westhuizen, 1990: 215). Hy kodeer (ook enko

deer genoem) die gedagte, dit wil se hy druk dit in verstaanbare 

terme uit met behulp van tekens en simbole soos taal in geval van 

verbale kommunikasie (Meyers en Myers, 1976: 17-18; De Villers, 

1982: 20) of gesigsuitdrukkings en liggaamshouding in gevalle van 

nie-verbale kommunikasie, in 'n boodskap (Van Schalkwyk, 1990: 

146). om sy boodskap oor te dra, gebruik die kommunikator 'n 

medium (De Villiers, 1982: 16; Van Schalkwyk, 1990: 146). In 
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die geval van verbale kommunikasie kan die medium 'n mondelinge 

of skriftelike mededeling, soos per brief of kennisgewing wees, 

terwyl die nie-verbale medium die gesigsuitdrukking, liggaams

houding, oogkontak, gebare, ensovoorts kan wees (Van der West

huizen, 1990: 215). Die verskillende mediatipes word later vol

lediger bespreek (vergelyk 3.2.3.4). 

Die boodskap moet die aanvanklike idee van die kommunikator aan 

die ontvanger of die bestemming van die kommunikasie oordra (De 

Villiers, 1982: 16). Die ontvanger moet die boodskap dekodeer, 

met ander woorde hy moet dit probeer interpreteer of verstaan. 

Hier speel die mag van emosie ook 'n belangrike rol (Allen, 1964: 

277-279). Die boodskap beweeg van die kommunikator na die ont

vanger in 'n rigting of kanaal (Robbins, 1980: 357) wat afwaarts, 

opwaarts of horisontaal kan wees (Vander Westhuizen, 1990: 216). 

Afwaartse kommunikasie geskied gewoonlik op mikrovlak, dit wil 

se in die skool self van die hoof na die personeel; opwaartse 

kommunikasie geskied op makrovlak, dit wil se van die skool na 

die owerhede, en die horisontale kommunikasie wat in hierdie na

vorsing belangrik is, geskied op mesovlak van die skool na die 

gemeenskap of ouers (Barnard, 1990: 437). Sodanige kommuni

kasiewee is gewoonlik formeel en word bepaal deur die hierargie 

binne die organisasie, maar kommunikasie kan ook informeel wees 

(Badenhorst et al., 1986: 50). 

As die kommunikator direk, dit wil se van aangesig tot aangesig 

met die ontvanger kommunikeer, is die kommunikasiekanaal kort en 

dit word direkte kommunikasie genoem (Van der Westhuizen, 1990: 

218). As die kommunikator van 'n tussenganger as medium van 

oordraging gebruik maak, is die kommunikasie indirek (Van der 

Westhuizen, 1990: 218). Hoe !anger die kommunikasiekanaa1, hoe 

groter is die kanse dat filtrasie die verswakking van die bood

skap tot gevolg kan he deurdat allerlei steurings die boodskap minder 

verstaanbaar maak wat tot misverstand of waninterpretasie kan lei 

(Greeff, 1984: 78). 
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As die ontvanger die boodskap gedekodeer het, dan reageer hy ge

woonlik op een of ander wyse wat positief of negatief of belange

loos kan wees (Meyers en Myers, 1976: 18). As die ontvanger se 

reaksie op die boodskap weer by die kommunikator uitkom, is daar 

sprake van terugvoering (Pulley, 1975: 53). As die kommunikator 

terugvoering ontvang het, het tweerigtingverkeer of wederkerige 

kommunikasie plaasgevind. As daar geen terugvoering is nie, is 

die kommunikasie eensydig en wanneer die kommunikator hom tot 'n 

groep of 'n gehoor rig, is dit openbare kommunikasie. Die hoof 

kan selfs van massakommunikasie gebruik maak wanneer hy die mas

samedia soos die koerant of TV gebruik om sekere inligting soos 

'n kermis bekend te maak (De Villiers, 1982: 16). 

De Villiers (1982: 16) verwys ook na intrakommunikasie wat dui 

op die innerlike omgang van die mens met homself in sy gedagte

wereld en interkommunikasie waar die mens met mense kommunikeer. 

Slegs deur kommunikasie kan die behoeftes en begeertes van die 

mens vasgestel en oorgedra word en wel deur verski1lende vorme 

van taal (spreek-, skryf-, lyftaal) as tekens of simbole wat die 

mens kan waarneem, interpreteer en verstaan (Van der Westhuizen, 

1990: 244). Kommunikasie is dus die enigste middel waarmee die 

hoof kontak met ander kan maak (vergelyk 3.2.1). 

Die skoolhoof wat suksesvol wil wees, moet ook noodwendig veran

deringe teweegbring en sy idees en inligting word deur kommuni

kasie alleen oorgedra wat konflik kan veroorsaak (Van Schalkwyk, 

1990: 212). Robbins (1980: 343) praat hier van die drie c•s te 

wete "change", "communication", "conflict". In die kommunikasie

aksie vind daar naamlik wisselwerking plaas tussen twee of meer 

individue wat verskillende lewenservaringe, gesindhede en ver

wagtinge bet (Lipham en Hoeh, 1974: 333; Greeff, 1984: 78). Die 

moontlikheid van 'n misverstand is daarom groot en faktore wat 

sy kommunikasie nadelig kan beinvloed, sal bepaal of die hoof se 

kommunikasie met die ouerhuis voldoende is al dan nie. 
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3.2.3 Steurings in die kommunikasiehandeling en die mediatipes 

wat die skoolhoof aanwend 

3.2.3.1 Soorte steurings 

Die soorte steurnisse in enige kommunikasie-aksie kan volgens De 

Villiers (1982: 16) verdeel word in drie groepe: 

Eerstens fisi~ersteurings, soos by mondelinge mededeling waar 

die kommunikator se stem te hard, te sag of onduide1ik kan wees 

(Van Schalkwyk, 1990: 148). 'n Lawaai van een of ander aard kan 

filtrasie van die boodskap tot gevolg he, byvoorbeeld die lawaai 

van 'n waaier, tikmasjien, die gedreun van verkeer, 'n geskuifel 

van voete, gefluister of ander lawaai van ongedissiplineerde 

leerlinge, die gekras van 'n defekte interkomstelsel of luid

spreker, ensovoorts (De Villiers, 1982: 16). 

Tweedens kan daar volgens De Villiers (1982: 16) ook psigologiese -steurings wees wat te doen het met die gevoel van welwillendheid 

al dan nie tussen die kommunikator en die bestemming. Van 

Schalkwyk (1990: 148) se die afsender moet geeste1ik reg ingestel 

wees. Aspekte soos 'n vyandige, aggressiewe, bombastiese of on

gemotiveerde houding van die kommunikator, 'n negatiewe inge

steldheid by die ontvanger teenoor die kommunikator of die bood

skap self, magsbeheptheid, meerderwaardigheid, aggressie, oorbe

trokkenheid, gebrek aan belangstelling, motivering of vertroue 

by die luisteraar, twyfel oor die geloofwaardigheid of belangrik

heid van die boodskap by kinders wat die boodskap moet oordra, 

ensovoorts, kan bydra tot sielkundige steurings wat dien ter 

verswakking van die boodskap (Van Schalkwyk, 1990: 212; DeVil

liers, 1982: 16). 

In die derde plek noem Van Schalkwyk (1990: 148) en De Villiers 

( 1982: 16) ook kodesteurings waaronder taalgebruik, woordbeteken

nis en die betekeniservaring van woorde, byvoorbeeld hoe klein 

is "klein" en hoe groot is "groot" as daar verwys word na 'n 
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groot skool of 'n klein skooltjie. Die twee woorde het relatiewe 

begrippe wat ten nouste gekoppel is aan ervaring daarvan deur die 

sender so wel as die ontvanger. 

Pulley (1975: 50) beweer dat steurnisse in die kommunikasiehande

ling van die hoof direk verband hou met die komponente of stappe 

van die kommunikasiehandeling (vergelyk 3.2.2) te wete die bron, 

die boodskap, die medium, die ontvanger en die terugvoering (ver

gelyk 3.2.3.2 tot 3.2.3.6). 

3.2.3.2 Steurnis by die bron 

As die drie soorte steurnisse naamlik fisiese, psigologiese en 

kodesteurings waarna De Villiers (1982: 16) verwys (vergelyk 

3.2.3.1) toegepas word op die effektiwiteit van die skoolhoof se 

kommunikasie met die ouerhuis, is dit duidelik dat die eerste 

steurnisse wat onvoldoende kommunikasie tot gevolg kan h~, reeds 

by die hoof as kommunikator of bron van kommunikasie gesoek moet 

word. Dat daar genoeg fisiese steurings kan wees, is reeds duide
lik uit De Villiers (1982: 16) en Van Scha1kwyk (1990: 212) se 

------voorbeelde (vergelyk 3.2.3.1). Die posisie van die hoof kan self 

dien as 'n psigologiese steurnis, want die hoof se posisie word 

volgens Pulley (1975: 51) deur verskillende ouers en groepe ouers 

op verskillende wyses ervaar. Sommige mense bejeen die hoof met 

vrees, party sien in hom 'n bedreiging, ander beskou hom as 'n 

ruggraatlose werktuig van die owerhede. Hy mag deur sommige 

ervaar word as sadisties of as te toegeeflik, as dwaas of as te 

intellektueel, lui of aggressief, dat hy of te veel of te min 

delegeer, dat hy oudmodies of sy tyd ver vooruit is, en dies 

meer. Strother (1983: 291} verwys na die hoof as die persoon in 

die middel - vasgevang tussen die owerhede aan die een kant en 

die onderwysers en ouers aan die anderkant. 

Die feit van die saak is dus dat die hoof deur verskillende indi

vidue en groepe op uiteenlopende wyses ervaar en beskou word (Van 

Schalkwyk, 1990: 148). Dit kan 'n inhiberende invloed h~ op die 
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oordra van boodskappe aan sodanige individue of groepe. Negatiewe 

psigologiese steurings lei volgens De Villiers (1982: 16) nood

wendig tot swak kommunikasie en emosionele blokkasie. Dit is 

daarom vir die skoolhoof in die eerste plek nodig om sover moont

lik 'n positiewe beeld op te bou en vertroue by alma! in te boe

sem as hy sy kommunikasie wil laat slaag. Kleynhans (1981: 35) 

se die ware leier wat na effektiewe kommunikasie strewe, moet 

sensitief ingestel wees op alle moontlike maniere om sy gedag

tes en gevoelens oor te dra en te deel. 

Vir Van Schoor (1977: 13) is daar vier begrippe van belang in die 

kommunikasie van die onderwysleier, naamlik: verkeer, mededeling, 

vertolking en boodskappe. Een hiervan, naamlik mededeling im

pliseer volgens Van der Westhuizen (1990: 214) dat daar aan die 

kant van die mededeler, dit wil se die hoof as kommunikator, 

denke, bep1anning en 'n definitiewe intensie sal wees. Die hoof 

moet dus sy kommunikasie bedink, beplan en sy doelwitte behoorlik 

formuleer. Greeff (1984: 78) poneer dat enige organisasie se 

sukses onder andere bepaal word deur die duidelike kommunikasie 

van die doelwitte aan almal. Bernard (1981: 17) noem dat die 

onderwysleier kommunikasie gebruik om die gladde werking van die 

organisasie en administrasie van sy skool te verseker en ver

wesenlik daardeur sy doelwitte en doelstellings. Volgens Mahony 

(1980: 18) veroorsaak onbeplande kommunikasie chaos en gee aan

leiding tot valse gerugte. Van Schalkwyk ( 1990: 155-157) be

spreek verskillende steurnisse wat by die afsender so wel as die 

ontvanger 'n rol speel (vergelyk 3.2.3.5). 

3.2.3.3 Steurnis in die boodskap 

steurings kan volgens Robbins (1980: 357) ook ontstaan in die 

boodskap self. Van der Westhuizen (1990: 215) poneer dat die 

kommunikasiehandeling ontstaan as 'n idee of suggestie wat deur 

die sender enkodeer word in verstaanbare terme. Wanneer die 

sender sy boodskap enkodeer, gee hy sy eie interpretasie aan die 

idee en stel dit in woorde of op skrif op so 'n wyse dat dit na 
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sy mening die gewenste uitwerking of reaksie by die ontvanger sal 

uitlok (Robbins, 1980: 357). As dit inligting is wat hy wil 

deurgee, moet die ontvanger kennis neem van die inhoud daarvan~ 

as hy die ontvanger wil motiveer, moet die inhoud van sy boodskap 

die nodige reaksie uitlok. Daar moet dus volgens Dekker (1982: 77) met 

verskillende aspekte van die werklikheid rekening gehou word tydens 

kodering. 

Die probleem van verspreiding van inligting is volgens Kleynhans 

(1981: 35) in die skoolorganisasie dikwels nie 'n probleem van te 

min inligting nie, maar die van inligtingoorlading. Hier waarsku 

Pulley (1975: 51) teen die felt dat die meeste opvoeders, waarby hy 

hoofde insluit, skuldig is aan grootdoenerigheid as bulle met leke 

kommunikeer. Hy beweer dat te min aandag gegee word a an die vlak 

van begrip en die tegniese vaardigheid van die gehoor aan wie die 

inligting deurgegee word. Die doel is dan ongelukkig eerder om 'n 

goeie indruk te skep as om te kommunikeer. Die teenoorgestelde 

kan natuurlik ook waar wees, naamlik dat geskrewe boodskappe 

die intelligensie van die ontvangers onderskat of dat swak taalver

sorging en verkeerde woordkeuse tot waninterpretasie kan lei en die 

verkeerde reaksie kan he. Pulley (1975: 51) verwys byvoorbeeld na 

die gebruik van sensitiewe woorde in boodskappe aan ouers soos: 

moet, lui, astrant, onbeskof, hardkoppig, dros, ensovoorts wat 

negatiewe reaksies veroorsaak en liefs vervang moet word met 

eufemismes. In plaas van moat kan beboort gebruik word, uitqe

sproke eerder as onbeskof, 'n sterk wil in plaas van bardkoppiq, 

sonder toestemminq in plaas van dros, ensovoorts. 

Taal dra naamlik emosies en gesindhede oor en nie net feite nie~ 

daarom se Robbins (1980: 359) dat alle mense nie alle woorde een

ders interpreteer nie, omdat verskillende mense verskillende 

waardes aan sekere woorde heg. Allen (1964: 277-279) praat in die 

verband van die beginsel van die mag van emosie wat in gedagte 

gehou moet word. Laasgenoemde kom daarop neer dat 1 n beroep op die 

emosie doeltreffender is as 'n beroep op die rede (Vander Westhui

zen, 1990: 219) • Hier is 'n vertrouensverhouding tussen die sen-
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der en die ontvanger belangrik. Hoofde moet die felt dat ouers 

emosioneel by hul kinders betrek is nooit uit die oog verloor 

nie, en waar moontlik hierdie feit voordelig aanwend om ouers te 

oorreed of te motiveer (Bernard, s.a: 12). 

Omdat die skoolhoof feitlik deurgaans van die geskrewe of die 

gesproke woord gebruik maak, se Barnard (1990: 450}, moet hy in 

gedagte hou dat woorde: 

* dikwels ontoereikend is: 

* slegs simbole vir werklikheidsdinge is; 

* verkeerd verstaan kan word; 

* hom oak kan benadeel in plaas van bevoordeel, en 

* woorde emosiebelaai kan wees. 

Bogenoemde vyf aspekte is belangrik omdat die ontvanger van die 

baodskap dit op sy beurt dekodeer (Van der Westhuizen, 1990: 

217}, met ander woarde hy heg sy eie interpretasie daaraan wat 

nie noodwendig ooreen hoef te stem met die intensie van die 

sender nie. Hoe die ontvanger die boodskap dekodeer en hoe hy 

daarop reageer, bepaal in werklikheid eers of die hoof se kom

munikasie effektief en voldoende was. Hierteenoor waarsku 

Kleynhans (1982: 20) dat realiteit vir een persoon nie noodwendig 

'n realiteit vir •n ander persoon hoef te wees nie, en suksesvol

le kommunikasie hang van die volwaardige resepsie van die ont

vanger af. 

van Schalkwyk (1990: 157-158) en Von Essen (1980: 9) se weergawe 

van moontlike steurnisse by die boodskap so wel as by te:rugvoel""

ing kan soos volg saamgevat word: 

* swak stem- en taalgebruik; 

* oneffektiewe klankapparaat; 

* ingewikkelde of omslagtige boodskappe; 

* omgewingsteurings; 

* verkeerde kommunikasiemiddel: 
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* gebrek aan tyd; 

* 'n gespanne atmosfeer; 

* gebrek aan privaatheid, en 

* te veel skakels in die kommunikasiekanaal. 

3.2.3.4 Steurnis in die medium 

Die inhoud van die boodskap is langs die hele kommunikasiekanaal 

vanaf die bron tot by die bestemming aan filtrasie blootgestel. 

Allen (1964: 277-279) praat in die verband van die beginsel van 

lynverlies. Hoe meer mense die boodskap hanteer hoe groter is 

die gevaar van filtrasie van inligting. Woorde word weggelaat en 

feite verdraai of verswyg (Vander Westhuizen, 1990: 217). 

In die kommunikasiekanaal van die hoof na die ouerhuis (vergelyk 

3.2.2) wat kort of lank kan wees, maak die hoof van verskillende 

media gebruik. Dit is na hierdie media waarna in die navorsings

tema verwys word (vergelyk 1.3). 

Die media tot die hoof se beskikking is volgens Barnard (1990: 

449) enigiets wat aangewend word om kommunikasie, kontak of 

verbinding tussen individue of groepe mense te bewerkstellig. 

Kommunikas ie kan verbaal wees (vergelyk 3. 2. 2) , di t wil se 

mondeling of skriftelik, of nie-verbaal deur lyftaal wat gebare, 

gesigsuitdrukkings, oogkontak, liggaamshouding, ensovoorts in

sluit (Vander Westhuizen, 1990: 216; Van Schalkwyk, 1990: 152). 

Mondelinge kommunikasie word ook dikwels deur lyftaal ondersteun 

(Bernard, 1981: 137; Barnard, 1990: 449). In geva1le van direk

te verbale kommunikasie met die ouers kan die hoof se liggaams

taal sy gesindheid aan ouers oordra en bulle reaksie positief 

of negatief beinvloed. Pulley (1975: 50) se daar is gevalle 

waar die dade so hard praat dat die ontvanger glad nie die woorde 

kan boor nie. 

In die mondel inge kommunikasie kan die hoof gebruik maak van 

direkte mededeling aan ouers (Vander Westhuizen, 1990: 218). 
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Van Buuren (1979: 34) stel dit dat die voordele van direkte 

mondelinge kommunikasie sodanig is dat dit aanpasbaar is, vinnig 

kan geskied en die begrip onmiddellik verwerk en getoets kan 

word. Omdat praat egter gebaseer is op klank, is stemkwaliteit, 

toonhoogte, stembuiging, artikulasie en tempo faktore wat die 

luisteraar ook nadelig kan beinvloed (Kleynhans, 1982: 22; Van 

Schalkwyk, 1990: 182-202). Oor laasgenoemde stelling se Kleyn

hans (1982: 23) verder dat onduidelike mondelinge mededelings 

tot verdraaiings aanleiding gee. Die werklike feite word nie 

deurgegee nie sodat misverstande ontstaan en gerugte word maklik 

as feite aanvaar. 

