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In di~ vorigc hoofstuk is die fsktore wnt dio
opstGl vc-..n 'n skovlKe.lt.ndc.r mag b~;.;Invlo~::;d onc1e:r diG socklie; gt;plnas, e"sook di.::; d0el trllff~::ndhc;id va.n di0 skoolk,"lcnder vir 1960 b~hand~l.
In hoofstuk twee (blsdsy 33) is de.sr
o ok m-:::ldin~ van di'- verslEo~ ViJ11. di0 Onderwysburo g0maak n:J.dat d.i~::; ·rrc:~nsvne"ls~:.. Ond~.:;rwysdepart~:;mGnt opdrag daartoG gGget: het.
In hi~rdie hoofstuk word die verslag breedvoQri~0r
bespraek sowGl as die verskillGnde memorandums van d1e T.O.
wat da2"rno. g"'vcle, ht:t. Maar van e;rot~;;r bvlan~ is di8 vc:rslaes VDXl diG Bosh;:;ff-Koiiliilissie wat in di8 Volksraad tcr t:J..ful gel~ is na 'n landswye onderso~.:;k. As gevolg van di~:..
verslag h~.:;t dnar groat verandcrine;s in dl8 skoolks.lcnC.ers
van Trsnsvaal, Kanplsnd en O.V.S. v~nef 1961 gekom. Hierdl0 veranderings hGt tot vraelyste 8n groat meningsverskille e;clei wat brbcdvocrig in hit.rdie hoofstuk behandcl
sal word.

1.

NAVCJRSING

COR

SKGOLVAlZANSIES

IN

TRJ.NSV.i.AL

a. DIE OPDRAG

Soos dit roeds in di~.:; twt.ede hocfstuk duidclik &cword hct, h~:;t di8 TransvealsG Onderwysdapartc..mc..:nt op 18 J:i~ci
1954 opdrag ann sy Ond~rwysburo gGg8t; om ondersock in tG
stel na dii:.. v~.:;rdeling van di8 skooljaar in skoolkwartal0.
D1e Onderwysburo S~.:; b~vindinbs en nnnbevGlings is in 'n
vcrslae:, wat up 4 lt'Gbruo.rii;; 1955 e;epubliseer is, vervnt. 1 )
b. .ALGEli.LLl't.:.:;

B.,AIImii~GS

In di~ vcrslae:, is die oorsprong vnn die Tr~ns
vaals~ kwnrtaalstelsbl bespreek ~n 'n vergclykin~ tussen
die tradisionolc skoolknlcndcr v2n Transveal met die kalondors van diG vt.rwante Westersc lande getrcf. Die Ond~:;rwyswro konJ. d:::'..n n"in of mec.r tot di~:; volgende o.lg~..-mcne

gevolgtrckkings~ 2 )

1. Vcrslag van ondvrsu~:;k na diG wcnslikheid ven 'n dric..tc.rmyn- cf 'n twG-.:. sC;me st8r- sko olk2.lcndc::r, Ond~o;rwysbur~._l,
lrr.

2 • A. w. , 5

.;;r1

7.

21.

- 79 1.
In stem- c:.n v"'rv1c.,nte lcnde 0n in pri vs~te skolc. in
•rransvE.al vvord 1 n dri
crmynst5lssl met 1 n lanE; somervakansle

toeg~pas.

port dat daar

Cp

~een

~rond

hi~rvan

steekhoudend~

konklud~~r

motivc;;ring

vir die kwartaalstelsel m0er bestaan

rap-

di~

Transvaal

c.