Die hoof maak ook gebruik van indirekte mondelinge mededeling as 

hy die boodskap met sy leerlinge aan hul ouers stuur. Hier is 

die gevaar van lynverlies veral groot (Van der Westhuizen, 1990: 

217). Die mededeling word gewoonlik in die saal of oor die 

interkom gedoen en dan is die fisiese en psigo1ogiese steurnisse 

(vergelyk 3.2.3) van toepassing. Die moontlikheid van filtrasie 

is hier groot, aangesien leerlinge nie almal ewe goed luister 

nie, sommige luister selektief en ander heg hul eie interpretasie 

aan die boodskap of soos Kleynhans (1982: 23) se, dat 'n stertjie 

aangelas word. Kinders vergeet ook dikwels om die boodskap oor 

te dra. 

Volgens Barnard (1990: 450) sluit die hoof se direkte en indi

rekte mondelinge kommunikasie dan die volgende mediatipes in: 

werkstudiegroepe, forums, gesprekke, telefoongesprekke, onder

houde, huisbesoeke, toesprake tydens ouerbyeenkomste en verga

derings, informele gesprekke tydens funksies en sportbyeenkomste, 

aankondigings oor luidsprekers tydens opelugbyeenkomste, saalby

eenkomste, interkomstelsel, kabeltelevisie en videoband, radio, 

raadplegende sessies, oorhoofse en skyfieprojektors. Hy gebruik 

deesdae selfs aankondigings oor die radio of TV. 

In die geskrewe kommunikasie maak die skoolhoof gebruik van per

soon1ike briewe aan individuele ouers, omsendbriewe, nuusbriewe, 
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memoranda, brosjures, pamflette, kennisgewings op aanspeldborde 

of per hand of per pos, plakkate op openbare plekke, jaarblaaie, 

die skoolkoerant, plaaslike koerante deur middel van berigte oor 

die skool, skoolrapporte, vorderingsverslae, griewebusse, enso

voorts (Kleynhans, 1982: 23; Barnard, 1990: 450; Von Essen, 

1980: 9; Jowett en Baginsky, 1988: 91). Die voordele van die 

geskrewe woord word kortliks soos volg deur Koontz et al. (1980: 

697) saamgevat: 

* Data kan volledig verstrek word; 

* nuttig vir terugverwysings; 

* kan deeglik beplan en voorberei word; 

* kan op 'n spesifieke teikengroep of groot groep gerig word; 

* bereik veral die ouers wat die skool vermy om een of ander 

rede; 

* is koste-effektief en tydbesparend; 

* kan gesonde gesindhede bou deur erkenning te verleen vir 

dienste gelewer, en 

* kan herhaaldelik gelees word vir begrip. 

Kleynhans (1982: 23) waarsku dat die boodskap eenvoudig, kort 

maar duidelik moet wees en die aanbieding keurig, terwyl die styl 

ook afgewissel moet word en die tydsberekening reg moet wees. 

Koontz et al. (1980: 697) waarsku ook teen oormatige papierwerk 

wat ouers vermoei, gebrek aan skryftalent, swak woordkeuse, die 

onpersoonlikheid van hierdie tipe kommunikasiemedium en die ge

vaar van eenrigtingverkeer. 

3.2.3.5 Steurnis by die ontvanger 

Die volgende punt van steurnis in die kommunikasieproses is by 

die dekodering van die boodskap deur die ontvanger moontlik. 

Pulley (1975: 52) beweer dat daar soveel interpretasies kan 

wees as wat\daar ontvangers is. Hense interpreteer ook die bood

skap soos bulle dit wil interpreteer. Dit is dus in die hoof se 

belang dat hy die ouers en die gemeenskap sal ken, gevoelig sal 
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wees vir hul behoeftes, en hul reaksie kan antisipeer (Gorton, 

1983: 468). Hy moet dus sy boodskap so konstrueer en oordra dat 

dit duidelik is en so min antipatie as moontlik sal verwek (Pul

ley, 1975: 53). Koontz et al. (1980 :698) en Van Schalkwyk 

(1990: 151-152) stel ook voor dat die hoof hoogdrawende woorde 

vermy, sy gedagtes logies en in kort sinne rangskik om waninter

pretasie te vermy. Hy moet ook gebruik maak van illustrasies om 

die boodskap toe te lig om dekodering te vergemaklik. Die hoof 

behoort sover moontlik in die eerste persoon te skryf (vergelyk 

ook 3.4.9). Gorton (1983: 471) raai ook aan dat belangrike in

ligting per pos gestuur word om moontlike kommunikasiegapings te 

vermy. Hy waarsku ook die hoof om sy feite te kontroleer sodat 

sy geloofwaardigheid nie in twyfel getrek sal word nie. Van 

Schalkwyk (1990: 155-157) s~ faktore wat steurnisse by die af

sender so wel as die ontvanger tot gevolg het, kan kortliks soos 

volg saamgevat word: 

* Houdings en gesindhede soos minderwaardigheid, 

meerderwaardigheid, ensovoorts. 

* Emosionele probleme soos vrees, aggressie, frustrasie, 

ensovoorts. 

* sensor iese probleme en verstandel ike tekortkominge soos 

doofheid, 'n swak geheue en begripsvermoe, ensovoorts. 

* Kulturele en agtergrondsverskille. 

* ouderdomsverskille. 

* Verskillende waardesisteme. 

* Taalverskille. 

* Persoonlikheidsgebreke. 
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* Vooroordele. 

* Subjektiwiteit 

ervaringsveld) . 

(net ingestel op sake binne eie 

* Fisieke en geestelike uitputting (gebrek aan konsentrasie) • 

* onvervulde basiese behoeftes. 

* Hinderlike gewoontes soos gebare, keelskoonmaak, hakkel, 

ensovoorts. 

* swak menseverhoudinge. 

3.2.3.6 steurnis tydens terugvoering 

Barnard (1990: 457) en Gorton (1976: 365) waarsku dat skoolhoofde 

dikwels inligting wat vir hulle van belang is aan die ouers en 

die gemeenskap bekendstel, sonder om vas te stel of die ontvang

ers wel daarby belang het. Gesonde tweerigtingverkeer is be

vorderlik vir goeie skoolgemeenskapsverhoudinge (Barnard 1990: 

457~ Jowett en Baginsky, 1988: 41~ Van Schalkwyk, 1990: 154). 

Hieroor maak Pulley (1975: 53) die stelling dat ontvangers al te 

dikwels op 'n totaal onverwagte wyse reageer op boodskappe - soms 

ten goede en soms ten kwade. So kan 'n ouer byvoorbeeld weier 

om te aanvaar dat sy kind gedragsprobleme het of 'n onderwyser 

kan die hoof se pogings om hom in diens op te lei, as 'n bedreig

ing ervaar. 

Ofskoon terugvoering 'n probleem in die kommunikasiehandeling is, 

volgens Pulley (1975: 54) en Barnard (1990: 458), behoort die 

skoolhoof sy bes te doen om terugvoering te verseker ten einde 

vas te stel of sy boodskap in die eerste plek ontvang is en in 

die tweede plek wel verstaan is. Gorton (1983: 472-475) beveel 
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aan dat hoofde van afskeurstrokies onder aan kennisgewings ge

gebruik maak, waarop enkele vrae geformuleer is wat ouers moet 

beantwoord om vas te stel wat die aard van hul ~eaksie op die 

boodskap was. 'n Ruimte kan ook voorsien word waarop die ouers 

'n opmerking kan maak. Voorts beveel hy aan dat ouers genooi 

word om in groepe of as individue op informele wyse te kom koffie 

drink, gedagtes te wissel en wenke te gee. Goed gestruktureerde 

vraelyste behoort ook van tyd tot tyd aan ouers gestuur te word 

om die skoolklimaat te toets. Groot hoeveelhede inligting kan 

so ingewin word wat nuttig deur die hoof indien nodig aangewend 

kan word ter verbetering en bevordering van verhoudinge en sal 

ook help om sy kommunikasiestyl aan te pas (Gorton, 1983: 472-

475). Oor laasgenoemde feit is Barnard (1990: 458) die mening 

toegedaan dat goeie interpersoonlike en intergemeenskapsver

houdinge 'n be1angrike bestuurstaak van die hoof is. Ouers moet 

die geleentheid h~ om hul verwagtings.en behoeftes te stel en die 

hoof moet hul wense in ag probeer neem. Hy moet egter sorg dat 

die ouers en die gemeenskap ook begrip het vir die taak en be

hoeftes van die skool. 

Op 'n simposium vir nuutaangestelde hoofde in Pretoria gedurende

1986 het Pretorius (s.a.: 3) uiteengesit dat effektiewe kommuni

kasie die motiveringsbeginsels van deelname, erkenning, gedele

geerde gesag en wederkerige belangstelling moet benut en toepas. 

In die verband wys Wissing (1978: 95) ook daarop dat kommunikasie 

wat gekenmerk word deur empatie, respek, egtheid, konkreetheid 

en konsekwentheid (De Witt, 1979: 68) sigself deur drie hande

linge openbaar, naamlik: 

* Luister en aandag gee; 

* respon~ering, en 

* leiding en begeleiding. 

Uit die boodskap kan die ontvanger dus aflei of hy vir die sender 

aanvaarbaar is 6f nie, of daar aan hom as mens in die situasie 

erkenning gegee word en of sy belange en behoeftes ook in ag 
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geneem is. Hy moet nooit voel dat die sender slegs in sy eie 

belang optree nie: daarom moet daar ook aan die ontvanger se 

behoeftes voldoen word. Die hoof as die sender moet dus sensi

tief wees vir allerlei steurings in sy kommunikasiemodel (Kleyn

hans, 1981: 35). 

3.2.4 Die hoof se kommunikasie vanuit bestuursperspektief 

Sko1e as die sekond&re opvoeders, aktief gemoeid met opvoedende 

onderwys as hul prim&re taak en ouers as primere opvoeders wat 

vanwee die veelvuldige en tydrowende ander eise van die samele

wing, minder aktief by opvoedende onderwys betrek is, maar nie

temin intens belang by die opvoedende onderwys het, tree volgens 

Kruger (19~: 191) in die opvoedingstaak in 'n vennootskapsver

houding (vergelyk 1.2). Bernard (1981: 127} se 'n hoof sever

houding tot sy skoo1, die skoolste1se1 en die ouergemeenskap word 

bepaa1 deur die hoof se vermoe om doeltreffend te kommunikeer. 

Lipham en Hoeh (1974: 329) poneer dat hoofde verantwoordelik is 

vir die beplanning, organisasie en beheeruitoefening van skool

gemeenskapsverhoudinge (vergelyk ook 3.2.1). Davis (1962: 344} 

het nagenoeg dertig jaar gelede reeds aangetoon dat verhouding

stiging nie moontlik is sonder doeltreffende kommunikasie nie, 

want dit dra inligting en begrip oor waarsonder 'n verhouding nie 

tot stand kan kom nie. Van Schalkwyk (1990: 155} onderskryf die 

voorafgaande stelling. 

van Schalkwyk (19~144) se een van die moei1ikste probleme van 

menslike omgang is en was nog altyd om geslaagde kommunikasie 

te laat plaasvind. Kruger (1987: 196) is van mening dat die 

uiteindelike sukses van skoolgemeenskapsverhoudinge van al die 

betrokkenes afhang, maar hy misken nie die aandeel van die skoal

hoof nie. Die hoof is die leier van sy skool se bestuurspan. 

sy invloed strek oor die totale aktiwiteite van die skool, ook 

die mate van ouerdeelname (Kruger, 1987: 196}. Die skoolhoof se 
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rol van aktivering van ouers tot volwaardige vennootskap deur 

kommunikasie is volgens Kruger ( 1987: 198) van die grootste 

belang. Barnard (1990: 447) meen dat die skoolhoof se kommuni

kasie met ouers kan wissel van skolastiese of gedragsprobleme met 

kinders tot kinders wat tandartsafsprake het. 

Sake waaroor die hoof ouers kan inlig en ander redes vir kommuni

kasie is onder meer die verstrekking van belangrike datums waar

van ouers kennis moet neem, soos vir eksamens, vergaderings, 

skoolfunksies, oefentye van leerlinge na skool, sport- en kul

tuuraangeleenthede, ensovoorts (Barnard, 1990~47). Belangrik 

vir ouers is ook beleidsverklarings ten opsigte van skooldrag, 

leerlinggedrag, skoolbywoning, hulp aan ouers met byvoorbeeld die 

interpretasie van skoolrapporte en tussentydse vorderingsverslae 

van die rekenaar, verduideliking van onderwysstandaarde, vak

keuses, studierigtings, bekendmaking van belangrike gebeurtenis

se, leerlingprestasies, personeelverwissel.ing en vernuwings in 

die onderwys (Van Schalkwyk, 1990: 9.~10: Barnard, 199~447). 

3.3 DOELTREFFENDE KOMMUNIKAS!E TUSSEN OUERHUIS EN SKOOL 

3.3.1 Stimulasie van ouerbetrokkenheid deur kommunikasie 

Sills (1978: 45-48), Gough (1991: 339) en Epstein (1991: 345) se 

dat die hoof ouers by die skool moet betrek deur geleenthede vir 

gesprekke te skep; hy moet na ouers luister: hulle by skool

aktiwiteite betrek; bulle laat deelneem aan besluitnemingspro
sesse en hy moet help met ouerontwikkeling. Van Schalkwyk (1990: 

120-143) bespreek breedvoerig hoe om ouerbetrokkenheid deur kom

munikasie te stimuleer. sy stellings word ook onderskryf deur 

Epstein (1991: 345-348): Levine (1991: 389-393); Solomon (1991: 

359-362); Chrispeels (1991: 367-371): Warner (1991: 350-354); 

Davi~(1991: 376-382): D'Angelo en Adler (1991: Die 

verskillende aspekte waarmee rekening gehou moet word, is onder 

andere soos volg: 
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* Skep 'n gunstige skoolklimaat vir kommunikasie veral met 

betrekking tot onderwysers se gesindhede teenoor ouers, 

want met hul gemeenskaplike doelwitte meet ouers en onder

wysers meer inligting uitruil om doelwitte te bereik (Ep

stein, 1121..: 348). 

* Die skoolhoof meet hom vergewis langs watter kanale hy die 

ouerhuis ten beste kan bereik om sy boodskap deur te gee. 

In die verband het Cattermole en Robinson (19~49) 'n 

ondersoek in canada onderneem en die ses belangrikste kom

munikasiekanale van die skool is deur ouers uitgewys 

(vergelyk Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Kommunikasiekanale 

Kommunikasiekanaal % respondente 

die kind self 89 

die skoolrapport 80 

die skool se nuusbrief 77 

die geskeduleerde oueraand 63 

persoonlike besoek aan skool 57 

onderwyser se nota/telefoonoproep 52 

Die hoof meet hierdie kana1e in sy kommunikasie-aksie benut. 

Die kind self bly sy aktiefste kommunikasiekanaal en meet in die 

kommunikasiehandeling deeglik ontgin word. 

* Onderwyserskoling meet op deurlopende basis gedoen word 

deur hulle die regte sosiale en kommunikasievaardighede te 

help bemeester om ouerbetrokkenheid te kan hanteer (Levine, 

1991: 390). 

* Instelling van 'n ouervereniging om op hul beurt ouerbe-
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trokkenheid doeltreffend te beplan, te reel, te aktiveer en 

te bestuur (Van Schalkwyk, 19~22). 

* Ouerwerwing deur die skepping en ontwikkeling van 'n posi

tiewe kerngroep ouers om soos suurdeeg ander te beinv1oed. 

Van Schalkwyk (1990: 123) doen bier drie werwingsmetodes 

aan die hand, naamlik om eerstens ouers aan die begin van 

die jaar na 'n algemene bekendstellingsvergadering te nooi 

en hulle by 'n skoolprojek betrek: tweedens ouers 'n vorm 

te laat voltooi waarop besonderhede soos beroep, belangste~ 

ling en keuse van skoolprojekte verstrek word. Individuele 

ouers word dan na spesiale reelingsvergaderings genooi en 

verantwoordelikhede aan hul op 'n ad hoc- of meer permanen

te basis in werkkomitees toegese. Derdens kan onderwysers 

klasouervergaderings bele en die ouers direk by die onder

rigprogram betrek deur ouerverantwoordelikhede te beklem

toon, behoeftes te identifiseer, 'n klasouerbestuur saam te 

stel, 'n jaarprogram op te stel, en so meer. 

* Ouerskoling met behulp van 'n ouerskolingskomitee in same

werking met onderwysers oor sake soos dwelmmisbruik, 

studiemetodes, leestegnieke, vakkeuses, konf1ikhantering, 

belangrikheid van sport, kultuur en ontspanning, televisie

opvoeding, huispartytjies, lewens- en wereldbeskouing, 

kreatiwiteit- en verstandsontwikkeling (Van Schalkwyk, 

1990: 124; warner, 1991: 372-375). 

* Solomon (1991: 361) propageer •n advieskomitee oor ouerbe

trokkenheid wat 'n beleid, aksieplan met werkswinkels en 

in1igtingstukke en 'n evalueringsplan vir ouerbetrokkenheid 

kan uitwerk. 

* 'n Geskrewe verbintenis van die ouer om sy aandeel aan die 

vennootskapsverhouding met betrekking tot die handhawing 

van skoolree1s en al1e ander aspekte van ouerbetrokkenheid 

te bevestig (Van Schalkwyk, 1990: 127; Warner, 1991: 373). 
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* Kurrikulere betrokkenheid van ouers selfs tot in die klas

kamer {Solomon, 1991: 360). Moontlikhede wat ondersoek kan 

word, is die vervaardiging van onderrig- en leermiddele, 

sekere administratiewe take, sinvolle tydverdryf tydens 'n 

vakonderwyser se afwesigheid, hulp met uitstappies, huis

werkkontrole, lokaalversierings en die benutting van bekwa

me ouers in die klaskamer ofskoon onderwysordonnansies in 

suid-Afrika vir laasgenoemde aangepas sal moet word {Van 

Schalkwyk, 1990: 131). 

* Nie-kurrikulere betrokkenheid met behulp van werkkomitees 

op talle terreine soos sport, kultuur, fondsinsameling, ma

triekafskeid, vervoer, ensovoorts (Van Schalkwyk, 1991: 

134). 

* Ouerbetrokkenheid by skoolbestuursake soos beplanning, be

leidvorming, besluitneming, organisering, beheer, finan

siering, en so meer (Van Schalkwyk, 1990: 135; Chrispeels, 

1991: 369). Taylor en Levine (1991: 394-396) praat van 'n 

besluitnemingskomitee of kabinet van ouers en onderwysers. 

* Algemene ouervergaderings veral aan die begin van die jaar 

vir orientering om werkswyses en praktyke van die skool te 

verduidelik en ouers betrokke te kry (Van Schalkwyk, 1990: 

137). 

* Belangegroepvergaderings soos enkelouers, ouers van begaaf

de leerlinge, skolasties geremdes, ensovoorts wat hul eie 

besture kan vorm en •n program van aksie vir hul spesifieke 

behoeftes kan uitwerk (Warner, 1991: 374). 

* Oopdae en kontakgeleenthede om 'n insae in die kind se werk te 

kry, gesprek te voer oor die kind se vordering, veral vir 

ouers wat baie onbetrokke is (D'Angelo en Adler, 1991: 351). 
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Geskrewe verslae oor di~ kind wat gebaseer is op wetenskap

like verslae of projekte van die kind wat deur onderwysers 

bygehou moet word oor skolastiese vordering, sosiale en 

psigiese gedrag, kwaliteite, tekortkominge, ensovoorts (Van 

Schalkwyk, 1990: 139), 

* Konsyltasies wat neerkom op 'n grondige tweegesprek min

stens twee maal per jaar tussen ouers en voogonderwysers 

oor die kind se vordering en gedrag (Warner, 1991: 373). 