2.
Eintlik was
e mislukking vs.n
0 ui ttoet sing VELD clt0
tW\::10-sem-astc;r jaar in 1952-1953 ruaar net 'n n-,islukking vc.:n
e kwartaalstelsel. Uit
'n eni
vorm vnn
hi~rdie

is

bksperimcnt was dit
diu

w~:-1

wansli~

vo..n die sur,icrvakansL:: ni0 in D,;,;scm-

swaart~;;:punt

ber nie, maar

er duidelik dat dit

in Januc:,r

orgcmisasies v,;;rtvt; tct

di~,..;

mo0t v::.'.l, vc.ral omdat tELllc:D(;;;p£trtc.;mcnt in

brcllc; Vc.;rbc:md

gerie; het.
3.
V8rder ~net d
ook duide k g2word d,-::t 'n e;penbare clivLlS
soos dio Suid-.Afrika~.:mse SpJorwE.;:::: ooK bels.ng by die
oolvakcmsiE:::s

V"Jl

di"' Vbrskillende provin

~;;s

voervrc.,flgstuk van l05rlinge sowcl as die
dar'.rv.'"~n

4.

noukt;urig~;,;;

aan

ven diu

h"'t

omdc~t

~konomi~s\;;i

oorwwt:

mo~.. t

c.,

goni

Gcdiffere:nsi"'t.;rC:.l; ke,lendGrs ti:;;rwillv v211 afwykende

klime,ats- en .:::,ndor tocste:ndc het ook onprcktiG.s
wees

die v....:r-

ver~l

t.o.v. sGkcrv

aclministrati~,..;wc

blyK

s~ngeleenthcde

en

oorplasine; van ondcrwysers.

5 .•

Weens die popularit0it van

as by binnelandsu
de.. t
6.
y

~

v~kansies

vaksnslG-oord~,

-,.rint~..;rvc.kansie:

by

v~rkics

rcdelik lrmk m'-' "'t

e kus sow0l
~

we~

Trcnsvalcrs

s.

Wee;ns dL; be- e op.cnbc.rG 0n skoal v2.k::::.ns s gt.>durdH::.<:. die
ode 5 tot 20 Ap.ril is dit wonslik dat hicr w tydp~r~

in 'n skoolv:-"ks-.nsi:..: moe;t vel.

7~
1

Dws.rsd;;;.ur di"" W0st0rse wCrold word a<-·:nvPcar dat diG
va.n di0
ooljao..r ong0v0cr 200 skooldaa uf ongo:;-

veer vcartig skoolwe
skyn

c 200 skoal

mo~t

woes. Vir di0 skoolgeando kind

dus rede

k te woes,

t.>Wel dit

nog
e sov8r b
d, sielkun
of anders
gomotiv~er
is nie.
Daar besta~n dus geen bckende
oortuigond~ rodGs
om ver van hi~..rdiu gebruik
te wyk ni~.

8.

1
In ons
n kwartac~l vc..n m~..er e.s 10 wek8 ns
b0sonder
best~..nll.Jel, terwyl tcrmym:: in sommige sko
in
di...:- V. S • .A. vc-.n 16 tot 24 W8k8 rt.od~,..;lik alg...:-me'-'..1 VCJOrkom.
Onwill~kuurig word
vraag gevra of
~ sobenaamdc anta1
gcnismG teonoor n lanr; kwc-:.rtc.al n1oontlik s
s 1 n ui tvloc.:i-

- 80 se;l is v2.n die mag van diG g""woontc.
ling illustree~ dit:

Die volgcnde aanha-

kwartale te lank is Gn d3t
11 Party msnse bewcvr do.t di"'
die kind~rs v~rmoeid sal rnak, maar die medici wat geraadple~g was, meen dat di~ bewering nie korrak is nio:
a. Omd&t die kind elk~ n~we~k 1 n rusperiode genict.
b. Omdnt, as 'n persocn ing~stem is om 13 of 14 wake
te werk in plaas van ll of 12, die v~rmouienis en afafwagting oak macr in die laaste week of wat sy vers kyning Eiaak.
c. Sommige privaatskolc in ons land volg die drictermynstclsel mot gocie gevolbe en tevredenhoid.
(Skryw8 van Pretoric. OuersvGrc;Dit-ing E_edc.tcer 23
F'E-bruariu 1953). ''