Die tussentydse rekenaarverslae oor die 1eerlinge se vor

dering kan as aanknopingspunt dien. 

* Ad hoc - huisbesoeke in spesiale gevalle veral wanneer 

ouers argeloos staan teenoor die kind se opvoeding en 

skoolwerk (Davies, 1991: 379). 

* Skriftelike komrnunikasie met die ouers wat duidelik, woord

ekonomies, eerlik, informeel, vriendelik, persoonlik en 

gerusstellend sal wees (Bastian! 1978: 65). 

* 'n Oyerkamer ingerig deur die ouervereniging op 'n sentrale 

en toeganklike plek as 'n vergaderplek, wagkamer, 'n plek 

waar ouers kan lees en na videos en kasette oor opvoedings

take kan kyk en !ulster (Davies, 1991: 378~ Epstein, 1991: 

348; Van Schalkwyk, 1990: 142). 

3.3.2 Probleme wat kommunikasie met ouers bemoeilik 

Die veranderinge in die maatskaplike struktuur plaas in 'n toe

nemende mate die k1em op 'n sterk vennootskap tussen ouers en 

skoal (Stone, 1984: 4-5). 

Maatskaplike probleme wat voorsien word, kan kortliks uit Stone 

(1984: 4-5; 1985: 765-767) soos volg saamgevat word: 

* Grater skole met 'n gebrek aan intieme kontak tussen ouer, 
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skool en kind; 

* 'n groter wordende anonimiteit en formele karakter by 

skole; 

* grater selfstandigheid en outonomie by skole; 

* minder oueraande; 

* groter onbevoegdheid by ouers om met die moderne jeug om te 

gaan en hulle te hanteer; 

* 'n groter verantwoordelikheid vir die opvoeding van die 

moderne jeug word op die onderwyser geplaas; 

* vervlakking van ouerlike pligsbesef (vanwee •n vol sosiale 

program en werklas); 

* hoer beroepseise vir leerlinge, en 

* groter onkundigheid oor opvoedingsbeginsels en opvoedings

praktyk by ouers. 

Uit genoemde is dit duidelik dat ouerleiding •n behoefte geword 

het en dat die skool die inisiatief in die vennootskapsaksie 

sal moet neem deur gereelde kommunikasie met ouers. Hoe hegter 

die vennootskap tussen ouers en onderwysers is, hoe meer selfver

troue en vrymoedigheid sal ouers in hul eie opvoedingshandeling 

ontwikkel. Ouerbetrokkenheid sal dus 'n positiewe invloed op die 

kind he (Kruger, 1987: 188). 

In die moderne tyd meet die skool soms twyfelagtige huis1ike op

voedingsnorme en waardes by die kind remedieer (Kruger, 1987: 

187). stone (1988: 5) maak egter ook die volgende onrusbarende 

opmerking: 
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" .. daar word deesdae besef dat wat die skool leer, lewensvreemd 

aandoen as die gemeenskap nie die onderrig in die skool deur 

voorlewing bevestig nie. Die rol van die ouer as vennoot bet dus 

sterker na vore gekom en sal vorentoe ontgin moet word, veral ten 

opsigte van die voorbereiding van die jeug vir bulle sosiale 

rolle". 

In 1970 reeds vra Thorn (1970: 163) dat die skool nie die gees en 

die lewensopvatting van die ouerhuis moet afbreek nie, maar dit 

moet voortsit, versterk en verdiep. Die vermoe om te onderskei 

tussen gesonde huisl ike opvoeding en die patologiese veronder

stel volgens Kruger (1987: 187) besondere professionele kundig

heid by die onderwyser. Bogenoemde feite bring nou al te duide

lik mee dat ouer- en skoolopvoeding op bepaalde punte kan ver

skil, ofskoon hulle volgens Van Loggerenberg (1988: 2) probeer 

om dieselfde doel na te streef. 

Genoemde toedrag van sake beklemtoon volgens Van Loggerenberg 

(1988: 2) die gebrek aan voldoende wedersydse beskikbaarstelling 

van inligting en dit onderstreep die behoefte aan doeltreffende 

kommunikasie tussen ouerhuis en skool. Kruger (1987: 188) s~ ook 

kommunikasie is onontbeerlik ter wille van die kontinuiteit van 

die opvoeding tussen ouerhuis en skool (vergelyk 2.7). Dit is 

ook volgens van Loggerenberg (1988: 2) en Van Schalkwyk (1990: 

33) so dat die twee vennote nie voldoende opgewasse, dit wil s~ 

voorberel of opgelei is vir hul taak nie. Dit bring dus enersyds 

mee dat daar in die opleiding van onderwysers in groter mate 

voorsiening gemaak moet word vir hierdie toerusting (Van Scha1k

wyk, 1990: 112-143), terwyl die ouerliggame andersyds die ouers 

sal moet inlig en voorberei vir betrokkenheid van sentrale tot 

plaaslike vlak (Van Schalkwyk, 1990: 87-96). om die ouer dus 

suiwerder te betrek, sal die kommunikasie opgeknap moet word (Van 

Loggerenberg, 1988: 3). 

Vo1gens stone (1985: 763) en Bondesio et al. (1989: 104) is 

devolusie van gesag 'n kernbegrip wat die afgelope paar jaar in 
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verband met onderwys in Suid-Afrika sterk na vore gekom bet. Op 

'n Afrikaneronderwyskongres van Maart 1982 te Bloemfontein is 'n 

komitee onder voorsitterskap van dr. S.J. Eloff saamgestel met 

die taak om ouerseggenskap sover moontlik af te wentel na laer 

vlakke van bestuur ten einde die onderwysverbruikers se in

spraak in die onderwysstelsel te verhoog (Van Schalkwyk, 1983: 

51). stone (1985: 51) is daarom ook van mening dat kommunikasie 

met ouers beter professionele toerusting van onderwysers sal 

verg, want die skool van die toekoms sal meer as die huidige 

gesteld wees op geree1de kommunikasie. Oit is die gevolg van 

devolusie van gesag; 'n kindqerigte onderwysbeskouing, vanwee die 

resul tate van navorsing en die demokratiese gang van onder

wysontwikkeling in die Weste. 

Van Loggerenberg (1988: 3) meen dat die groter verantwoordelik

heid deur devolusie van gesag na die ouergemeenskap in die nuwe 

bedeling in die Republiek van Suid-Afrika groter betrokkenheid 

vra en dat afgesien van poginqs deur ouerliggame, die professie 

self die ouers moet aktiveer en in belang van die skool moet 

mobiliseer. Die ouers kan onder andere by simposia, ouerverga

derings en werkkomitees vir fondsinsameling, terreinverbetering, 

sekuriteit, kommunikasie, sport, kultuurverryking en deur publi

kasies leiding ontvang. Om die dinge te bewerkstellig, is dit 

nodig dat die hoof en sy personeel sal besin oor die noodsaak

likheid van beter kommunikasie deur verslag aan ouers te doen, 

onderhoude met ouers, 'n positiewer gesindheid en die daarstel

ling van 'n praktiese handelswyse om ouerbetrokkenheid moontlik 

te maak (Van Loggerenberg, 1988: 4; Van Schalkwyk, 1990: 167-

271) (verqelyk ook 3.3.1). 

3.3.3 Terreine vir doeltreffende samewerking tussen ouerhuis en 

skool 

ouers stel volgens Jowett en Baqinsky (1988: 37-40) belang in wat 

die skool onderrig, hoe bulle dit doen en waarom bulle dit doen. 

Ouerbetrokkenheid beteken daarom dat ouers, net soos onderwysers, 
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kennis moet dra van alle werksaamhede van die onderwys, want 

bulle moet as vennote saam daaraan meedoen sonder om mekaar se 

terreine te betree (VanWyk 1987: 66). 

Ten einde die terreine waar samewerking deur kommunikasie moont

lik is te bepaal, is dit nodig om die werksaamhede van die skool 

in drie hoofkategoriee te verdeel (Van Schalkwyk, 1990: 97-110) 

en elkeen ~n nader te beskou. 

3.3.3.1 Kurrikul~re aktiwiteite en klasbestuur 

In die Verenigde State van Amerika het ouers se deelname aan 

skoolaktiwiteite so ver gevorder dat ouers selfs die onderwysers 

in die klaskamer assisteer (Eels, 1976: 118), maar in Suid-Afrika 

word die terrein van die ouer en ander "buitepersone" per regula

sie bepaal (Kruger, 1987: 195). Daar kan nietemin sinvol met 

ouers gekommunikeer word oor 'n aantal take wat direk of indirek 

met formele onderrig verband hou. Sodanige take, wat ter voor

bereiding van, en tydens die formele onderrigsituasie, so wel as 

na en buite die onderrigsituasie onderneem word, sluit die vol

gende aspekte in (Solomon, 1991: 360; Van Schalkwyk, 1990: 98): 

Direkte verband met formele onderrig 

* onderwysdoelwit- en inhoudbepaling, 

* lesontwerp en -voorbereiding, 

* remedierende onderwys, 

* dissipline en leerlingbeheer, 

* gedifferensieerde onderwys, 

* huiswerk- en klaswerkkontrole, 

* hersiening en inoefening, 

* opvoedingsklimaatskepping, 

* klaskameradministrasie, 

* lesaanbieding, 

* leermiddele, 

* leerprojekte, 

* leerverryking, 
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* probleemhantering, 

* groepwerk, 
* instandhouding, en 
* klaskamerversiening. 

Indirekte verband met formele onderrig 
* onderwysondersteuning na skooltyd, 
* onderwysverryking na skooltyd, 
* skepping van •n gunstige fisieke leermilieu, 
* psigiese versorging van die kind, 
* fisieke versorging van die kind, 

* ouerskoling, 
* ouer-onderwyserberaad, en 
* lewensbeskoulike kontrole. 

By die meeste van bogenoemde take kan slegs enkele bekwame ouers 
vrywillig op 'n georganiseerde en vaste grondslag betrek word, met 
die voorbehoud dat die onderwyser volledig betrokke bly, die ouer 
waar nodig opgelei en touwys gemaak word en die skool sterk leiding 
neem by die beplanning, uitvoering en beheer van die take wat aan 
ouers toevertrou word (Epstein, 1991: 349; Davies, 1991: 372-375). 
Dit is noodsaaklik dat daar op verskillende wyses met ouers gekom
munikeer word oor hierdie sake en die kommunikasie kan wissel van 
eenrigtingkommunikasie in die vorm van omsendbriewe, nuusbriewe en 
kennisgewings tot tweerigting-, groeps- en individuele kommunikasie 
(Van Schalkwyk, 1990: 104; Davies, 1991: 376-382). 

3.3.3.2 Nie-kurrikul~re aktiwiteite 

Hierdie aktiwiteite is ondersteunings- en diensleweringsaktiwi
teite wat indirek tot opvoedende onderwys hydra en is by uitstek 
die kategorie waarby baie ouers betrek kan word (Warner, 1991: 372-
375). Volgens Van Schalkwyk (1990: 105) kan dit hydra tot die 
skepping en uitbouing van goeie verhoudinge tussen ouers en onder
wysers, ouers onderling, 'n voller opvoedingsmilieu vir die kind 
en 1 n meer gebalanseerde kindontwikkeling. Die volgende taakter-

61 



reine is hier ter sprake (Van Schalkwyk, 1990: 105; Kruger, 1987: 

193): 

* Sportafrigting en -bestuur, 

* ku1tuuraksies, 

* fisiese fasi1iteite, 

* sosiale geleenthede, 

* nasorgsentrum, 

* skakeling, 

* veiligheid, 

* vervoer, 

* skool- en onderwysmedia, 

* beroepsvoor1igting, en 

* fondsinsameling. 

3.3.3.3 Skoolbestuur 

Hierdie kategorie behels 'n aantal bestuurstake wat doeltreffende 

opvoedende onderwys moontlik maak waar ouers deur kommunikasie 

beduidend as vennote betrek kan word en sluit vo1gens Van Schalk

wyk (1990: 107-108) en Kruger (1987: 194-195) die volgende take 

in: 

* Skoolbeleidmaking, 

* beplanning, 

* organisering, 

* personeelbestuur, 

* finansiering, 

* besluitneming, 

* beheeruitoefening, 

* administrasie, en 

* kommunikasie. 

3.3.3.4 Gevo1gtrekking 

As vennote van die skoo1 is dit essensiee1 dat ouers deur kom-
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munikasie by al die aktiwiteite van formele onderwys betrek sal 

word (Rowell, 1981: 441~ Kruger, 1987: 196~ Van Schalkwyk, 1990: 

181). Die mate waarin ouers betrek word, sal in die eerste plek 

afhang van die aard van die taak en in die tweede plek van die 

kundigheid en beskikbaarheid van die ouer. Ouers kan ook as 

individue of as lid van 'n ouerliggaam betrek word (Van Schalk

wyk, 1990: 86). 

Vir verskillende tipes take van formele onderwys soos opvoedende 

onderwys self, onderwysbestuur en onderwysondersteuning (Van 

Scalkwyk, 1990: 83) word strukture ingestel wat op gekoordineerde 

wyse saamwerk in die onderwysstelsel (vergelyk 2. 4) wat afhanklik 

is van ander gemeenskapstrukture vir essensiele sake, terwyl die 
gemeenkapstrukture op hul beurt weer van onderwysinstell ings 

afhanklik is (vergelyk 2.4.3). 

3.4 'N STRATEGIE VIR GOEIE KOMMUNIKASIE MET DIE OUERHUIS 

3.4.1 Inleiding 

Die belangrikheid van effektiewe kommunikasie met die ouerhuis 

is sodanig dat 'n moderne skool nie bestuur kan word deur 'n 

persoon wat nie onderl6 is in die beginsels, tegnieke en vaardig

hede daarvan nie (Gorton, 1981: 251; Van der Westhuizen, 1990: 

214). Uit die voorafgaande oorsig (vergelyk Hoofstuk 2 en 3.1 

tot 3.3) het dit duidelik geword dat die hoof met ouers as indi

vidue of as groepe onder verskillende omstandighede kommunikeer, 

sodat hy nie altyd eenders hoef op te tree nie (vergelyk 1.2; 

Lipham en Hoeh, 1974: 333; VanWyk, 1987: 70). 

Onder die komplekse omstandighede is dit nie moontlik om voor

skriftelik te wees nie. Die algemeen geldende riglyne en voor

waardes soos dit uit die literatuurstudie geblyk het, moet deur 

hoofde in ag geneem word in die groot verskeidenheid kommunika

siesituasies waarin hulle van dag tot dag met ouers moet kom

munikeer. Hierdie riglyne kan beskryf word as die beginsel van 
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oordraging van inligting (Bernard, s.a. 12) en wat grondliggend 

van funksionele kommunikasie is (vergelyk 3.2.1). Hiervolgens 

geld bepaalde basiese stappe wat vervolgens bespreek word: 

3.4.2 Doelwitformulering 

Volgens Bernard (1981: 19) moet die hoof duidelik onderskei tus

sen doelwitte en doelstellings. Doelstellings is algemeen van 

aard, rigtinggewend en stel sekere ideale, terwyl doelwitte meer 

praktykgerig is, en die aard, die inhoud en die uitkoms van su1ke 

sake soos besluite, take en opdragte bepaa1 (Bernard, 1981: 19). 

Deur kommunikasie wi1 die hoof as die afsender aan die ouers as 

ontvangers, sekere inligting of bes1uite, versoeke of take oordra 

en hy wil ook weet watter reaksie hy te wagte kan wees. As 

eerste beginsel moet die hoof dus sy doe1witte met elkeen van sy 

kommunikasie-aksies bep1an (Van Buuren, 1979: 36~ Dekker, 1982: 

67; Van Scha1kwyk, 1990: 148). Hy moet weet wat hy wi1 bereik 

en omlyn hoe hy dit wil bereik (Bernard, 1981: 20~ Dekker, 

1982: 67; Van Schalkwyk, 1990: 148-149). 

3.4.3 Duidelikheid van die boodskap 

Volgens Dekker (1982: 65) is die boodskap die draer van gedagtes, 

menings, planne, bevele, raadgewings, gevoelens, houdings 

of waardes wat die hoof aan die ouer wil oordra. Die hoof moet 

dus sorg dat simbole (taal, tekens) op so 'n wyse gelees, gepro

duseer en oorgedra word dat die ouer gehelp word om presies te 

begryp wat die hoof bedoel (Trone, 1977: 71). Die hoof moet sy 

taalgebruik aanpas by die vlak van die ouers (Berger, 1981: 118) 

en hy moet hu1 vermoens, kultuurpeil en agtergrond, emosies en 

be1angste11ings in ag neem (Badenhorst et a1., 1986: 481~ Van 

Schalkwyk, 1990: 151-152). Hy mag uit die aard van sy amp 

natuur1ik nooit p1atv1oers wees of ordentlikheid inboet nie. 

3.4.4 Beplanning van die kommunikasiebenadering 
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Die regte tyd, plek, medium, kanaal en woordkeuse moet so bedink 

word dat die volle aandag van die ouer of groep ouers tydens elke 

bepaalde kommunikasiehandeling vasgegryp word. Die hoof moet ook 

aandag skenk aan die nie-verbale of liggaamstaal (Badenhorst et 

al., 1986: 46; Dekker, 1982: 84; K1eynhans, 1981: 37). Dekker (19 

82: 77) verwys ook na die be1angrikheid van die maatskaplike as

pek en die grondmotief van die gemeenskap wat die ouers se lewe 

rig. 

3.4.5 Deeglike voorbereiding 

Die hoof moet deeglik bewus wees van sy metode van oordrag en van 

sy eie tekortkominge en sterk hoedanighede (Badenhorst et al., 

1986: 49). Waar nodig moet by die ordonnansie of handleidings 

raadpleeg sodat by met sy kennis vertroue sal inboesem. Hy moet 

dus weet waarvan hy praat. 

3.4.6 Aanpassing by ouer as ontvanger 

Die verhouding tussen die hoof en ouers is belangrik en die 

mededeling moet hierby aanpas (Van Schalkwyk, 1990: 148). 

Kleynhans (1981: 39) se dat die ouers die stimulus van die hoof 

moet ontvang en aanvaar voordat die kommunikasie enige waarde 

bet. Indien sodanige boodskap relevant is tot die behoeftes en 

be1ange van die ouers, is die kanse beter dat die ouers die 

boodskap wel sal aanvaar. Dit kan volgens Van Buuren (1979: 37) 

bereik word deur streng by die onderwerp te hou en ingewikkelde 

in1igting broksgewyse in verstaanbare taal oor te dra. 

3.4.7 Motivering van die ouer 

Die ouer moet voel dat daar in sy belang opgetree word, en nie 

net in belang van die skool nie (Bergin, 1976: 147). Reynders 

(1977: 118) praat van 'n atmosfeer van gemeenskaplike belang wat 

tot stand gebring moet word. 
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3.4.8 Die houding van die hoof 

Daar is reeds na die rol van nie-verbale kommunikasie verwys 

(vergelyk 3.4.3). Die hoof se gesagsposisie plaas hom volgens 

Bernard (1981: 149-150) en Van Schalk:Wyk (1990: 148) op 'n 

natuurlike afstand van die ouers wat oorbrug moet word, want die 

houding van die hoof as sender en die ouer as ontvanger kan die 

oordraging van inligting sterk beinvloed, Bergin (1976: 147-148) 

poneer dat die hoof se stemtoon, sy gesigsuitdrukking, sy 

klaarblyklike ontvanklikheidvir die reaksie van die ouers, alles 

'n geweldige inpak het op diegene wat hy wil bereik. In sy 

geskrewe kommunikasie, s@ D'Angelo en Adler (1991: 354) moet 

die hoof natuurlik wees en skryf soos hy praat, sonder om te 

probeer belndruk. 

3.4.9 Die volume van die kommunikasie 

Die inligting moet vir die ouers duidelik wees, se Kleynhans 

(1981: 37), sodat hulle die doel, die aard en die nut daarvan sal 

insien. Die inligting moet dus op die man af wees, maar nie so 

kripties dat moontlike gapings gelaat kan word nie. Daar moet 

volgens Pulley (1975: 51) streng gewaak word teen oorbelading 

van inligting. D'Angelo en Adler (1991: 345) raai hoofde aan 

om geskrewe feite saaklik, uitdruklik en logies in kort sinne en 

paragrawe met maklike woorde in die direkte rede te skryf. Hy 

moet van prente, subhoofde en leesbare tikskrif (letterspasier~ 

ingstoets van 12) gebruik maak en nie te veel van hoofletters as 

uitheftegniek gebruik maak nie. Hy moet skryf en krities 

herskryf met inagneming van bogenoemde (vergelyk 3.2.3.5). 

3.4.10 Tydsberekening 

Hoewel daar dikwels 'n behoefte ontstaan om onmiddellik 'n bood

skap te stuur, moet die hoof altyd besin of dit die regte tyd is 

om die.boodskap oor te dra (Badenhorst et al., 1986: 46). Hy 

moet sy tyd reg kies. Kennis van 'n vergadering moet vroegtydig 
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gegee word, maar 'n kort nota om ouers weer te herinner, is raad

saam. Die hoof se boodskap moet meeding met 'n verskeidenheid 

sake wat vir ouers be1angrik is: daarom is die tyd van vryste1-

1ing van die boodskap van a11ergrootste be1ang om die maksimum 

trefkrag te he (K1eynhans, 1981: 37; Van Scha1kwyk, 1990: 152). 

3.4.11 Terugvoering 

Om sy kommunikasie te eva1ueer, moet die hoof ste1se1s vir terug

voering inbou in sy kommunikasie met ouers (Bergin, 1976: 148: 

K1eynhans, 1981: 33; Van Scha1kwyk, 1990: 154). Gorton, (1983: 

472-475) noem enke1e sulke kontroleste1se1s in die vorm van af

skeurstrokies, vrae1yste, ensovoorts (vergelyk 3.2.3.6). 

Barnard (1990: 457) se gesonde skoolgemeenskapsverhoudinge word 

bevorder deur tweerigtingverkeer. 

3.4.12 Die goeie 1uisteraar 

Kroth (1975: 29): Bergin (1976: 149): Lombana (1983: 61-62): 

Gordon {1982: 32-37) en Van Schalkwyk (1990: 182-202) bek1emtoon 

hierdie belangrike aspek van kommunikasie. Om te 1uister is een 

van die belangrikste en moeilikste kundighede in kommunikasie en 

Lewis (1975: 94) poneer dat die goeie luisteraar be1oon word 

deurdat ander op hul beurt ook na hom sal luister in die kommuni

kasiehandeling. 

3.5 SAMEVATTING 

Kommunikasie as bestuurstaak is uiters kompleks, maar onontbeer-

1ik vir die skoo1hoof in sy onderskeie bestuurstake en bestuurs

areas. Die hoof moet deeg1ike kennis dra van die kommunikasie

handeling (vergelyk 3.2.2) en terdee bewus wees van die steurings 

in die mediatipes wat hy aanwend (vergelyk 3.2.3). Hy moet op 

hoogte wees van die wyses van kommunikasie waarmee hy ouers as 

die skool se vennote by skoo1aktiwiteite kan betrek (vergelyk 

3. 3 .1): van al die prob1eme rondom kommunikasie met ouers (verge-
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lyk 3.3.2) en moet die terreine ken waar doeltreffende skakeling 

met die ouerhuis bewerkstellig kan word. Met inagneming van 

bogenoemde moet elke hoof aan die hand van algemene riglyne vir 

hom 'n kommunikasiestrategie uitwerk ook met inagneming van sy 

skool se besondere behoeftes (vergelyk 3.4). 

In hoeverre hoofde in bogenoemde slaag, sal in Hoofstuk 4 empiries 

nagevors word. 
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HOOFSTOK 4 

BMPXRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsontwerp behande1. Die 

meetinstrument wat gebruik is, word bespreek aan die hand van die 

doel met die meetinstrument~ die keuse van 'n meetinstrumentt 

die loodsondersoek en die konstruksie van die meetinstrument. 

Daarna word die administratiewe prosedure, die populasie-area en 

die statistiese tegniek wat met die finale meetinstrument gevolg 

is, bespreek en ten slotte word 'n interpretasie van die data en 

'n samevatting gegee. 

4.2 DIE NAVORSINGSONTWERP 

4.2.1 Die meetinstrument 

4.2.1.1 Die doel met die vraelys 

uit die literatuurstudie het geblyk dat die nuwe onderwysbedeling 

wat in Suid-Afrika aan die ontwikkel is grater ouerbetrokkenheid 

as 'n noodsaak beskou. Die gepaardgaande wisselwerking deur die 

kommunikasie tussen die vennote, ouerhuis en skoal, sal in toe

nemende mate 'n grater vaardigheid in kommunikasie van die hoof 

verg (vergelyk 3.2.4). Die doel met die vraelys is om die hui

dige wisselwerking in kommunikasie by skole in die Wes-Trans

vaalse streek van die Transvaalse Onderwysdepartement te onder

seek. 

4.2.1.2 Die keuse van 'n posvraelys as meetinstrument 

Met inagneming van die nadele en beperkinge van die vraelys (Borg 

en Gall, 1989: 428t Vander Westhuizen, 1988:65; Smit, 1988: 62-

66) is die gestruktureerde posvraelys as meetinstrument gekies 
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om die volgende redes: 

· Die vraelys is meer doeltreffend, prakties en koste

effektief as persoonlike onderhoudvoering. 

Grater objektiwiteit word bereik omdat die respondent 

anoniem bly. 

'n Gestruktureerde vraelys met alternatiewe antwoorde is 

makliker om te beantwoord omdat die respondente nie die 

antwoorde hoef te formuleer nie. 

' Die vraelys bied 'n homogene stimulus omdat al die respon

dente dieselfde vraelys ontvang. 

* Die vraelys is relatief maklik om te administreer. 

* Dataverwerking is relatief maklik en vinnig. 

4.2.1.3 Loodsondersoek 

'n Loodsondersoek is aan vyf skoolhoofde buite die populasiege

bied voorgele. Na regstelling van enkele leemtes wat waarge

neem is, is die vraelys voorgele vir 'n proefpons. Laasgenoemde 

het geen probleme opgelewer nie en die finale vraelyste is ver

volgens gekonstrueer. 

4.2.1.4 Die finale vraelys 

Die finale vraelys is gekonstrueer om verband te hou met die doel 

van die navorsing (vergelyk 1.4). Dit is vooraf ook in Engels 

vertaal en taalkundig versorg. Hierna is die vraelys aan 'n 

statistiese konsultant van die Fakulteit Opvoedkunde aan PU vir 

CHO voorgele vir kommentaar oor die korrektheid daarvan en vir 

hulp met die rekenarisering. 
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4.2.1.5 Konstruksie van die vraelys 

Die vraelys is soos volg in ses afdelings ingedeel: 

* Afdeling A: Biografiese gegewens (vergelyk Bylae 1A vrae 
1-2). 

* Afdeling B: Demografiese gegewens (vergelyk Bylae 1A vraag 
3) • 

* Afdeling c: Wyses van kommunikasie (vergelyk Bylae 1A vrae 
4-6). 

* Afdeling D: Redes vir kommunikasie met die ouers (vergelyk 
Bylae 1A vraag 7). 

* Afdeling E: Bronne van kommunikasie (vergelyk Bylae 1A 
vraag a). 

* Afdeling F: Terugvoering (vergelyk Bylae 1A vrae 9 en 10). 

In die konstruksie van die vraelys is van enkele oop vrae gebruik 
gemaak (verge1yk afdeling A vraag 1, afdeling E vraag 8 en af

deling F vraag 9 in Bylae 1A) ten einde vas te stel watter soort 
opleiding in kommunikasietegnieke ontvang is en of daar nog ander 

'"' bronne van kommunikasie en bronne van terugvoerin
vrae1ys genoem, gebruik word. 

4.2.1.6 Administratiewe prosedure 

Voordat die finale vraelys gekonstrueer en aan hoofde van skole 
gestuur is, is dit tesame met die dekkingsbrief wat vraelyste 
moet vergesel (vergelyk Bylae 1), aan die Buro van Onderwysna
vorsing van die Transvaalse Onderwysdepartement voorge!E! vir 
goedkeuring deur die Uitvoerende Direkteur van Onderwys. Die 
voorwaardes van die Buro van onderwysnavorsing is in die finale 
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vraelys (vergelyk Bylae 1A) nagekom. Afskrifte van die toestem

mingsbrief wat deur die Uitvoerende Direkteur se kantoor uitge

reik is (vergelyk Bylae 1B) is aan die vraelyste vasgeheg. 'n 

Gefrankeerde koevert is by elke vraelys gevoeg en aan a1 die 

skoo1hoofde in die populasiegebied gestuur met uitsondering van 

twee sko1e. Die een skool word beman deur navorser self 

en by die ander skoo1 was die hoofpos vakant. 

4.2.2. Populasie 

As populasie is al die blanke sekondere skoolhoofde in die Wes

Transvaa1 (streek 5) van die Transvaalse Onderwysdepartement met 

uitsondering van genoemde twee skole (vergelyk 4.2.1.6) gekies. 

Die streek sluit 30 sekondere blanke skole in. 'n Totaal van 28 

vraelyste is uitgestuur. Die terugvoer wat ontvang is, word in 

Tabel 4.1 uiteengesit: 

Tabel 4.1: Terugvoer ontvang 

Terug 
Gradering yan skool Uitgestuur ontyang 

GS a 6 75 

S1 10 8 80 

S2 10 11 110 

Totaal 28 25 89.3 

Een van die boofde wat die vraelys beantwoord bet, bet sy skool 

verkeerdelik as 'n S2-skool geklassifiseer. Navraag by die 

streekkantoor het aan die lig gebring dat die getalle van een van 

die Sl-skole op die lOe skooldag laer as die vereiste getal 

leerlinge was en die misverstand moet waarskynlik daaraan toege

skryf word. Die terugvoer van Sl-skole behoort dus 90% en die 

terugvoer van S2-skole 100% te wees. Bevindings wat gemaak is, 

geld slegs vir die aangeduide populasie en nie vir ander streke 

of onderwysdepartemente nie. 
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Volgens Landman (1980: 112); Vander Westhuizen (1985: 6); Raad 

vir Geesteswetenskap1ike Navorsing (1987: 197) en Borg en Gall 

(1989: 443) is minstens 70% terugvoer nodig ten einde geldige 

afleidings te maak. Met 'n terugvoer van 89,3% wat ontvang is, 

kan daar dus geldige afleidings oor die populasie gemaak word. 

4.2.3 Statistiese tegniek 

Nadat die vraelyste terug ontvang is, is die data ingesleutel en 

vasgele met behulp van 'n hoofrekenaar van die PU vir CHO. Die 

data is verwerk met 'n SAS-programpakket. Daar is van frekwen

sieprosedures gebruik gemaak om die data te omskryf en verbande 

tussen afdelings aan te toon (SAS Institute INC., 1985: 945-958). 

4.3 INTERPRETASIE VAN DATA 

4.3.1 Biografiese besonderhede 

Afde1ing A van die vraelys het gehande1 oor persoonlike gegewens 

van respondente en hul opleiding in onderwysbestuur en kommuni

kasietegnieke. 

4.3.1.1 Ouderdom, ervaring en formele op1eiding in 

onderwysbestuur 

Die doel met die vraag (vergelyk Bylae lA vraag 1) was om die 

verspreiding van ouderdomme van die respondente, hul jare er

varing as hoof en die mate van formele opleiding wat hulle in 

onderwysbestuur ontvang het, vas te stel en word in Tabel 4.2 

weergegee. Ten opsigte van die eerste twee onderafdelings (vraag 

1.1 en 1.2) was daar telkens een 0-respons, dit wil se daar was 

24 response terwyl al 25 respondente op vraag 1.3 reageer het. 
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TABEL 4.2: Ouderdom, ervaring en forme1e op1eiding in 

onderwysbestuur 

1.1 

1.2 

1.3 

Vraaginhoud 

Ouderdom in jare 

Jare ervaring as 

Formele op1eiding 
or>derwysbestuur 

I I I 

~ Besonderhede f= I % I 
I 0 I 0 I 1 ~31~-~4uO~i~a~a~r----~~~~~--~l I 41 - 50 jaar 13 I 54.1 I 
j 51- 60 iaar 10 I 41.7 I 
I 61 - 65 jaar 1 I 4.2 I 

hoof! 0 - 5 jaar 8 I 33,3 I 
I 6 - 10 iaar 10 I 41,7 I 
I 

ll~ll~-~1~5_J~·a~a~r----4-~4~11 ~1~6~.~7 I 
2 I I 16 iaar plus I 8,3 j 

l.'n I o I o I Op O,Ed.-vlak _ I I I I Qp M,Ed.-vlak 6 I 24 

1 I Op B.Ed.-vlak 5 I 20 I 

I Ander 4 I 16 I 
I Geen 7 I 28 I 

-----+--------------------~~~~------------~~~--~~~ 

Uit Tabe1 4.2 blyk dat 95,8% van die 24 respondente tussen 40 en 

60 jaar oud is en dat 66,7% meer as vyf jaar ervaring as hoof 

het. Die af1eiding wat hiervan gemaak kan word, is dat die res

pendente meesta1 ervare hoofde was van wie 72% van al 25 respon

dente forme1e op1eiding ontvang het in onderwysbestuur. Die 

reaksie op die oop vraag het aangetoon dat drie hoofde (16%) hul 

opleiding in onderwysbestuur ontvang het tydens 'n orienterings

kursus vir nuutaangestelde hoofde wat slegs een dag tot een week 

geduur het. 

4.3.1.2 op1eiding in kommunikasietegnieke 
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Die doel met die vraag (vergelyk Bylae lA vraag 2) was om te bepaal 

in watter mate die boofde opleiding in kommunikasietegnieke ontvang 

bet soos uiteengesit in Tabel 4.3. By vraag 2.1, 2.2 en 2.5 was 

onderskeidel ik agt o-response: by vraag 2. 3 was vier o-response en 

by vraag 2.4 was nege 0-response. 

TABEL 4.3: Opleiding in kommunikasietegnieke 

1 1Tydperk I I 

jvr.jvan opleiding I ~ehsUte van QI!leiding I 
I 1 I 2 I 3 I 4 I 

12 ITydens: 1Glad
1
nie IMini~aal I Bedel;ik lvold~endel I I I 

I I I f- I % I f= I % I f- I \ I f= I % I I lopleiding as I t I I I I I I 
I 9 I I 6 I I 2 I I 0 I Ql 2.1 onggnG,:se;~;: 

I 152.91 135.31 ,u.s, I I fverdere profes- I 
j2 21sionele o le din I I I 3 I l47 sf In sf 

I I orientering I sj 12 
I I 
I I 
!2,2!selfstud;ie J, I 2 I I 2 I I 2 I I 5,91 ,ll.~, .~2.21 ,:il2,4, 

Die groot aantal 0-response by bierdie vraag is waarskynlik te wyte 

aan die formulering van die vraag self (vergelyk Bylae lA vraag 2). 

Die afleiding kan gemaak word dat die boofde met die o-respondente 

te kenne wou gee dat bulle op geen staduim enige nuttige opleiding 

in kommunikasietegniek ontvang bet nie. Uit Tabel 4.3 (vergelyk 

vraag 2.1) blyk verder dat die aanvanklike opleiding as onderwysers 

van die 17 respondente wat wel reageer het, veel te wense laat, 

aanqesien 88,2% minimaal of glad geen opleiding in kommunikasieteg

nieke ontvang bet nie. Indiensopleiding (vergelyk vraag 2.5) toon 

ook ernstige leemtes. Hier was die hoogste o-respons waargeneem, 

naamlik nege uit 25 en 50% van die oorblywende 16 respondente bet 

minimaal of glad geen nuttige opleiding ontvang nie. 

Uit vraag 2.5 in Tabel 4.3 blyk verder dat van 17 respondente bet 

14, dit wil se 82,3%, te kenne gegee dat bulle deur self-
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studie redelik tot voldoende kommunikasietegnieke moes aanleer. 

Die afleiding kan dus gemaak word dat opleiding in kommunikasie

tegnieke opgeskerp kan word veral as daarop gelet word dat die 

hoogste respons wat in kolom 4 as voldoende aangetoon is, slegs 

11,8% was en wel tydens verdere professionele opleiding (vergelyk 

vraag 2.3 kolom 4 en Tabel 4.3). 

4.3.2 Demografiese gegewens 

Die doel met die vraag (vergelyk Bylae lA, afdeling B, vraag 3) 

was om aan te toon dat die populasie verteenwoordigend was van 

die tipe skole in Transvaal en die navorsing daarom wetenskaplik 

verantwoordbaar is soos uiteengesit in Tabel 4.4. 

TABEL 4. 4·: Demografiese besonderhede 

Vr. Uiteensetting Besonderhede Frekwensie 
I 

f= I % I 
3.1 Gradering van skool Hoerskool GS 6 I 24 I 

Hoirskool Sl 8 I 32 I 
Hoerskool Sll 11 I 44 I 

3.2 Ligging van skool Semi-stedelik 9 I 36 I 
I 64 

3.3 Voertaal van skool I 84 I 
Engels 3 I 12 I 
Dubbelmedium 1 I 4 I 
Ander 0 I 0 

Uit Tabel 4.4 blyk dat die populasie verteenwoordigend van die 

sekondere blanke skole in Transvaal is, want dit sluit Afrikaans

medium, Engelsmedium en dubbelmediumskole in terwyl daar geen 

andertalige Transvaalse Onderwysdepartement-skole bestaan nie 
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(Transvaalse Onderwysdepartement, 1986: 26). Die skole is op die 

platteland en in voorstedelike gebiede gelee en sluit al drie 

graderings skole in. 