In
waarom di'-'
niut.3)

di~

verslag wurd

v~rskoie

d:rit:;-t~.;;rmynskoolJc::~ar

nsngevoer
bd10ort te gc-

r~des

v~Jrvwging

In 1 n lnvccrtr;.alstelsl.:l is di t bykens onmoontlik
om dili hele Jt.-::nus.rie s.s 1 n VElri:Gnsiemaand in di(; skoolkalenCor in te werk sander om die vakansies te vocl tc versnippcr. Dit sal v~ral di~ geval wees indicn die somerV2kansiG vc.naf cmgev~<.;:r 14 DGscmbcr tot o.an di~,:; einck vcm
Januarie moct str~k.
In die

v:::;,n die drie-termynskooljaar sel
da~r 'n b~uparing van ongcveer 25% t.o.v. die opvoedkundig~ tyd ao.n tic bc~in ~n einde van kwartalo we~s sowcl
as op die admir;istratievvc werk on kostc daaracLn vcrbondE>.
g~vc~l

·wann(:;E:r dear drie Vs:kc:msies is, se,l di t vans5lfsprskend r,lo ont lih: WL 8 s _)ffi elKi:..; vakansic:pi:..;I·L- du minsten s
tw~a vvck8 te: ruaek mGt dib e:;0volg ds.t leerlingc en pers,mt::
1
n bchourlik0 tydjie van ontspcnning s::::l k2L1 gc:nl8t.
sal lo.nger n:oc; t dien o.lvor10ms hullL
n voll';:;: t0rmyn verlof s2.l kry n1aar bulle sal dan woer
aan die anderkant baat by di0 lanGGr verloftydpork sowol
~s di~;;;wkansietyd wat dit s~l voorafgaan.
Onc_~;;;rwyscrs

1

Kosgang(:;rs sc ouurs sal ook minstons 25~ aan
r~;;;isgcld kan bespaar en gcvolglik sal die taak van die
Spoorwee oak aansienlik vergomaklik word.
lndien die ander

3. Verslag van

ond~;;;rsoek

provinsi~;,;;s

d~ur

oak na

Ondcrwysbur~o,

1

n soortgo-

a.w., 7 en 8.

- 81 lyke stc:lse:l oorsla2.n, sal di t bcteken dat die sao.mval vnn
be2,in- 8n sluitine,sdatums van skole in die vcrskillende
provinsics meklikGr voorkom kan word.
Daar sal ook h8elwat mac::ilikhede en problema
in d.iG weg ve.n die driG-tE:rmynskooljaar

1e.

i>.anvanklik

sal dit h~elwe.t administratiGwe ontwrigting 0n heraan~as
sing V8roorsaak maar die verslag voer aan d.at administratiewe moeit~ en ongerief nie in die weg van onderwysdoeltreffendheid b~hoort t~ sta~n ~ie.
sie

vcrl~ng

t~ sluit,

Indien die somerv~kan

moet word om die skole vir die hclo Jenuarie

snl dit noodwc::ndig gedo0n kan word ten kostc v2n

dle wintervakansic en so 'n stap sal sekerlik baie ont~
vredenh~id

varoorsaak.

Wcnd.ib laat in
v~n

di~

di~

Die wintervakcnsie sal dan ook nood-

winter

mo~t

val, d.w.s. byna in die bcsin

lente sodat diG gebruikliko vako.nsle gadurende

derhalwe sal moct verval.

Juli~,

Dit sal ook baie moeilik woes

om die openbare vakansiedae tydens

di~

eerste

h~lftG

van

April binnc. dis skoolvakcnsi8 ne. die 0erste tcrmyn t.::. lt:u:"t
val, tensy die skool reeds be.ie vrocg in Januarie moc.t
bc:;gin 0n dit is juis die een ding wat vermy moGt word.
d. DIB

Ti.'IEE-S.El\iliSTLRSI~COLJ AAR

Die

volg~nde

redes word aangevoer waarom die

twee-semesterskoolJaar oorweeg kan word: 4 )
Die argumente wat

ro~ds

a8ngenaal is ten gunsto

van diG drie-termynj2.ar t.o.v. basparing v2.n opvoodkundigo
tyd en administratiew0 Wbrk en die
vorbondc,

~eld

nog stcrker vir die

gevolglik~

k0stc

daara~n

twee-s8lli~stcrjaar.