4.3.3 Wyses van kommunikasie met ouers 

4.3.3.1 Benutting van mondelinge en geskrewe kommunikasiewyses 

Die doel met die vraag (vergelyk Bylae 1A, afdeling c vraag 4) 

is om te bepaal hoedanig mondelinge en geskrewe kommunikasiewyses 

benut word soos aangetoon in Tabel 4. 5. Die o-response was 

nerens meer as een nie en die geringe invloed daarvan is in die 

afdeling geignoreer. 
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Tabel 4.5 Benutting van mondelinge en geskrewe 

kommunikasiewyses 

Soort 
vr. kommunikasie Benuttina 

1 2 3 4 
Glad nie Minimaal Soms Gereeld 

f= % f= % f= % f= % 
Mondelinge 

4.1 boodskappe met 
leerlinae 4 16 7 11 45 8 6 25 3 12 5 
Geskrewe bood-

4.2 skappe per hand 
1 met leerlinae 4 2 1 4.2 6 25 116 66 6 

Geskrewe bood- I 
4.3 skaooe ner nos 0 0 4 16 7 113 154 1 7 29 2 

Onderhoude op I 
4.4 kantoor met ouers 0 0 0 0 5 20 20 so 

Telefoonoproepe 
4.5 aan ouers 0 0 2 8 12 48 11 44 

Huisbesoeke 
14.6 _deur hQ_of 9 37 5 10 41 7 3 12 5 2 8.3 

Aankondigings 
4 7 deur nuusmedia 14 56 7 28 3 12 1 4 

Aankondigings 
4.8 oor luidsprekers 

tvdens funksies 3 12 5 8 33 3 7 29 2 6 25 
Aankondigings 

4.9 met luidsprekers 
deur strate 20 83 3 4 16 7 0 0 0 0 
Toesprake deur 

4.10 hoofde tydens 
·~bveenk~ste 0 0 0 0 3 12 22 88 

ondigings by 
ke 13 54 2 8 33 3 3 12 5 0 0 
sbriewe op 

4 12 vasaestelde tve 2 8 1 4 3 12 19 76 

4.13 Oueraande 0 0 0 0 5 20 20 80 

Die verskillende wyses van kommunikasie in Tabel 4.5 kan in 

drie kategoriee ingedeel word, naamlik: 

Direkte kommunikasie: 

* Onderhoude op kantoor met ouers, 
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* telefoonoproepe aan ouers, 

* huisbesoeke, 

* aankondigings tydens skoolfunksies, 

* toesprake van die hoof met ouerbyeenkomste, en 

* oueraande. 

Indirekte kommunikasie: 

* Mondelinge boodskappe met leerlinge, 

* geskrewe boodskappe per hand, 

* geskrewe boodskappe per pos, en 

* nuusbriewe op gesette tye. 

Massakommunikasie: 

* Aankondigings deur die nuusmedia, 

* aankondigings deur dorpstrate met luidsprekers, en 

* afkondigings by kerke. 

In die afleidings wat vervolgens gemaak word, word die ongunstige 

(vergelyk kolom 1 en 2 in Tabel 4.5) en die gunstige frekwensies 

(vergelyk kolom 3 en 4 in Tabel 4.5) telkens gegroepeer. 

Uit Tabel 4.5 blyk dit dat hoofde voorkeur gee aan direkte monde

linge kommunikasie met ouers deur middel van toesprake tydens 

ouerbyeenkomste (100%), onderhoude op kantoor (100%), deur ouer

aande (100%), telefoonoproepe (92%) en aankondigings by skool

funksies (54,2%), ofskoon huisbesoeke (20,8%) minder populer is. 

Met die indirekte kommunikasie verkies hoofde geskrewe boodskappe 

per hand (91,6%), nuusbriewe op gesette tye (78%) en geskrewe 

boodskappe per pos (83,3%), terwyl mondelinge boodskappe met 

leerlinge (37, 5%) minder populer is. Massakommunikasie soos 

aankondigings deur die nuusmedia (16%) en afkondigings by kerke 

(12,5%) vind deurgaans minder byval en afkondigings met luid

sprekers deur dorpstrate (0%) is glad nie populer nie. 
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4.3.3.2 Effektiwiteit van kommunikasiewyses 

Die doel met hierdie vraag (Bylae lA, afdeling C, vraag 5) was 

om vas te stel wat die hoofde se siening oor die effektiwiteit 

van verskillende kommunikasiewyses is, soos uiteengesit in Tabel 

4.6. Geen a-response is by die verskillende onderafdelings van 

vraag 5 (vergelyk Tabel 4.6) waargeneem nie. In die afleidings 

wat gemaak is, is die ongunstige (vergelyk kolom 1 en 2 in Tabel 

4.6) en die gunstige frekwensies (vergelyk kolom 3 en 4 in Tabel 

4.6) telkens gegroepeer. 
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TABEr.. 4.6: Effektiwiteit van kamm.lnikasiewyses 

I vr. I'M-Plli TY'J Effekt"wi.teit 
1 2 3 4 

5 stem stem in stem in Stem 
glad nie 

=~ mJ!~-
volkcme 

saam nie saam 

f= % 'f= " 'f= " 'f= " QJers ontvarJ:J gereeld l:xxJCiskawe wat 
24 2 .5.1 ~,;,...... ~ ;...,. .. ,;,...... word 11 44 6 6 74 8 

~in;e J:xxx:lskappe met leerlinge 
16 1>4 " 20 5.2 is 'n effektiewe 'lo1\ll"le wm ,.,.,,.,;i;.,. .. ;e 4 16 0 0 

5.3 dien 'n Cl!:leie doel 0 0 1 4 R 32 16 64 
OJers ontvarJ:J gereeld 1:xxJC1skawe wat 

0 16 14 28 5.4 ner hand met-1 ,;.,.,., .;,.,...,.. ........+..~·--word 0 4 56 7 

5.5 ouerslees . aet:raJ. 0 0 16 64 9 36 0 0 
Geskrewe ~ per hand is 'n 

5.6 effeld:iewe wse van · ie 1 4 6 24 14 56 4 16 
QJers raaclpleeg kwartaal-

5.7 en· aetrou 1 4 8 "12 ,., 1>0 , 4 
Boodskappe per pes is 'n 

5.8 effektiewe wvse van e 1 4 7 7R a 3? 9 11> 
Boodskappe in anpt:elike kceverte dra 

5.9 meer aewicr as in ni • ;1no 1 ,, , R 12 48 8 12 
I<enni.sgewings per pes is meer 

A 11': 28 ,, 5.10 as dil! ,.,.._r hand of ,...,..,.,.,., ;..,... , 4 7 48 
Kenn.i.sgewiiJJ per pes is slegs effektief 

"II> 10 5.11 as nie ;,.,.,.,.,..;~ is ,; .. 1 4 q 40 5 20 
Boodskappe per pes is volgens die hu.idige 

5.12 stelsel aenoecr rwn t'a ~nut 5 20 6 ?4 q 36 o; '0 
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Die ongunstige reaksie in Tabel 4.6 op stallings 5.1 (16%) en 

5.2 (16%) bevestig die vorige bevinding by Tabel 4.5 dat monde

linge boodskappe 'n lae nuttigheidswaarde het en daarom nie as 

effektief of betroubaar deur hoofde geag word by indirekte 

kommunikasie nie. Stelling 5.3 (96%) van Tabel 4.6 onderskryf 

die popularitiet van direkte kommunikasie (vergelyk die vorige 

bevinding in vraag 4.13 van Tabel 4.5). Stelling 5.4 (84%) en 

5.6 (72%) bevestig ewe-eens die vorige bevinding in Tabel 4.5 

(vergelyk vraag 4.3) dat hoofde by indirekte kommunikasie 

voorkeur gee aan geskrewe boodskappe, ofskoon die effektiwiteit 

daarvan in twyfel getrek word, omdat 64,4% van die respondente 

van mening is dat ouers nie die inligtingstukke noukeurig genoeg 

raadpleeg nie (vergelyk stelling 5.7 in Tabel 4.6). Uit Tabel 

4.6 (vergelyk stallings 5.8, 5.9 en 5.10) blyk verder dat 

kennisgewings per pos en veral in amptelike koeverte as baie 

effektief beskou word wanneer die boodskappe nie spoedeisend is 

nie (vergelyk ook 4. 3 en 4.12 in Tabel 4. 5) • Oor die koste 

verbonde aan die huidige posste1sel by skole (vergelyk 5.12 van 

Tabel 4.6) is daar nie duidelike eenstemmigheid nie, ofskoon die 

gebruik van amptelike koeverte beslis voorkeur geniet (vergelyk 

5.9 en 5.12 van Tabel 4.6). 

4.3.3.3 Evaluering van formuleringswyses vir geskrewe 

kommunikasie 

Die doel met hierdie vraag (vergelyk Bylae 1A, afdeling C, vraag 

6a en 6b) was om: 

(a) die belangrikheid van formuleringswyses vir geskrewe 

kommunikasie aan te toon, en 

(b) om die mate van sukses wat hoofde daarmee het aan te toon 

soos uiteengesit in Tabel 4.7. Daar is slegs een o-respons 

waargeneem by vraag 6b stelling 6.5 (vergelyk Tabel 4.7) en 

die invloed hiervan is geignoreer. 
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TABE:L 4. 7: Evaluer~ van fOlJ!Ill~ vir geskrewe kalmmikasie 

vraag 6 (a) Vraag 6 (b) 
~anarikheid Mate van sukses 

4 3 2 1 1 2 3 4 
i In 'n In 'n 

Uiters Min::ler Glad nie ntin:iere groat 
lbelaJXlrik EelaJXlrik ..,.,, ,., ........ ~,. 001 <'llJCirik Glad nie mate mate Voldoende 

fz % fz % fz % fz % vr. fz % fz % fz % fz % 

3 l2 7 28 12 48 3 12 16.1 Feite in .......,..,m-,..,.m- 2 8 9 36 l2 48 2 8 

4 16 10 40 8 32 3 l2 6 2 Feite in die fvnste detail 1 4 l2 48 9 36 3 12 

14 56 8 32 2 8 1 4 6 3 Feite l'l.\.Dileries en ..,..,.1r1 ill- CliJileSCI1I 0· 0 5 20 7 28 13 52 
Hoofqeclagtes met c:merstrepinyboof-

14 56 8 32 3 l2 0 0 6.4 letters . 0 0 5 20 7 28 13 52 

20 6.5 
Feite maegecleel in ptpllere 

5 20 l2 48 5 3 l2 11 :, n 3 12.5 2 SA 14 58 3 5 120 a 

28 
Professionele taalgebruik ten alle 

4 8 32 7 7 28 3 12 6.6 koste en te alle tVe 16 7 28 7 28 7 28 

23 9~ 2 8 0 0 0 0 16.7 vooraf en beolan 0 0 0 0 9 36 16 64 

20 80 5 20 0 0 0 0 6 8 Doelwitte vooraf nnin...l ik aefol'lrllleer 0 0 1 4 10 40 14 56 
Vlak van begrip van wers met. in ag 

15 60 8 32 2 8 0 0 6.9 aeneem 'WOrd 0 0 1 4 13 52 11 44 
Bocx:1skappe met. duidelik en maklik 

21 84 4 16 0 0 0 0 6.10 wees 0 0 0 0 8 32 17 68 
Regte tyd of dag vir die stuur van 

16 64 7 28 1 4 1 4 6.11 met aeJdes 'WOrd 2 8 0 0 15 60 8 32 
Bocx:1skappe m::lel: gestuur 'WOrd so::lra 

11 44 13 52 1 4 0 0 6.12 ontstaan 0 0 2 8 13 52 10 40 
OUers se l:lel.ar¥;!e met ee:rste in ag 

3 12 14 56 8 32 0 0 6.13 aeneem 'WOrd 0 0 7 28 16 64 3 8 
Die skcol se belan;Je met voorop-

10 40 13 52 2 8 0 0 6.14 aestel word 0 0 2 8 15 60 8 32 
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Uit die somtotale van die gunstige frekwensies van kolom 3 en 4 

van 6a in Tabel 4. 7 blyk dl~--~rde van belangrikbeic! van die 

vernaamste formuleringswyses van geskrewe kommunikasie die 

volgende te wees: 

* Boodskappe moet vooraf deurdink en beplan word (100%). 

* Boodskappe moet duidelik en maklik verstaanbaar wees 

(100%). 

* Doelwitte moet vooraf duidelik geformuleer word (100%). 

* Boodskappe moet gestuur word sodra die behoefte daaraan 

ontstaan (96%). 

* Die regte tyd of dag vir die stuur van boodskappe moet 

gekies word (92%) . 

* Die vlak van begrip van die ouers moet in ag geneem word 

(92%) . 

* Die skool se belange moet vooropgestel word (92%). 

* Hoofgedagtes moet met onderstreping of hoofletters uitgehef 

word (88%). 

* Feite moet numeries en saaklik opgesom word (88%). 

Hierna val die persentasie na 68% en daal tot 40%. 

Uit die somtotale van die gunstige frekwensies van kolom 3 en 4 

van 6b in Tabel 4. 7 blyk die vernaamste formuleringswyses waarmee 

hoofde sukses behaal die volgende te wees: 

* Boodskappe moet duidelik en maklik verstaanbaar wees 

(100%). 
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* Boodskappe moet vooraf deurdink en beplan word (100%). 

* Doelwitte moet vooraf duidelik geformuleer word (96%). 

* Vlak van begrip van die ouers moet in ag geneem word (96%). 

* Boodskappe moet gestuur word sodra die behoefte ontstaan 

(92%). 

* Die skool se belange moet vooropgestel word (92%). 

* Die regte tyd of dag vir die stuur van boodskappe moet 

gekies word (92%). 

* Hoofgedagtes moet met onderstreping of hoofletters uitgehef 

word (80%). 

* Feite moet numeries en saaklik opgesom word (80%). 

Dit blyk dat die meeste formuleringswyses vanaf gemiddeld 

geslaagd tot suksesvol in die skole aangewend word. 

Daar is ook 'n waarneembare korrelasie tussen die belangrikheid 

van formuleringswyses en die formuleringswyses waarmee hoofde 

sukses behaal bet. Daar kan ook verder afgelei word dat feite 

wat meegedeel word in fyn detail of in geselstrant of in populere 

spreektaal, of te professioneel is, liewer nie gebruik behoort 

te word nie. Die belange van die ouers word ook nie bokant die 

van die skool geag nie. 

4.3.4 Redes vir kommunikasie met ouers 

Die doel met die vraag (vergelyk Bylae lA, afdeling D, vraag 7a 

en 7b) is om te bepaal hoe belangrik bepaalde doelstellings van 

kommunikasie vir hoofde is en om aan te toon hoedanig hoofde 

daarin slaag om effektief aan hierdie doelstellings gestalte te 
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TABEL 4,8: Rsdss vir kal.lnunikasie met aJetS 

Vraag 7 (a) Vraag 7 (b) 
~amri.kheid ~t!l! !1m sukses 

4 3 2 1 1 2 3 4 
In 'n In 'n 

UiteJ::s M.ime.r Glad nie min:lere qroot 
belaJXll"ik BelaJ Lit oelaJ Xll"ik lbelaJx:n"ik Gla< nie mate mate Voldoen:le 

r- % r- % r- % r- % Vr 
,.,...,._. r- % r- % f= % r- % 

Die oordra. van inligt.i.rq raJ<:enje aile 
17 170 8 5 20 8 2 8 4 0 0 7.1 ascekte waarbv aJetS beianr het 0 0 1 4.4 17 73 9 5 21 7 

14 !58.3 8 35.3 2 8.4 Q 0 7.2 Die ;"""van cuers 0 0 6 25 15 62 5 3 125 

14 58.3 9 37.5 1 4.2 0 0 7.3 ~;,....,,,.,.;TY'f van eid 0 0 7 29.2 12 50 5 20 8 

6 25 15 62.5 3 125 0 0 7.4 Bei'nvl,..,.,.,;,..... en ,.,...,.......;TYT van cuers Q 0 11 47.8 11 47 8 1 4._4_ 

7 29 2 11 45.8 6 25 0 0 7.5 n..1.......,,.; TYT van take aan aJetS 0 0 9 39 1 11 47 8 3 il3 .1 
KI::!Ol:dineriDJ na die uitwet:i.tJ; 

4 116.7 13 54.2 7 129.1 0 0 7.6 van take aan aJetS Ol:lCledra 0 0 11 48.8 10 41 7 3 112 5 
Korlt'J::t)le en beheer oor take 

6 126.1 10 43 5 5 121 7 2 8 7 7.7 wat deur cuers verria word 2 9.1 9 40.9 9 40 9 2 9.1 
'I'e.n:r,Jvoeril¥1 na die hoof deur 

6 27 3 13 59.1 2 9.1 1 4.5 7.8 middel van · 1 4.2 7 29.2 13 54.2 3 12 4 
PrcbleemfOllllllerirq en -q;llossiDJ 

6 25 11 45.8 6 25 1 4.2 7.9 deur kl"llll!llmik::u•iA liEt cuers 2 8.7 9 39.1 10 43.5 2 8 7 

6 25 15 62 5 3 112.5 0 0 7.10 t'111A1"1Aii'Ji,...,. en,.., ·' i<i.in::r 0 0 4 16 7 18 75 2 8 3 
Die ak.tiewe 

12 50 9 37 5 2 8.3 1 4.2 7.11 hAnnt-tinl van kuniiae cuers 1 4.2 7 29.2 11 45.8 5 120 8 
Die ak.tiewe aan'leel 

6 25 15 62.5 1 4.2 2 8.3 7.12 van ;...,,.ies 2 8 3 8 33 4 9 37 5 5 20 8 
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gee soos aangetoon in Tabel 4.8. Daar dien gelet te word dat 

bier telkens by alle onderafdelings van vraag 7a en 7b een of 

twee a-response is. 

Uit Tabel 4. 8 blyk die volgende rangorde van belangriJtheid waarin 

hoofde die gegewe doelstellings as redes vir kommunikasie met 

ouers beskou (vergelyk die somtotale van kolom 3 en 4 in vraag 

7a): 

* Stimulering van ouerbetrokkenheid (95,8%); 

* motivering van ouers (93,6%); 

* oordra van inligting (91,6%); 

* die aktiewe benutting van kundige ouers (87,5%); 

* beinvloeding en oorreding van ouers (87,5%); 

* ouerleiding en -begeleiding (87,5%): 

* die aktiewe aandeel van ouerorganisasies (87,5%), en 

* terugvoering na die hoof deur middel van tweerigtingverkeer 

(86,4%). 

Hierna volg 'n merkbare verlaging in die persentasie van belang

rikheid, naamlik: 

* Delegering van take aan ouers (75%) : 

* koordinering van take aan ouers opgedra (70,9%); 

* probleemformulering en -oplossing deur kommunikasie met 

ouers (70,9%), en 

* kontrole en beheer oor take aan ouers opgedra (69,6%). 
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Die afleiding uit bogenoemde is dat ouerbetrokkenheid by skole 

wel vir hoofde belangrik is. 

Die rangorde van die mate van sukses wat hoofde met die verwesen

liking van die doelstellings het (vergelyk die somtotale van 

kolom 3 en 4 in vraag 7b) vertoon soos volg: 

* Die oordra van inligting (95,6\); 

* ouerleiding en -begeleiding (83,3%); 

* die motivering van ouers (75%); 

* stimulering van ouerbetrokkenheid (70,8%): 

* die aktiewe benutting van kundige ouers (66,6%); 

* terugvoering na die hoof deur middel van tweerigtingverkeer 

(66,6\); 

* delegering van take aan ouers (60,9%); 

* die aktiewe aandeel van ouerorganisasies (58,3%); 

* koordinering na die uitvoering van take aan ouers opgedra 

(54,2%)1 

* probleemformulering en probleemoplossing deur kommunikasie 

met ouers (52,2%); 

* beinvloeding en oorreding van ouers (52,2%), en 

* kontrole en beheer oor take wat deur ouers verrig word 

(50,0%). 