NJod-

WGndig sal dit ook meobring dat Prov1nsiale kosl1uise in
somrnigo gevallt:. ann die gc.ng moct bly tE.n8inde
t0 maak vir
huis

to~

lcerling~o;

voorsil:min~~

wat nie g10:durcnde di'-' kort VC1k::tnsic

kan gQ2.D nie.
Di~.:;;

mo~o;ilikh0de

wat ondervind vvord i.v.m.

':u

drie-termynjaar word [1.lmal outomati8s ui tgcske.kol by die
twce-s~mesterjanr.

Die oponbart VQK2nSiGdae in april kan
saamg0vat word in 'n kort rustyd in April wat moontlik

ook v8rlong kan word deur E:::en Saterdag as 'n g~..:;vone skooldag te beskou.
Die wintorvakansic s~l ook woer in dio
winter kan val, en wcl g8dur8~de Juliomaand.
Cmdat die

4. Verslag vcn ondersoek deur Ondurwysburo, o..w.

9

ll en 12.

- 82 twee ander vakansies in die semesters kort is, sal dit
nodig wees om die wintervakansie
die somcrvak~nsie nie.

t~

ni~

verkort terwille van

Die rcdes waarom die ekspcriment met die twecsemesterjare in 1952 E-n 1953 misluk het, kan oak alme,l
uitgeskakcl word.

So bv. kan die hele Januariemaand in-

stede van DesembGr as vakansiemaand beskou word.

Dit sal

dan oak moontlik wees vir die Dcpartemcnt om daadwerklike
stappe tc doen om die twee-semcsterjaar 'n werklikheid te
maak en gevolglik die aanstellings per semester te maak,
~n

state oak so opcis

uitstuur ens.

Die verlofkwessie

van onderwyse;rs bl;hoort oak ni"' meer 'n probleem tc veroorsaak nie anngesien die onderwyscrs moontlik sal verkics
om 'n hele semester as verlof te neem met die oog op die
lang vakansies wat so 'n semester voorafgaan en opvolg.
Indien so verkies word, kan ook
halwe semestl;rs as verlof.
stasn, kan
m~;;nt

d~snoods

gevul word.

re~lings

getref word vir

Die vakatures wat dan so ont-

uit die aflospersoneel van

~ie

Departe-

AangesiGn clie i::indL;s vc:.n sGmesters no[,

naast\;;.by sal saamval mst die tradisionel8 eindcs vc:m tvvoo
vroe~re

skcolkwartale, bl;hoort di0 cntwrigting in die ad-

ministratil;we afdelings van die Departement niG ingrypcnd
van aard ts wecs nie.
e. KOUSEPKALENDERS

VIR

1956

Die volgGndc konsepkalenders op die basis

v:::~n

'11

drie-tcrmynskooljaar sowE.:l as 'n two~J-semesterskooljaar is
dour die Ondcirwysburo voorgcstcl.
Dit is nogal cpmerklik
dat eg. in hoofsaak baie ooreGnkom mvt klimaatsgenotc,
Australi~

en

Nieu-se~land.

KOl\SEPK.ALLI'DJGRS

MY:N

SKGOLJ.A.ti.R

0P
1\lf.t:;T

DI:S

BASIS

DIB JAAR
PUNT

V.i1N

'N

DRIB-':r:2R-

1956

AS

UITGAHGS-

5)

a. IV.l,.:;t normale sumt:..rvakansie (ongGVt;Gr 35 dc.o) en ncjrmale
wintervakansio (ungeveer 30 dae) en eerst~ helfte van
April binne 'n skoolvakansie:
i. Skole heropen 17 Jsnuarie (Dins~ag), sluit 5 April (Vryda~).
Ontloding;
Januarie
15 - 4 skooldac
Februarie
29
8 skooldae
Iviaart
31 - 9 skcoldae
.h.}Jril
5 - 1 skoolclae

11

80 -22 = 58 skooldac

5. Verslag van ondsrsa8k dour Gnderwysburo, a.w., 9 en 12.

- 83 ii. Skole ht:;r
( Vrydag).
Ontleding:
April
Ivisi
Junia
Julie
Augustus

24 April (Dins

7

31
30
31
10

-

-

-

), sluit 10 Augustus

2 skoolda;..;
8 skooldaG (31 iVIGi lini;;;;d.ag)
9 s;.cooldae
9 skoolciac; (11 JuliE- Koninginsvorjaar
1 skoolda~.::

109 ~29 + 2)= 78 skooldaEo
iii. Skole hGr
11 S0ptember (Dinsdag), sluit 7 Des
( Vrydag).
Ontleding:
Sc;pt,;;;mber
- 6 skvoldae
Oktober
31 - 8 skooldae (10 Oktober Krugerdag)
Nov-amber
30 - 8 skooldae
Desember
7 - 1 skooldae
88 ~23 + 1)= 64 skooldae
TOTAAL

SKOOLDAE

200.

b. Met normale somervakansie (ongeveer 35 dae) en norm2,le
wintervakansie (ongeveer 30 dae) maar met Gcrste termyn
verleng d0ur opc;nbar8 vakansiedao
April binne skooltermyn tc. laat
Januarie (
), sluit 27 April
i. Sh:ole her
(Vrydag)
OntlGdin;;:
Januarie
- 4 skooldae
··Fcbruari8 29 - 8 sh:ooldae
31 - 9 sk-_:olda<:J
lv'iaart
- 7 skoold~G (V.R.
, Goeie-Vryd
april
smaandag)
102 ~8 + 3)= 71 skooldae
Vrydag 10 Augusii. Skoh; hero
Dinsdag 15 Mei 9 S
tus.
Ontleding:
I.~ei
- 5 skooldae (31 Mei Uniedag)
Junic
30 - 9 skooldae
inginsvcrjaarsdag)
Julil;;
-10 skooldao (
Augustus
10 - 1 skocldaE:

88 -25 = 63 skooldae
iii. Skol0 l'h;r E:n
12 Desember.
Ontle
September 20
Gktober
31
Novcmb~r
30
Des8mber

Dinsdag 11 80

-

6 akooldae
9 skooldae (Krugerdag)
8 skooldae
4 skoolda6

93 -27
'l'UTAAL

6rnber, slui t Woens

= 66

skooldae

SKUOLD.hi;

=

200.

ar

,)

- 84 c. Mct verlengdG skoolvakansie in die somGr en vurkortc
vaknnsie in die wint..:-r.
(Hele Januarie word vakansicmacnd).
i. Skole heropen
C.mtleding ~
Februarie 29
Jill a art
31
April
30
Mei
4

Woensdag 1 Februarie, sluit Vrydag 4 ~~i.
- 8
- 9
-12
- 0

94 -29

skooldae
skooldao
skooldae (3 openbare vakansiedae)
skooldae

=

65 skooldae

ii. SkolE... h.:::ro:pen Dinsdag 22

~\riei,

slui t

Vrydag 4 Augustus.

Ontlsding:
IiiGi

10
30
31
24

Junie
Julie
Augustus

- 3
- 9
-10
- 7

95 -29

skooldae (Uniedag)
skooldaG
skooldae (Koninginsv~rjaarsdag)
skooldae

=

66 skooldae

iii. Skole heropen Dinsdag 11 September, sluit Vrydag
14 Des<.:>Iicber.
Ontleding~

September
!JKtober
November
De sc.:mbGr

20
31
30
14

- 6 skooldae
- 9 skooldao
- 8 sk~Jolda~:;;
- 4 skooldac

95 -27
T01'AAL
KONSLP -

=

(Krugt;;rdag)

68 skooldae

SKOOLDAE

=

199.