Uit bogenoemde blyk dat hoofde se kommunikasie gemik is op die 

oordra van inl igting, ouerleiding en -begel eiding, mot! ver ing van 
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ouers, benutting van enkele kundige ouers en dle stimulering van 

'n soort passiewe ouerbetrokkenheid, aangesien hulle minder 

suksesvol blyk te wees met die aktiewe aandeel van ouers deur 

delegering van take, benutting van ouerorganisasies, probleemfor

mulering en -oplossing en so meer. Oat hoofde wel positief inge

stel is teenoor kommunikasie is duidelik uit die aantal 0-persen

tasies in kolom 1 by die meeste onderafdelings van vraag 7a en 

7b. Terwyl hoofde die belangrikheid van kommunikasie hoog aan

slaan soos die persentasies aandui, is hulle eerlik omtrent die 

feit dat hulle oor die algemeen minder suksesvol is met kommuni

kasie, aangesien die meeste aandui dat hulle slegs 'n redelike 

mate van sukses behaal (vergelyk kolom 3 van 7b in Tabel 4.8). 

4.3.5. Bronne van kommunikasie met ouers 

Die doel met die vraag (vergelyk Bylae lA, afdeling E vraag Sa 

en Sb) was om die belangrikheid van die bestaande bronne vir 

hoofde vas te stel en hoe effektief hoofde van die onderskeie 

bronne gebruik maak. Die doel van die oop vraag aan die einde 

was om enige verdere bronne wat gebruik mag word, te 

identifiseer soos aangetoon word in Tabel 4.9. Daar was nerens 

meer as twee o-respondente nie en die invloed daarvan is geigno

reer. 
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'lj!BE:L 4.9: Brame van katmmikasie 

Vraaq 8 (a) Vraag 8 (b) I 
BelJ!mrl,kheid GebruiJssfrelg!!lensies 

4 3 2 1 1 2 3 4 5 
uiters Min:ler Glad nie K'Wartaal- Ml:tarde- Gebruik 
,.,,.,...,..;Jr RA1"'"'""'1r n.,,,.,.....,.;1<ln..1:o,...,..;Jc lila; lit'S w....:r1 i1t.o n:. ... rH1t.o alad nie 
t= t t= t t= t t= t vr. BOONNE t= % t= % t= t t= % f= % 

7 2!! 11 44 7 128 0 0 8.1 Tele15 aan Cll.lerS 1 4 4 3 113 8 34.8 11 47.8 0 0 
19 76 6 24 o o o o 8.2 net ooars 3 12 2 8 8 32 12 48 o o 

2 8 7 128 10 40 6 24 8.3 M'nrv'l"'l!...... net ,_,..li_ 5 20 3 112 9 '36 3 l2 5 20 
9 36 13 152 3_ 112 o 0 .SA ;......, ner hand 7 28 l1 144 6 2!_ _l 4 0 0 

10 40 9 36 3 112 3 12 8.5 1'1 ;- 'Cei' 008 15 60 2 8 0 0 0 0 8 32 . 
9 36 2 36 5_ 20 2 8 JL_6 r ......... M.. Dl!l" hand 8 32 13 152 2 8 0 0 2 8 
6 24 6 124 6 124 7 28 8. 7 ner 008 9 36 4 16 o o o o 12 48 
3 112.5 14 158.3 3_ 12,5 4 l6.7!8.8 <!'llronl ............ - 15 62. 2 8.3 0 0 0 0 7 i29.2 
2 8.3 3 112.5 8 133.3 11 45 9•8.9 _,..,.,..i, 5 20.9 2 8.3 2 8.3 0 0 15 62.5 

Werl<:stl.llieg:r:oepe 
3 112 s 120 7 28 10 40 Ia .10 vir Cll.lerS Cieur. die IY:lof aeree1 7 '28 o o o o o o 18 n 

Werkstl.llleg:r:oepe 
4 116 3 112 8 32 10 l4o 18.11 deur ...... lrrims aeree1 7 128 o o o o o o 18 n 
4 16 7 128 8 32 6 '24 I 8 .12 n 11 144 2 8 0 0 l .A 11 44 

19 76 6 24 0 0 0 0 8.13 2: 92 2 8 0 0 0 0 0 0 
Raadplegerx3e 

3 112 7_ 28 7 28 8 l32. 18.14 sessies net ruers a 132 0 0 0 0 0 o 17 68 
9 36 12 48 4116 ·O o a.15 deurdiehcof 23192 l _4 o _Q 0 0 1 4 
o o 4 L7 4 7 30 4 12 152.2 a 16 lf .. n..Jt-.. leviJoi, o o o o o o o o 23 1100 
3 12.5 8 33.3 6 25 1 129.2 a.17 12 152.2 o o o o o o 11 47 .a 
2 8.3 5 20.8 7 129.2 10 41.7 8.18 6 126.1 0 0 0 0 0 0 17 73 9 
5 20 11 44 9 '36 0 0 8,19 I. .. Mim 14 158.4 5 ·20.8 2 a.J 1 _4._2 2 8 3 
5 20 5 !20 8 132 7 128 8.20 Verrvki vir ooars 6 125 0 0 0 0 0 0 18 75 

20 so 5 :2o o o o o a.21 <!~iron' 25 1100 o o o o o __ o o o 
P.rcg:ram 

18 72 7 2a o o o o 8, 22 van verriatin::Je l:lV die skoal 25 1100 0 o 0 0 0 0 o 0 
9 36 9 36 5 '20 2 8 8.23 b.. 15 60 2 a o o 2 a 6 24 
3 12. 5 6 25 9. 37.5 6 125 8.24 Hui 5 120 2 8 1 4 0 0 17 68 

00p v:caoo: Geen respon::lente 
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Uit Tabel 4.9 blyk in die eerste plek dat die orde van belang

rikheid van kommunikasiebronne wat as popular, dit wil se meer 

gunstig as ongunstig aangetoon word die volgende is: 

* Skoolrapporte (100%), 

* onderhoude met ouers (100%), 

* oueraande (100%), 

* skoolprogram van verrigtinge (100%), 

* omsendbriewe per hand (88%), 

* toesprake deur die hoof (84%), 

* omsendbriewe per pos (76%), 

* tussentydse rekenaarverslae van leerlinge (72%), 

* telefoonoproepe aan ouers (72%), 

* gereelde nuusbriewe per hand (72%), 

* skoolkoerant (70,8%), en 

* ouerleiding en -begeleiding (64%). 

Die kommunikasiebronne waarteen hoofde minder gunstig ingestel 

is, is die volgende: 

* Gereelde nuusbriewe per pos (48%), 

* oorhoofse projektors (45,8%), 

* ouer-onderwyser-forums (44%), 

* verrykingskursusse vir ouers (40%), 

* raadplegende sessies (gonsgroepe) met ouers (40%), 

* huisbesoeke (37,5%), 

* mondelinge boodskappe met leerlinge (36%), 
* werkstudiegroepe deur hoofde gereel (32%), 

* skyfieprojektors (29,1%), 

* werkstudiegroepe deur ouerverenigings gereei (28%), 

* massamediajRadio/TV/Pers (20,8%), en 

* kabeltelevisie en videobande (17,4%). 

Uit die gebruiksfrekwensie in Tabel 4.9 blyk dit uit kolom 5 

dat die persentasie skole wat die minder populere bronne glad nie 

benut nie, soos volg vertoon: 
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* Kabeltelevisie (100%), 

* verrykingskursusse (75%), 

* skyfieprojektors (73,9%), 

* werkstudiegroepe deur hoofde gereel (72%), 

* werkstudiegroepe deur ouerverenigings gereel (72%), 

* huisbesoeke (68%), 

* raadplegende sessies (68%), 

* massamedia, radiojtelevisie (62,5%), 

* oorhoofse projektors (47,8%), 

* ouer-onderwyser-forums (44%), 

* omsendbriewe per pos (32%), en 

* mondelinge boodskappe {20%). 

Uit Tabel 4.9 vraag Sa en 8b blyk dus dat faktore wat groter 

ouerbetrokkenheid kan stimuleer soos verrykingskursusse, werk

studiegroepe, ouer-onderwyser-forums en raadplegende sessies nie 

populer is nie, ook nie die benutting van tegniese hulpmiddels 

nie. 

Dit blyk verder dat 29,2% skole nie van 'n skoolkoerant gebruik 

maak nie en dat 24% nog nie van tussentydse rekenaarsverslae 

gebruik maak nie, ofskoon al die sekondere skole in Transvaal 

reeds met rekenaars toegerus is. Geen addisionele bronne is met 

die oop vraag geidentifiseer nie. 

4.3.6 Terugvoering 

Die doel met die vrae (vergelyk Bylae 1A afdeling F, vrae 9 en 

10) was in die eerste plek om hoofde se siening oor die ouers 

se gesindheid en algemene ingesteldheid teenoor die skool se 

kommunikasiepogings te peil (vergelyk Tabel 4.10) en in die 

tweede plek die mate van sukses met bestaande terugvoeringsmega

nismes vas te stel soos aangetoon in Tabel 4.11. Die doel van 

die oop vraag aan die einde van vraag 10 was om enige ander 

terugvoeringsmeganismes te identifiseer. 

92 



TABEL 4.10: Terugvoering 

I I I I 
I I Stelling Ja I lfee I 
I Vr.

1 I I ' I 
I I f= I % I f= I % I 
I I Ouers ontvang gereeld I I I I 
I I die boodskagge 12 148 l :!.3 122 I 19,1 I ouers lees die I I I I 
I I 120 I lao I ,9.2 boodskagge deeg1ik 5 20 I Ouers stel genoeg I I I I 
I I belang in skoolsake 9 1~6 I 16 164 I 19.3 I I I I I 
I I 

Ouers het genoeg 
140 I l§o I tyg vi~ skoolsgke 10 15 19.4 I Leerlinge voltooi dikwels I I I I 

I I I I I I ,!;1.5 I self afskeurstrQkigs 20 IBJ,J, 4 ,1!;!,7, 

Uit Tabel 4.10 blyk dit uit die groot negatiewe reaksie 

(vergelyk vraag 9.1 tot 9.4) dat respondente van mening is dat 
ouers nie genoeg aandag skenk aan hul kommunikasiepogings met die 

skool nie en dat leerlinge nie betroubare draers van boodskappe 

is nie (vergelyk vraag 9.5 in Tabel 4.10). 
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'1'ABEL 4.11: ~ 

vr. 

10.1 

10.2 

10.3 

Clop vraag: 

1 

Geen 
su: ::ses 

S1-"'l1 itn F-= 

" wat ooers taken 0 

Vraelvste wat ooers =et voltooi 1 

An:ier 0 

3 response: 1. Telefati.ese kontak vanaf wars (2X) 

2. C>Jers met skool persoonlik kontak. 

94 

% 

2 

4 

0 

2 
In 'n 

Minlere 
mate 

F-= % 

2 8 

4 16 

2 16 7 

3 4 5 
In 'n 
Groot Gebr:u.ik 
ma:e Volti•""""""' Glad nie 

F-= % F-= % F= % 

l3 52 9. _36 1 4 

9 36 2 8 9 36 

2 16.7 1 8 3 7 58.3 



Uit Tabel 4.11 blyk dat respondente voorkeur gee aan afskeur-

strokies, 

nie, omdat 

maar afskeurstrokies as sodanig is nie betroubaar 

83,3% van die respondente aangetoon het dat 
dikwels self die afskeurstrokies voltooi {verge1yk 

van Tabel 4.10). Vraelyste word minder algemeen 

want 36% van die respondente gebruik glad nie 

nie en 'n verdere 20% van die res het negatief 

leerlinge 

vraag 9.5 

gebruik, 

vraelyste 

daarteenoor reageer. Van die vyf respondente wat van ander 

gebruik maak, is drie response in die 

Twee het te kenne gegee dat ouers 

terugvoeringsmeganismes 

oop vraag ontvang. 

persoonlik by die skool terugrapporteer, Die praktiese 
uitvoerbaarheid daarvan sal eers ondersoek moet word, maar 

word ernstig in twyfel getrek. 

4.4 samevatting 

In hierdie hoofstuk is die doel en metode van die empiriese 

ondersoek, die konstruksie en administrasie van die vraelys, 
die populasie en die statistiese tegnieke bespreek. Daarna 

is 'n interpretasie van die ingesamelde data gegee waarin die 

doel met elke vraag uiteengesit, die data getabuleer en 

afleidings gemaak is. 

In Hoofstuk 5 sal vervolgens 'n samevatting gegee word van 

wat in die vorige hoofstukke bespreek is en bevindings met 

betrekking tot die navorsingsdoelwitte sal gegee word waarna 
aanbevelings gedoen sal word. 
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HOOFS'l'UK 5 

SAMEVA'l'TING, BEVINDINGB EN AANBSVELINGB 

5.1 SAMEVATTING 

In Hoofstuk 1 is aandag gegee aan die prob1eemste1ling wat aan-

1eiding gegee het tot hierdie navorsing. Die prob1eemvraag is 

uitge1ig, naam1ik of die skoo1hoof se kommunikasie met die ouer

huis vo1doende is en of die bestaande kommunikasiemedia optimaa1 

benut word. Drie doelwitte vir die navorsing is geformuleer wat 

in die daaropvo1gende hoofstukke bespreek is. 

In Hoofstuk 2 is die ouerhuis en skoo1 in opvoedingsverv1egting 

met ander samelewingsverbande deur midde1 van 'n 1iteratuurstudie 

ondersoek. Die aard en wese van die ouerhuis aan die hand van 

die ontstaan van die gesin uit die huwelik en die opvoedingstaak 

van die ouerhuis in vervlegting met ander same1ewingsverbande is 

eers weergegee. Daarna is die onderwysstelsel, die ontstaan 

daarvan en die resultaat van die verv1egting van die onderwys

stelse1 met samelewingsverbande kortliks uiteengesit. Die aard 

van die skool, sy ontstaan, fundering- en bestemmingsfunksie en 

vervlegting met ander same1ewingsverbande is vervolgens bespreek. 

Enke1e misverstande oor ouer-skoo1-verhoudinge in hierdie onder

wysvervlegting is behandel, waarna ten s1otte 'n uiteensetting 

gegee is van die implikasies wat die opvoedingsverv1egting van 

same1ewingsverbande in die onderwysstelsel vir kommunikasie met 

die ouerhuis inhou. 

Kommunikasie-interaksie met die ouerhuis as bestuurstaak van die 

hoof is in Hoofstuk 3 bespreek. Die aard van kommunikasie as 

bestuurstaak is gegee, die kommunikasiehandeling is bespreek en 

aandag is gegee aan steurings in die kommunikasiehande1ing en die 

mediatipes wat die skoo1hoof aanwend. Die hoof se kommunikasie 

vanuit bestuursperspektief en die doe1treffende skake1ing tussen 

ouerhuis en skoo1 as vennootskap in n veranderende 
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maatskaplike orde wat om ouerbetrokkenheid vra, is bespreek. 

Maniere om ouerbetrokkenheid deur kommunikasie te stimuleer en 

terreine vir doeltreffende samewerking is ondersoek en bespreek 

waarna 'n strategie vir goeie kommunikasie met die ouerhuis uit

eengesit is. 

In Hoofstuk 4 is 'n empiriese ondersoek met behulp van 'n ge

struktureerde posvraelys, wat enkele oop vrae bevat, na die hoof 

se kommunikasie met die ouerhuis gedoen. Die vraelys bestaan ui t 

vyf afdelings, naamlik biografiese en demografiese besonderhede, 

wyses van kommunikasie met ouers, redes vir kommunikasie met 

ouers, bronne van kommunikasie en terugvoering. 

interpretasie van die ingesamelde data gegee. 

Daarna is •n 

Die bevindings met betrekking tot die doelwitte en enkele aanbe

velings sal vervolgens in hierdie hoofstuk gegee word. 

5. 2 BEVINDINGS 

5.2.1 Bevindings met betrekking tot Doelwit 1 

Ten opsigte van die eerste doelwit (vergelyk 1.4), naamlik om die 

ouerhuis en skool in opvoedingsvervlegting te ondersoek, is tot 

die volgende bevindings gekom: 

* 'n Nuwe onderwysbedeling met devolusie van gesag as kern

begrip wat om grater ouerbetrokkenheid by skole vra, is 

tans besig om in suid-Afrika te ontplooi (vergelyk 2.1). 

* In enige gemeenskap bestaan daar verskillende samelewings

verbande elk met 'n eie taak wat in 'n staat van 

opvoedingsvervlegting direk of indirek ook met opvoedende 

onderwys gemoeid kan wees (vergelyk 2.2 en 2.3.4). 

* Die ouerhuis as die heel intiemste samelewingsverband is 

die ideale opvoedingsgemeenskap maar sy opvoedingstaak 1e qJ die 
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terreine van ligaamlike en fisiese versorging, sekuriteit, 

beskerming en emosionele stabiliteit , godsdienstige 

opvoeding , die vaslegging van gewoontes en gesindhede, 

kultuurvorming en - leiding (vergelyk 2.3.2). 

* Groter arbeidsverdeling in 'n komplekser gemeenskapstruk
tuur met gedifferensieerde beroepe het 'n onderwysstelsel 

waarvan die skool 'n deel vorm, laat ontplooi (vergelyk 

2.5.4). 

* Die onderwysstelsel is 'n enkapsis waarin die skool, die 

gesin en ander samelewingsverbande saamwerk ter wille van 

opvoedende onderwys (vergelyk 2,3.4; 2.4.3 en 2.5.4), 

* Die skool 

(vergelyk 

deur die 

as onderwysgekwalifiseerde gemeenskapsverband 

2.5.2) se primere taak is opvoedende onderwys 

daarstelling van onderrigleersituasies waarbinne 

kultuur, maar ook kognitiewe, affektiewe en psigmotoriese 

vaardighede aan ouers se kinders oorgedra moet word 

(vergelyk 2.5.3). 

* omdat samelewingsverbande soewerein in eie kring is en 

daar nie op rnekaar se terreine oortree mag word nie, vra 

die enkapsis dat daar onderlinge interaksie en 

kommunikasie sal wees (vergelyk 2.7). 

* Die kind vorm 'n integrale deel van die ouerhuis en die 
skool; daarom rnoet die twee samelewingsverbande mekaar by

staan en saamwerk in 'n vennootskapsverhouding in belang 

van die opvoedende onderwys van die kind (vergelyk 2.7). 

* oaar bestaan verskillende misverstande oor ouer-skool-

verhoudinge wat interaksie tussen skool en ouerhuis 
bernoeilik (vergelyk 2.6 en 2.7). 
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* Gereelde kontak en kommunikasie tussen ouerhuis en skool is 

nodig ter wille van eenheid in die vorming van die kind 

(vergelyk 2. 7) • 

5.2.2 Bevindings met betrekking tot Doelwit 2 

Ten opsigte van die tweede doelwit (vergelyk 1.4), naamlik om die 

kommunikasie-interaksie van die skool met die ouerhuis as be

stuurstaak van die hoof na te vors, is die volgende bevind: 

* Kommunikasie is essensieel vir opvoeding en speel 'n rol in 

die vier bestuurstake van die onderwysbestuur, naamlik be

planning, organisasie, leidinggewing en toesig en beheer, 

so wel as in die bestuursareas van die hoof (vergelyk 

3.2.1). 

* Die kommunikasiehandeling behels die oordra van 'n boodskap 

vanaf die sender deur middel van 'n kanaal na die ontvanger 

(vergelyk 3.2.2). 

* Die boodskap word beinvloed deur steurings in die kommuni

kasiekanaal vanaf die bron tot by die ontvanger (vergelyk 

3.2.3). 

* Kommunikasie van die hoof met die ouerhuis is 'n kompleksa 

handeling wat die motiveringsbeginsels VB'l deelname, erken

ning, gedelegeerde gesag en wedersydse belangstelling moet 

benut en toepas. Die kommunikasie moet gekenmerk word deur 

empatie, respek, egtheid, konkreetheid en konsekwentheid 

(vergelyk 3.2.3.6). 

* Die uiteindelike sukses van geslaagde skoolgemeenskapsver

houdinge hang af van die skoolhoof se rol om ouers tot 'n 

volwaardige vennootskap deur kommunikasie te aktiveer 

(vergelyk 3.2.4). 
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* Die skoolhoof moet met verskillende aspekte rekening hou om 

ouerbetrokkenheid deur kommunikasie te stimuleer (vergelyk 

3.3.1). 

* Maatskaplike problema plaas in 'n toenemende mate klem op 

'n sterk vennootskap tussen skool en ouerhuis wat deur 

kommunikasie verwesenlik en uitgebou moet word (vergelyk 

3.3.2). 

* Vanwee elkeen se soewereiniteit in eie kring, is daar net 

sekere terreine waar ouerhuis en skoo1 kan saamwerk (verge

lyk 3.3.3). 

* 'n Strategie vir effektiewe kommunikasie met inagneming van 

algemeen geldende riglyne en voorwaardes is nodig as die 

hoof suksesvol wil kommunikeer (vergelyk 3.4). 

* 'n Logiese afleiding uit die voorafgaande dui daarop dat 

effektiewe kommunikasie vereis dat die hoof deeg1ik opge1ei 

moet word in al die beginsels, tegnieke en vaardighede 

daarvan (vergelyk 3.2.3.6, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5). 

5.2.3 Bevindings met betrekking tot Doe1wit 3 

Ten opsigte van die derde doe1wit (vergelyk 1.4), naamlik om 'n 

empiriese ondersoek met behulp van 'n gestruktureerde vraelys uit 

te voer, is die volgende bevind: 

* Respondente het nie in hul op1eiding as onderwysers en in 

enige verdere professionele op1eiding of deur indiensoplei= 

ding vo1doende op1eiding in kommunikasietegnieke ontvang 

nie (vergelyk Tabe1 4.3 en 4.3.1.2}. 

* 65,5% van die respondente het hu1 kommunikasietegnieke 

deur se1fstudie verbeter (verge1yk Tabe1 4.3 en 4.3.1.2). 
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* Verskeie van die respondente het hul opleiding in kommuni

kasietegnieke as negatief, dit wil se glad nie of minimaal 

aangedui (vergelyk 4.3.1.2). 

* Mondelinge boodskappe met leerlinge het volgens respondente 

'n lae nuttigheidswaarde en is nie 'n effektiewe wyse van 

kommunikasie nie (vergelyk 4.3.3.1). 

* Die respondente gee voorkeur aan direkte kommunikasie met 

ouers soos onderhoude, telefoonoproepe, oueraande en toe

sprake tydens ouerbyeenkomste en skoolfunksies, maar huis

besoeke as wyse van direkte kommunikasie word heel temal 

onderbenut (vergelyk 4.3.3.1). 

* Geskrewe kommunikasie word goed benut deur veral gebruik te 

maak van leerlinge as boodskapdraers van geskrewe kommuni

kasie en ook per pos (vergelyk 4.3.3.1). 

* ouers ontvang nie gereeld die geskrewe boodskappe nie 

aangesien 83,3% van die respondente aangedui het dat 

leerlinge self die afskeurstrokies vir terugvoering voltooi 

(vergelyk 4.3.6). 

* Van die respondente is 64,4% van mening dat ouers nie die 

inligtingstukke noukeurig genoeg lees nie (vergelyk 4.3.3. 

2) • 

* Boodskappe per pos is populer maar nie spoedeisend genoeg 

nie en kan nie altyd aangewend word nie (vergelyk Tabel 

4.3.3.1 en Tabel 4.6 en 4.3.3.2). 

* Voorkeur word gegee aan die gebruik van amptelike koeverte 

omdat dit meer gewig dra (vergelyk Tabel 4.6 en 4.3.3.2). 

* Die vernaamste formuleringswyses wat as effektief deur res

pendente beskou was, is geidentifiseer, naamlik dat die 

doelwitte met boodskappe vooraf geformuleer word. Bood-
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skappe moet vooraf deurdink en beplan word met inagneming 

van die ontvangers se vlak van begrip. Boodskappe moet ook 

duidelik en maklik verstaanbaar wees deur feite numeries en 

saaklik op te som en hoofgedagtes met uitheftegnieke te 

beklemtoon. Die regte tyd of dag vir die stuur van 

boodskappe is belangrik en boodskappe moet so gou as 

moontlik na die behoefte ontstaan het, gestuur word 

(vergelyk 4.3.3.3). 

* Die redes vir kommunikasie met ouers is geidentifiseer soos 

die stimulering van ouerbetrokkenheid, motivering, bein

vloeding en oorreding van ouers en die oordra van inligting 

{vergelyk 4.3.4). 

* Die vernaamste bronne van kommunikasie met ouers is deur 

respondente geidentifiseer en is in 'n voorkeurorde gerang

skik, naamlik skoolrapporte, onderhoude, oueraande, skoal

programme, omsendbriewe per hand en per pos, toesprake deur 

die hoof, tussentydse rekenaarsverslae vah leerlinge, tele

foonoproepe, gereelde nuusbriewe, 'n skoolkoerant en ouer

leiding en -begeleiding (vergelyk 4.3.5). 

* Die bronne waarmee ouerbetrokkenheid by skole gestimuleer 

kan word soos ouer-onderwyser-forums, verrykingskursusse 

vir ouers en werkstudiegroepe vir ouers deur die hoof of 

die ouervereniging gereiH, le laag op respondente se 

voorkeurorde (vergelyk 4.3.5). 

* Die gebruik van tegniese hulpmiddels om ouerbetrokkenheid 

te help stimuleer soos oorhoofse projektors, skyfieprojek

tors, kabeltelevisie en videobande word ewe-eens onderbenut 

(vergelyk 4.3.5). 

* Die respondente ervaar ouers se reaksie op hul kommunikasie 

as negatief (vergelyk Tabel 4.10 in 4.3.6). 
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* Die respondente gee voorkeur aan afskeurstrokies as terug

voeringsmeganisme, maar 83,3% aanvaar dat leerlinge dik

wels self die afskeurstrokies teken (vergelyk Tabel 4.10 in 

4.3.6). 

* Vraelyste as terugvoeringsmeganisme word onderbenut (verge

lyk Tabel 4.11 in 4.3.6). 

* Telefoniese bevestiging as terugvoermeganisme is deur twee 

respondente as addisionele terugvoermeganismes genoem (ver

gelyk Tabel 4.11 in 4.3.6). 

* Een respondent het aangedui dat ouers persoonlik ontvangs 

van boodskappe by die skool kom aanmeld (vergelyk Tabel 4.1 

in 4.3.6). 

Uit die voorafgaande b1yk dat groter ouerbetrokkenheid om effek

tiewer opvoedende onderwys te bevorder, gestimuleer moet word 

deur effektiewer kommunikasie met die ouerhuis te bewerkstellig. 

Dit moet verwesenlik word deur die deeglike opleiding in kom

munikasietegnieke van onderwysers, en meer bepaald van hoofde wat 

as inisieerders van kommunikasie moet optree. Gesien in die lig 

word vervolgens enkele aanbevelings gemaak. 

5.3 AANBEVELINGS 

5.3.1 Aanbeveling 1 

'n omvattende indiensopleidingsprogram in kommunikasietegnieke 

vir reeds gekwalifiseerde personeel en veral diensdoende hoofde 

en personeel in bevorderingsposte behoort van owerheidswee 

geinisieer en gefinansier te word. 

Motivering 

* Uit die navorsing het geblyk dat die diensdoende hoofde nie 

na wense opgelei is in kommunikasietegnieke nie. 
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* Van die diensdoende boofde wat geraadpleeg is, bet 82,3% te 

kenne gegee dat bulle bul kommunikasietegnieke deur self

studie moes verwerf. 

* Van die diensdoende boofde wat geraadpleeg is, bet te kenne 

gegee dat bulle weinig of geen opleiding in kommunikasie

tegnieke ontvang bet nie. 

* Hoofde wat goed onderle is in kommunikasietegnieke kan bul 

eie personeel in diens oplei en inlig oor ouers se vrese, 

voorbeboude, moontlike onkunde en wanbegrippe wat kommuni

kasie bemoeilik. 

* Opleiding in kommunikasietegnieke sal boofde in staat stel 

om bul buidige pogings te evalueer en waar nodig alterna

tiewe metodes op die proef te stel. 

5.3.2 Aanbeveling 2 

'n Deurlopende enweldeurdagtekommunikasieprogramvirelke skool 

moet deur boofde in samewerking met plaaslike georganiseerde 

ouerliggame uitgewerk word. 

Motivering 

* Effektiewe ouerbetrokkenheid by skole word nie oornag ver

wesenlik nie, maar is 'n langtermynprojek wat deeglik be

plan moet word. 

* so 'n program kan voorsien in ouers se beboeftes aan inlig

ting oor alle sake rakende die opvoedende onderwys van bul 

kinders so wel as oor aspekte soos effektiewe ouerskap, 

beskikbare sosiale dienste, skoolprosedures en kurrikula, 

verpligte skoolbywoning, bulp aan leerlinge met buiswerk, 

studiemetodes, leer- en leesprobleme en -tegnieke, opvoed

ingsangs by ouers, gesinsvoorligting, bantering van tiene

probleme soos 'n lae selfbeeld of rebelsbeid, aanpassings-
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probleme, wanpraktyke en afwykende gedrag soos drank- en 

dwelmmisbruik. Verder kan so 'n program ook inligting bied 

oor ouers se morele verantwoordelikheid ter ondersteuning 

van die vertrouensverhouding tussen onderwysers en leer

linge deur hul lojaliteit aan die skool en onderwysper

soneel en die uitbou van die positiewe beeld van onder

wysers; ouerreg en ouerplig, strafmaatreels en ouers se 

finansiele verantwoordelikheid teenoor opvoedende onderwys, 

ensovoorts. 

* So 'n program kan ook voorsiening maak vir die motivering 

van ouers en oorreding tot gesindheidsveranderinge waar dit 

nodig is, deur stimulering van ouers tot betrokkenheid met 

behulp van tegniese hulpmiddels soos truprojektors, skyfie

projektors, films, videos, tussentydse rekenaarsverslae oor 

leerlinge se vordering, hul onder- of oorprestering volgens 

intelliegensiekwosient, en leerlinge se handel en wandel op 

skool. 

* So 'n program kan voorsiening maak vir alle groepe ouers en 

vir individuele gevalle. 

5.3.3 Aanbeveling 3 

Die aanbieding van oueraande moet opgeskerp word deur die byhou 

van 'n besoekersregister, stimulering van groepkohesie, 'n 

deeglike kennis van demografiese en ander omstandighede van 

gesinne en die aanbieding van 'n interessante program tydens 

oueraande. 

Motivering 

* Deur die byhou van 'n besoekersregister kan ouers wat 

skoolfunksies vermy, geidentifiseer word. Sodanige ouers 

kan dan deur vak- en of voogonderwysers genooi word om 

individuele probleme te bespreek en waar nodig kan die hoof 

self met sulke ouers in verbinding tree en hulle nooi om 
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bepaalde sake te help opklaar met betrekking tot hul 

kinders. 

* Mense voel veilig in 'n groep en 'n samehorigheidsgevoel 

sal bevorderlik wees vir ouerbetrokkenheid. 

* Deeglike kennis van die huislike omstandighede van leer

linge, soos enkelouergesinne, gevalle waar albei ouers 

werk, werkloosheid, die verskille in sosio-ekonomiese 

status van gesinne, ensovoorts sal die skoal in staat stel 

om vir alle groepe ouers en vir individuele gevalle voor

siening te maak ter bevordering van effektiewer opvoedende 

onderwys. 

* 'n Interessante program en die verskaffing van verversings, 

gesinsvermaak soos prettige voordrag of 'n voorlesing deur 

'n kundige ouer of leerling, koorsang, 'n video oor gesins

voorli9ting of huweliksverryking en groepbesprekings van 

aktuele sake rakende die bevorderin9 van effektiewer op

voedende onderwys sal die oueraande vir ouers die moeite 

werd maak. 

5.3.4 Aanbeveling 4 

'n Oop kommunikasielyn tussen skoal en ouerhuis moet bewerk

stellig word deur die ouers van elke standerd in klein groepies 

te verdeel met groepleiers en standerdverteenwoordigers wat as 

skakelpersone kan optree. 

Motivering 

* Elke ouerhuis kan telefonies of persoonlik via die stan

derdverteenwoordigers en groepleiers geskakel word. 

* Werkverdeling, organisasie van oueraktiwiteite by die 

skoal, kontrole en beheer en terugvoering sal daardeur 

vergemaklik word. 
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* Geskrewe kommunikasie sal verminder word of dit kan as 

opvolging van geskrewe kommunikasie dien. 

* Die persoonlike kontak sal ouers verplig om te luister, 

aangesien baie ouers nie die omsendbriewe behoorlik lees 

nie {vergelyk Tabel 4.10 en 4.3.6). 

5.3.5 Aanbeveling 5 

Huisbesoek moet op 'n ad hoc-basis deur hoofde, klasvoogde, 

standerdvoogde en lede van georganiseerde ouerverenigings gedoen 

word by skole waar ouerbetrokkenheid nie na wense figureer nie. 

Motivering 

* Dit sal die skool na die ouerhuis neem as die ouers nie na 

die skool wil kom nie. 

* Huisgesinne wat as probleemgesinne geidentifiseer is, kan 

so bereik word. 

5.3.6 Aanbeveling 6 

Vir geskrewe kommunikasie per pos moet elke voogonderwyser vier 

of vyf gefrankeerde koeverte vir elke ouerhuis op leer hou. 

Motivering 

* Amptelike koeverte mag nie vryelik deur skole gebruik word 

nie. 

* ouers kan te enigertyd sonder die leerling se wete per pos 

gekontak word. 

* Dit is nuttig vir die deurgee van sensitiewe inligting. 

* Dit is koste-effektief, 
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5.3.7 Aanbevelings vir verdere navorsing 

* Intensiewer navorsing moet gedoen word om vas te stel of 

orienteringskursusse vir nuut aangestelde hoofde genoegsame 

aandag skenk aan kommunikasietegnieke. 

* Navorsing kan gedoen word om vas te stel of opleidings

instansies vir onderwysers tans genoegsaam aandag skenk aan 

kommunikasietegnieke. 

* Die invloed van kommunikasie op ouer-skool-verhoudinge oor 

'n wyer spektrum kan nagevors word. 

* Die invloed van ouers se gesindheid teenoor die skool op 

die vertrouensverhouding tussen onderwysers en leerlinge 

kan nagevors word. 

* 'n Evalueringsmetode om hoofde se kommunikasievaardigheid 

en -styl te meet, kan nagevors word. 

5.4 Slotopmerking 

'n Geslaagde kommunikasiebeleid met ouers sal grater ouerbetrok

kenheid stimuleer en kan net lei tot gesonder betrekkinge in die 

onderwysvennootskap tussen ouerhuis en skoal wat effektiewer op

voedende onderwys in die hand sal wer~. In die nuwe onderwys

bedeling wat besig is om in Suid-Afrika te ontplooi, sal nood

wendig aan bogenoemde aandag gegee moet word, veral met inag

neming van die taal-, kultuur- en sosio-ekonomiese verskille en 

die peil van geletterdheid van ouers wat toekomstige intergrasie 

by sommige skole tot gevolg kan he. 
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BYLAE L 

HOERSKOOL COLIGNY 

Die Skoolhoof 

POSBUSS 
COLIGNY 
2725 

Ven.uyslngsnommer .•...• , .....• 

Soos per steekproe:f bepl'lr"ll.. 

Ge~e Kolle~a 

TELEFOON: (014462) 40 

T.O.P. 1563 

NAVORS:tm OOR DIE SKOOIHJOF SE KCMIIJNIKJ\SIE MET DIE CUERHUIS 

Die :ir!Jseslote ~struktureerde VT>"~elys word deur ondergetekende vir nl'\
vors:ir!Jssdoeleindes benodiiS. Skriftelike toes~ dRru:voor is Wl!1 die 
T=nSVAAlse OnderwysdepArterllmt on~ en 'n :tfskrlt; V>'lfl die toest~ 
brief is Al'lfl!l;eheq. 'n Vriendelike doll; drinl?;ende beroep word op u J?;edoen 
em te midde V>'lfl 'n b:tie druk Pl"OISl.'ml :tSSeblief 'n pRRr minute :tf te strum 
em dAIUlTIE!e behulpSI'Ifm te wees. Dit behoort nie meer :tS ses of sewe mi
nute te neem em te voltooi nie. 

U !lARl1 of die mm~ V>'lf! u skool word ~rens op die VT>"~elys ~vul iu.e en 
:Ule inliJ?;tinq word d.ls :tS :noniem beskou en s:U strenJ?; vertroulik behRn
del word. Die kodenrnmer op die Vl"1'!elys dien sleJ?;s vir rel<:erumrdoeleindes. 
U openh:u:1:iqe meninq s:U d.ls niemFIIld te rnt kcm nie, ~ u eerlike :nt
woorde s:U vir die 11AV0rsinq Wlrl OflSk.."ltbare WRArde ~es. 

SAJ. u ru;seblief oo vriendelik ~es em die VT>"~elys in die voltooide vorm 
per kerende pos in die 11;efr:nkeerde koevert teruq te besol:'l!;. 

U beQ;rip vir die bel:n~Srikheid v:n onderwysnmrorsinq word op prys 11;estel 
en vir u hee:t.I1Hrt1~ 5mleWerkinJ?; word u by voorbAA.t vAn hArte bed:lnk. 

4;:Jend/ ~e ~~ 

~ 
SKOOtHXJF. 
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BYLAE lA 

VRAELYS AAN SEJ<OODeRE SKOOUIXlFDE 

NRvorsingstemR Die hoof se kommunikasie met die ouerhuis. 

Instruksies vir die voltooiing vRn die vrRelys 

1. U hoef nerens U nRRm, die nRRm VRn U SkOOl of die skoolstempel RRn te 

brin~ nie. U eerlike Rntwoorde kRn u of u skool dus nie benRdeel nie, 

mRRr is VRn besondere wRRrde vir hierdie nRvorsin~. 

2. V~ 1 VRn Rfdelin~ A (Bio~rRfiese besonderhede) en~ 3 VRn Ride

lin~ B (~iese besonderhede) word voltooi deur sle~s 'n kruisie te 

trek in die ruimte wRt op u of u l:ruidil!;e skool betrekkin~ het. 

3. V~ 9 vereis sle~s 'n JA of 'n NEE. 

4. By die Rnder v=e word 'n skRAlWRRrde VRn 1 tot 4 ~ebruik. U trek tel

kens net een kruisie oor die nommer in die blokkie wRt nR u menin~ in 

die besondere ~evRl ~eldi~ is. 

5. U word vriendelik versoek om die vrAe en instruksies by die vrRe tel

kens noukeuri~ te lees en te vol~. 

6. 'n GefrRnkeerde koevert vir spoedi~e te~sendin~ is in~eslui t. 

Afdelin~ A (Bio~rRfiese besonderhede) 

Trek RSb 'n kruisie in die toepRSlike ruimte. 