T 1t1EE-SElVIESTERIC.~L3NDER

VIR

195 6

i. Skole heropen Wosnsdag 1 Februarie, sluit Vrydag
29 JuniEJ.
Ontl..,dit>g:
Februarie
lVlaart
April
Mci
Junie

29
31
30
31
29

- 8
-10
-14
- 9
- 9

150 -50
ii.

skooldac
skooldae (Goeie Vrydag)
skooldae (Brc0k 30 Manrt-8 April)
skoolda8 (Uni~::dag)
skooldac

=

100 skooldae

Skolc herop<:;n ])insdag 31 Julio, sluj_t Vrydag 14 Desemb0r.
Ontleding:
Julie
Augustus
Septe;mber
OktobGr
NovembGr
Des~::mb(..r

1
31
30
31
30
14

- 0
- 8
-ll
-11
- 8
- 4

l37 -42
TGT..~UiL

skooldae (Koninginsverjaarsdag)
skooldae
skooldaG ( 5 Septemb<.::r v:::ucansiedag)
skooldae (BrEJek 6-10 Oktober)
skooldae
skooldau

= 95

skooldac

SJ:~OOLDJL2;

=

195.

- 85 -

L .. W.
i.
e skooldae vir di~ jaar is w~l 195 in plaas van 200
maar ILct die o
op di..;; grcJt;ter kontinui tci t van skoolwGrk
sal dit moer werd wees as die 200 dae met 'n vierkwartnalkal;;;nder.
11. Met die oog op
c periodieko verskyning van poli~
teen die middel van die som~r is dit baie wenslik om skalc
eers
Februarie te laat heropen soos vanjanr noodgedwonge
di;;;; geval was. Dit,
sien van die ander argumentG ten
gunste van Januarie as vakansiemaand.
iii. Die
ee dat aan die einde van die Jaar, dit wil s~,
net voor die Des;;;;mbervakansie, die
erlinge hoog ens
twee
vroe~r huis toc gaan as dit:l persone
, skyn algt;mene byval by
professib tt;; vind. Dit
die 11 handuita
laaste dae uitskakel wanneer
personeel soveol administratiewe work moet afhandel dat daar van 11 skoolhou" geen
sprak8 kan wees nie."
f.

O:E'SOMIViiNG

Na voltooiing van sy onderso
kom die Onderwysburo tot die slotsom dat daar geen steekhoudende motivering
vir Transvaal me.er bestc.tan om voort te; gaan met die kwar-taalst8lsol nie. Vvrv.::.lc;~.ms word daar dan aan dL;
doen dat Transvaal nt;t soos die meestc.; verwantt;; landc movt
oorskakel na •n dri;;;;- of twee-termynste t.:l toe, m..:.:t b~,;;sonder.hede soos aangetoon
voorafgaand8 konsepkalt:ndGrs
vir die jaar 1956.

2.

MEMORANDUMS
V:8RENIGING

a. NLEIV10RANDUM

VAN

VAN

DIE

26

TRANSVAALSE

lV1AART

0ND1RYYSERS-

195 5

Nadat die bevindings en aanbevelings van dis Onderwysburo se ondersc•ek i. v. m. die indeling van skoclka1E::ndsrs op 4 Februari<:. 1955 bekend gsn:aak is, hot die ·:r. O.,
mondstuk van d
groat s groep Afrikaanssprekonde onderstel en
wysars, 'n m.:-morcndum oor dis aangeleenth..;ld o
6
dit aan dis Ondsrwysdepartbment voorgel~. )
argumt::nte wat deur die Ond-:::rwysburo aangevoer is t8n ~unste of teen 'n bepaalde stblse1 word ontl5ed en daarna maak die T.O. ook sy eie aanbGvelings.
Di~

6. Notul8 boek van die T. 0. : Johannesburg. JIJI~;;ra.)randum i/ s
Skoolkalendsr vir 1955 gedateer 26 Maart 1955.

- 86 l.

Ontl~ding

van aangevo0rde red0s

Die voorbeeld van lande wat klimatologies wyd
van ons verskil word ni~ as goeie voorbeelde beskou nic •
.Die klimaat is daar so ungunstig gedurEnds die winter dat
min daG daarvan buitenshuis deurgebring kan word, terwyl
die somervakansia dus noodwe;ndig lank mo8t wGes. .Daar is
ook
en warm vakansieoorde binne bereik in
~;;;; land'-' soos
dit die geval in Transvaal is nie.
Die g~bruik in Australi~,

Rhodesi~

en private skole t.o.v. vakansies is onbo-

gryplik an dit sal ears moet bepaal word of dit op wetanskaplike grond of sentiment berus voordat daar anige
waarde aan bulle stelsels gcheg kan word.
Die verkwisting van opvoedkundige tyd en die: uitskakcl
van •n groat hoeveelheid administratiewe work
kan deur die Dopartement uitgE::skakel word sondGr om die
kalender te verander.
belang v&n die gesondheid van skoolgaande
kinders in Trrulsvaal, is dit noodsaaklik dat daar minstens
vier vakansies p~::;r jaar in 'I'ransvaal moet wscs .::.:n dct
twee kortcs in soverro moontlik minstens tot •n week vcrkort mo
vwrd.
.Di~:; vooricoms vw polio verei s b8 s andere
maatreels en dit is wenslik dat die
ool so laat moontlik
in Januariu moet begin .
langE:. ven die

.Dio
geri0we

Jpoorwe~

en opcnbare vervoer-

nie in aanmorking genaem word waar dit lliet di0

belangc van di<.:.: kinc1 bots nie en die bespo.ring vo.n r.aisgeld vir ou~rs met die vervoer v~1 kosgangcrs kan cok buit~
rekening
lnut word.
Diu klimaat in ons land bepaal wel die onwenslikheid vu1 dric
_;::r::y:v1e.
'n Vakansis gedure:o de
imaand is onwenslik
studiemaand~;;;

is.

omd~:~t

di t een van die vrugbearstu

Augustus is weer 'n me..and wat as gevolg

van sy stofstorms onW8l1Sl
vir vakc::nsiE.:.
maandc moot daar dus skoal gehou word.

In die tvrue

Die opstel van di~ skoolkalunder word wel ook
beinvloed deur sekerc vukansiedae.
Die Paasvakansiv bepaal 'n onderbrekeing terwyl Geloftedag weer ~ie afsluitin£

van die
oljaar aandui.
Dan is daar ook nog 10 Oktober
wat ter willG van die AfrikaanssprGkendes dus binnt; die
skooltermyn moGt val.
TvrwillG van di.s klimaat, die go-

- 87 sondheid van lcerlinga en die vakansiedao, is dit wunslik
dat daar vier vakansies moet woos.
Ten slotte word daarop gewys dat die voorgestelde
verandering nib die belange van onderwysers in ag neem of
bevorder nie.

So bv.

sal onderwyseresso wat in die huwolil(

tree te vocl vakansieverlof moet prysgee, terwyl onderwysors
eerst~keer

wat vir die

dicns aanvaar te veel

skade ly as skole laat in Januarie begin.

g~ldelike

Langverlof vir

onderwysers sal in baie gevallb te lank wees as die twee
vakansies weerskante by die kwartaal in 'n drie-termy11jaar
bymekaar getel word, vcral as onderwysers nie uitgebrcidc
roise ondernecm of boerderye b6sit nie.
ii. Die Twoe-tcrmynkalendE.Jr
Die T.O. erken diG bestaan van wosenlike bosvvare
teen die vier-termynkalender wat hoofsaaklik administratief
is.