1. Besonderhede v~ skoolhoof. 

1.1 U ouderdom in .iRrc 31 - 40 jRRr 1 

41 - 50 j=r 2 

51 - 60 j=r 3 

61 - 65 j=r 4 

1.2 JRrc ervRrin~ RS hoof 0- 5 j=r 1 

6- 10 j=r 2 

11 - 15 j=r 3 

16 j=r plus 4 
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RekenRRr 

~e;nr. 
L1__j___J ( 1-3 ) 

KrtnrU] (4) 

(5 
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1.3 Het u eniJ;;e formele opleiding in onderwysbestuur geh~? 
(MARk slegs een kruisie op die hoogste vlAk) 

Op D.Ed.-vlAk 1 

Op M.Ed.-vlF!k 2 

Op B.Ed.-vlAk 3 

DiplomA. in onderwysbestuur 4 

Ander 5 

Geen 6 

Opmerkin!: 

As U by Vr'l.A.g 1.3 P.lllder met 'n kruisie gemerk het, spesifiseer A.Sseblief 

hieronder die soort opleidinss ( byvoort>eeld d"U?:kursus vir bel!:innemoofde, 

indiensopleiding, ensovoorts J. 

2. Het u enige opleiding in l«::mlulikAsieteJ?lliek opgedoen WA.t vir u wm 

nut is in u werk? 

Gebruik A.Sseblief die volssende skA.A.l. 

4 voldoende 

3 = redelik 

~ 2 = minimA.A.l 

l gl>'ld nie 

213 
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2.1 Tydens u opleidin~g A..S onderwyser 1 4 

2. 2 Tydens enige verdere professionele opleiding 1 21 3 4 

2.3 Tydens 'n orienteringskursus vir bessinnemoofde 1 2 I 3 4 

2.4 Tydens 'n indiensopleidingsprogrR111 1 2'3 4 

2.5 Deur doelbewuste selfstudie 1 2: 3 i4 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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Afdeling B. (Demo~rAfiese besonderhede). 

3. Besonderhede WID U truidi~e skoo1. 

(Merk met 'n kruisie in die toepfl51ike ruimte). 

3.1 Gr=d WID skoo1 Hoerskoo1 GS 1 

Hoerskoo1 S1 2 

Hoerskoo1 Sll 3 

3.2 Li~in~ VAn skoo1 Semi-stedelik 1 

P1A.tte1>md 2 

3.3 Voert"'A.l VAn skoo1 Afrik=ns 1 

Ens:~;e1s 2 

Dubbe1mediun 3 

Ander 4 

Afdeling C (Wyses vAn korrmunikflSie met ouers) 

Ll. Wi'l.tter VAn onder~enoemde wyses VAn kommunikflSie ~ebruik u vir korrmuni-

ki'\Sie met ouers? 

Gebruik die vo1~ende sk"'A.l 

4 = ~eree1d 
3 = soms 

2 = minim"'A.l 

1 = ~1"-d nie ~1 
4.1 Monde1in~e boodskAppe met 1eer1in~e 1 2 3 Ll 

4.2 Geskrewe boodskAppe per hAnd met 1eer1ine;e 1 2 3 4 

4.3 Geskrewe boodskAppe per pos 1 2 3 Ll 

Ll.Ll Onderhoude op kAntoor met ouers 1 2 3 Ll 

Ll.5 Te1efoonoproepe A.Rn ouers 1 2 3 Ll 

Ll.6 Huisbesoeke deur use1f "-An ouers 1 2 3 4 

Ll 7 AAnkondie;in~s deur die nuusmedii'l. 1 2 3 Ll 
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

-

4= P,~reeld 

3 -- sans 

2 = mlnim~-u 

1 = P,lA.d nie 

Annkondi~Sins;s oor luldsprekers met skool:funksies. 

Ar'lllkondi~S_in~SS met luidsprekers deur die strA.te. 

ToesprA.ke deur usel:f tydens ouerbyeenkomste. 

A:fkondis;ings bY kerke. 

Nuusbriewe op VA.SP.:estelde tye. 

OuerAAnde. 

it) 
1 2 3 4 

l 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

5. E v~ueer RSseblie:f die volP,ende stellin~s oor die versklllende wyses 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

v :m korrmunikR.Sie met ouers. 

Ge bruik R.Sseblie:f die volP,ende sk~. 

4 = stem volkome SA.A.m 

3 = stem in 'n P,root mA.te SA.A.m 

2 = stem in 'n l?;erin~e mte S"'R!ll 

1 = stem P,l:J.d nie S"-''llll nie 

Ouers ontv:mP, s;ereeld boodsk:J.ppe WA.t rocndel~ met 

leerlinge gestuur word. 

Mondel~e boodsk:J.ppe met leerlinJ?:e is 'n e:ffektiewe 

wyse v:m korrrnunikR.Sie. 

Ouer~'ll1de di.en 'n P.:oeie cloel. 

Ouers ontv:mP, J?:ereeld ~eskrewe boodsk:J.ppe w:1.t per h:Jnd 

met leez-linR:e gestuur word. 

Ouers lees die J?:eskrewe booclsk:J.ppe P,etrou. 

Geskrewe boodsk'1f'JC'e per h:md is 'n effektiewe wyse v:m 

kmnunik:-tSie. 

Ouers r"-:1.d}-'leeg kw.'1rt"l!11- en jrnrpr'015r·;mrr~e getrou. 

Boodsk;qppe per pos is 'n e:ffe~:tiewe wyse v:m l<omnunik:-tSie. 

Boodsk:J.ppe in MJptelike koeverte dr'l rneer P,eWiP, r.t.S in 

nie-MJptelike koeverte. 
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

( 211) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(:<:,) 

(36) 
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4 = stem volkome SRAm 

3"' ~~ '" '" •=' ~" -~ 
2 = stem in 'n '!;erin'le mAte=~ 

1 = stem 'lli'ld nie SNlm nie ~ 

5.10 Kenn1s'lew1~s per pas is betroubAArder RS per h;md of 1 2 3 4 

mondelin'!;s. 

5.11 Kennis.:>;ewinll,s per pas wtl!rk sle~ RS boodskAppe nie 1 2 3 4 

spoedeisend is nie. 

5.12 BoodskAppe per pos vol'lens die huidi~ stelse1 is 'loed- 1 2 3 4 

koop 'lenoe'! ern te benut. 

6 
( "' Hoe be1;m~1k is die vo1~~,ende ~ekte vir u w~er u ~eskrewe 

boodskAppe moet formuleer en 

(b) in Wi'l.tter W~te sl~ u dAA!'in an ARn hierdie ~ekte ~stRlte te 

'lee in u eie kcmmun1kAS1e? 

Gebruik i'l.Sseblief die vol11,ende ski'ti'l.l. 

6(i't) Bel;m'lrikheid 6(b) MA.te VAn sukses 

Uiters belRnll,rik .. 4 . 11,ereeld 

[F~·~ = 3 = redelik 

Minder bel;mf.rik = 2 = ~ 

J.l Gli'\d nie belMII,rik = 1 = ql>ld nie 

4 3 2 1 6.1 Feite meegedeel in Q;eselstffint. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.2 Feite meeQ;edeel in die tYnste detffil. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.3 Feite numeries en Si'l.i'l.klik op11,esom. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.4 Hoofgedi'l.Q;tes met hoofletters en onderstrepinl2: uitgehef 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.5 Feite meegedeel in POPUl~re i'tl~meen~ "~". 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.6 Professionele tAAl'lebruik ten i'tlle k:ste m te Aile t;ye. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.7 EoodSkROpe meet \oOXRf cEeliLik <Eurdirk €n bepl;n w:rd. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.8 D::elwitte rret d1e ~ nmt ~ d.li.delik :tbnrule:er w:rd. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.9 Die vlrk 'll't1 tegdp 'll't1 a.ers nmt ~ in "l:l ~ w:rd. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.10 nmt <i.lidlillk en llA<l.1k ve:rstrA bflt !JlSte]. w:rd. 1 2 3 4 

I 6.11 
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(38) 

(39) 

(40) 

(41 42) 

(43 44) 

(45 46) 

(47 48) 

(49 50) 

(51 52) 

(53 54) 

(55 56) 

(57 58) 
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Uiters belMg;rik = 4 = g;ereeld 

II 
BeVmg;rik 3 = redelik 

11 Minder belMg;rik = 2 = mini~Mi'\1 
Gl'<d nie belMg;rik - 1 = g;l'<d nie 

4 3 2 1 6.11 Die reg;te tyd of d"" em boodSk"PI'e te stuur moet ver- 1 2 3 4 

sill,till, ll,ekies woro. 

4 3 2 1 6.12 Boodsk"P!'e moet g;estuur woro sod!"< die behoefte d~- 1 2 3 4 

voor ontst'll'ln. 

4 3 2 1 6.13 Ouers se belMg;e word eerste in "" ll;eneem. 1 2 3 4 

4 3 2 1 6.14 Die skool se belAnge moet eerste gestel word. 1 2 3 4 

Afdelims D (Redes vir karrnunik'ISie met ouers). 

7(R.) WAt is u 'IS hoof se mening; cor die belMg;rikheid VM die onder-

st.¥~nde doelstell~ vir kcmnunikASie met ouers en 

(b) In w'<tter mAte sl~ u ~in om g;enoemde doe1stel1ing;s in u eie 

kcmnunik'ISie met ouers te verwesenlik? 

Gebruik "5Seblief die vo1g;ende skiV'Il 

7(1'!.) BelM'!;!'ikheid 7 (b) fi(A.te VM sukses 

Uiters belMg;rik = 4 = 11:eree1d 

BelMg;rik = 3 m redelik 

I£ 
Minder be1Mg;rik = 2 ,. mini.r!wU . 

ll Gl'<d nie be1Rng;rik • 1 = g;lAd nie 

4 3 2 l 7.1 Die oo~ v~ inli~ r'lkencte Alle 'ISI'ekte WAArby 1 2 3 4 

ouers be1Arlg het. 

4 3 2 1 7.2 Die motivering; v""' ouers. 1 2 3 4 

4 3 2 1 7 3 Stinl.lleri.ru!: v""' oueroetrokkenheid. 1 2 3 4 

4 3 2 1 7.4 Beinvloedi.ng en oorredinq Vl'lfl ouers. 1 2 3 4 

4 3 2 1 7.5 DeliiO!ering; Vl'lfl t'lke ~ ouers. 1 2 3 4 

4 3 2 1 7.6 Koordinering; n"- die uitvoering; v""' t:ae "Al a.ers ~ 1 2 3 4 

I 7.7 
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(73 74) 
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~--------------------- Jiters bel'lngrik 

---------- Bel;>ngrik 

...--------Minder belmgrik 

a= voldoende -----------. ... 

1:"~-----------Glnd nie belmgrik 

= :; ~ in 'n lJ,root rMte =)11 
2 in'Pmind~ 

= 1 -- P,l:->d nie 

1 
/1 3 2 1 7. 7 Kootrole en beheer oor tnke WHt deur ouers verrig word. 

<1 3 2 1 7.8 Te~ring nn die hoof deur rntddel vnn 'n stelsel wm 'n 

tweerigtirmkrnmunikHSie. 

·1 3 2 1 7. 9 Probleemfomuler1ng en probleemoploss1ng deur korrmunik"l-

sie met ouers. 

Afdelin!;! E: (Bronne vm konrnunikHSte met ouers). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

8 ("') Wnt is n"l u meninP, die '!l'i'll'lCI vm bel~rikheid vnn karmunikHsie

bronne W"lt u wel gebruik en 

(b) hoe dikwels mN!k u VM hien:lie bronm~ gebrulk in u i<O<II11Ltnik7Lsie 

met ouers. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

C~bnJik nsseblief die volgende sk~~ 

8 (H) Delnmo:rikheid 8 (b l Gcbr~•ik"fr>?l<wens le 

_...---------4 : U!t,.rs belfmgrik 

~---------3 Belangrik 

__..-------- 2 = Minder belangrik 

GlRd nie bel,.,grik 

4 3 211 I 8.1 'l'elefoonorroepe """' OIJers. 

\4 3 211 I 8.2 Onderhoude met ouers. 
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5 = 
<I = 
3 = 

2 

1 = 

gehruik gl"!rl nie 

dRRgliks 

weekl1ks-

rnR"lndeliks 

kWRt'tRRllikS~ l 
It!:> :< l1ls 
I I I ' I •lis 

I 8.3 
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Krtnr. __3_ ( 1 ) 

(2 3) 

(4 5) 

(6 7) 

(8 9) 

(10 11) 

(12 13) 

(14 15) 

(16 17) 



4 = UJter'< b"'J An~rik 5 ; ~ebruik ~ll'td nie 

3 = Bel:m~rik 4 = <il't"l~liks 

rr: = Minder bel:m~rik 3 = weekliks 

= GlAd nie belm~rik 2 ; m»A.ndeliks 

1 = kwA.rtl'tl'tlliks 1 
'I 3 2 1 8.3 Mondeliruse boodskAr:pe met leerlinge. 1 ;> 

,j 3 2 1 8.4 Qnsendbriewe r:er h;md. I 
,, 
< 

4 3- 2 1 8.5 Qnsendbriewe r:er nos. I 2 

·1 3 2 1 8.6 Gereelde nuusbriewe r:er hmd. 1 2 

4 J 2 1 8.7 Gereelde nuusbriewe toer r:os. l 2 , 3 2 1 8.8 SkoolkoerRnt. I ;> 

11 3 2 1 8.9 Ml'l.SsA.truUsmed irt, mdio/TV/oers. I ~ 

11 3 2 1 8.10 Werk!"tudiegroepe vir ouers deur hoof Rerel'!l. l " 4 3 2 1 8.11 Werkstudie"roeoe deur ouervereni<lings gerel'!l. 1 2 

4 3 2 1 8.12 Ouet"/onderwvserf'orums. 1 2 

II I 3 2 1 8 • 13 Ouerl'l.Rnde • 1 2 

!* 2 1 8.14 RAndplegenoo sessies (JWnsnroeoe) met ouers. 1 2 

2 1 8.15 Toespmke deur die hoof. 1 
,, 

4 3 2 1 8.16 KAbeltelevisie en videobmde. I 2 

·1 3 2 1 8.17 Oorhoofse PI"'.iektors. 1 ~ 

'-

•1 3 2 1 8.18 Skvf'lepro,iektors. I ? 

,cj 3 2 1 8.19 Ouerleidimz en ouertJegeleidin!l. I ;> 

4 3 2 1 8.20 Verrvkingskursusse vir ouers. 1 ;> 

4 3 2 1 8.21 Sl<oolr"!nnorte. d ;> 

4 3 2 1 8.22 Progr= v;m verrigtin!le bv skool. ltl? 
11 3 2 1 8.23 Tussentydse rel<en~ersl"'e oor leerlinge. I d ·' 
4 3 2 1 8.24 Huisbesoeke. 1 t? 

Let wel Spesif'iseer l'l.Sseblief' hieronder "'S u no~ v;m mrler-
bronne <lebru1k mi'!Ak. 
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1 
;) ~ 5 

J ·1 5 ,, 4 5 

;:1 4 5 ,, , 5 

:1 4 5 

J ,, lc; 
:I 11 5 

:l 4 5 

J , 5 

J 4 5 

3 4 Is 
:l 4 5 

;1 4 5 

:l ·1 5 

3 I] 5_ 

3 4 5_ 
'1 11 5 

J ·1 5 

:l ·' 5 
') ·1 5 

:1 ·1 5 

S]€J"!S vLr 
rek~:2'n8Fir 

(18 19) 

(20 21) 

(22 2:1) 

(24 25) 

{26 27) 

{28 2CJ) 

(30 31) 

(32 33) 

(34 "35) 

(36 37) 

{38 39) 

{40 41) 

{ <12 43) 

(44 45) 

(46 47) 

(48 40) 

{50 ')] ) 

(52 53) 

(54 55) 

(56 57) 

(53 59) 

{60 61) 



i\fc lelinR F (Terur;voerinrsl 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Is die volr;ende stellinr;s oor konmunikRSie met ouers 

Sknal Iller word 'n JA of NEE verwus. Dui nsseblief 

rnet 'n kruisie in die betrokke ruirnte Plr"l!1. 

Ouers ontvnng gereeld die boodsknppe. 

Ouers lees die boodsknppe dcer;lik. 

Ouers stel r;enoeg belnnR in skoolsAke. 

Ouers het RenOeJS tyd vir skoolsnl<e. 

LeerlinRe voltooi dikwels self die Afskeurstrokies. 

WR.rtr? 

u keuse 

.JA 

1 

1 

1 

1 

1 

10. Toon die mate vnn sukses .rtr"ln wnt u met terugvoer'inP,<fllCP,nnisrocs be-

10.1 

10.2 

10.3 

!mal. 

Gebruik ASseblief die volR;ende skA!li vir die mnte vnn sukses. 

5 = ~ebruik ~lAd nie 
4 = voldoende 

3 = in 'n r;root mnt 
2 = in 'n mindere mAte--......,. 
1 = r;een sukses 

i\fskeurstrokies wnt ouers rnoet teken. 1 ? 

Vrnelysics W'lt ouers moet voltooi. 1 ? 

Ander. 1 ? 

..., 

;l , 
:; .1 

J ·1 

Spes ifiseer nsseblief 10.3 deur en.i~e ru1der meJSml.isrne wn.t u Ar-IJ1Wend om 

tenJ ~?;Voerin~ te verkry, hierond"r neer te skryf. 

Myo prer;te dnnl< vir u sAI11€werkin~. 
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317-4057 

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR 
DEPARTMENT OF EDUCA liON AND CULTURE 

AOMINtSTtlASIE: VOtk<:;JtV!l 
AOMINI~HtAfiON· HOtJ\[ ()f ..f;<;~fMRlY 

TRANSVMLSf ONOfRWYSOEPARHMfNT 
TRANSVAAL EDUCATION OEPARTMfNf 

BURO VIR ONDERWYSNAVORSING 

TOD-Gebou 
TED-Building 
Priuatuk X76 
Private Bag X76 
Protar ia 0001 

1991-02-25 

Mnr. L.E. Gryffenberg 
Hoerskool Coligny 
Posbus 8 
COLIGNY 
2725 

Geagte mnr. Gryffenberg 

INVUL VAN VRAELYS DEUR SKOOLHOOFDE VAN SEKONDeRE SKOLE IN 
TRANSVAAL m1 DIE AARD VAN DIE SKOOLHOOF SE KOI-I~IUNIKASIE I-lET 
OIJERHIJIS TE BEPAAL 

U versoek, gedateer 1991-02-07, asook 'n te1efoniese gesprek 
1991-02-21, het betrekking. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement ver1een 
toestemming om die gewysigde vraelys deur 
sekondAre sko1e in Was-Transvaal te laat invul. 

hiermee aan 
skoolhoofde 

Die toestemming is aan die volgende voorwaardes onderworpe.: 

WES
DIE 

op 

u 
van 

U moet self die samewerking van die betrokke skoolhoofde 
verkry. 

U moet hierdie brief aan die skoolhoofde toon as bewys dat u 
die Departement se toestemming verkry het om die ondersoek 
uit te voer, maar u mag dit nie gebruik om hul samewerking te 
probeer afdwing nie. 

Die name van skole, betrokkenes en medewerkers mag nie in u 
skripsie vermeld word nie. 
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'n Engelse weergawe van die vraelys moet opgestel 
die invul daarvan deur hoofde van Engelse skole. 

word vir 

Na voltooiing van u skripsie moet u die Departement asseblief 
van 'n gebinde kopie daarvan voorsien. Dit sal waardeer word 
as u 'n artikel met die oog op moontlike publikasie in die 
Onderwysbulletin, aan ons sal voorl@. 

Sterkte word u toegewens met u studie. 

namens UITVOERENDE DIREKTEUR: ONDERWYS 

133 