Hierdie bosware kan maklik uit die weg geruim word

deur die instelling van 'n
ook

B~meld

twee-tern~nkalendor.

Daar word

dat die Onderwysburo die mislukking van kalen-

ders vir 1952 en 1953 varkeerdelik toeskryf aan 'n eksperiment van 'n twec;-termynjaar.

Gudur~nde

genoemde jars was

die skooljac.r nog administratic;f en organisatories in vic.r
kwartale verdoel.
na

di~.;;

botc~in

~ie

vorskuiwing van die somervakansio

van Dt:::somber vvas eintlik die enigste verskil

met die tradisionule skoolkalender.
Di~

T.O. vcrklaar dan ook verder dat daar dcstyds

deur di1:0; vorcnigine: beswaar gGinaak is tE:'--n die

en wol om diE:

volg~ndu

_pro..::fnem.int~

redes:

(a) Di~ vroe~ bogin in Januarie bcmoeilik di~ organisasi0
van die provinsiale skoolkoshuise omdat hullt; nie s.:; kurt
na Nuwcjaarsdat§: c.l gGroed sou W68S oru kosgs.nt,i:;rs t.c ',mtvang nie.
(b) Baie kinders sal cers later in Januario saam illct
hulle ouers torugkeor vanaf vakansieplekke en sodo~nde
die organisasie van die skoal verstcur.
(c) So 'n indelinc g~u 'n te lang
'n te kart vierde kwartaal.

eerste kwartaal en

Voorts vurklaar di~ T.O. dat daar in diu twintiger jar~ 'n misluktc proefneming gemaak is met 'n tweesemesterskooljaar.
As rcdes vir dio mislukking daarvan
word o.a. die volgende aangcvoer.
(a) Dnar was 'n groat aantal ondcrwysers wat siekteverlof acmgt.:;vra hct, wat natuurlik ontmoedit;end was
vir die Departemunt.
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(b) Leerl
bai 0 aan v0rn1oeienis gely gedurende
dia tweede semester sodat hulle werk daaronder gely
Hierdie foute wat destyds
is, behoort vermy te word en dan sal 'n twes-termynkalendor 'n oploss
bicd vir die meeste moeilikhede wat mut die skoolkalw or
ondervind word. naar word dan ook op sekere beginsels
wys wat wt::l de
k in aanmerking genecm moot word soos bv.
(a) Di0 invlo
Po.asnawoek en
oft~dag op vakan
r.c-tHings is be
e-n mot.:t deL
k in C12vnLlerking
word.
(b) Die twee k
onderbrakings
die middel van die tw~~
semesters behoort nic korter as 'n week te wees nie. Sodoende kan Apri
d se rustydjie gebruik word vir
hou van koneresse tdrwyl die 0Ktober-rustydjie noods
is voordat die vierde kwartaal met die eksamens, 'n annvang neE.m.
(c) Omdat diG
stigste maandg vir studie gedurende
Maart tot JuniG
, bE.h~ort die e
e semester dus
langst8 t8 wees.
(d) As gevolg van die daarstel
van 'n groat aant
laer- en ho~r
le is die afstun
na die skole dus nou
baie korter. Guvolglik sal slogs
skoolkoshuise
moontlik gcdurende die twee kart
ics losies moet
bly v~;;rskaf ann 'n klein aant
erlinge. Slegs 'n
baie klein p.:;rs
asiG lo0rlinga
oak ve.n die Spoorwe~ van vorvoer na hulle ouerhuiso afhanklik woes.
(c) Tiie lcngte van Jnnuarie as v~
sal ook
hang van die invloed vcn die
Bid en Gelofte
op die indelin van dicl skooljaar. Indi0n diG skool
kart voor Kcrs es kon slui t, sou
vc:msc:;lfsprekGnd
'n hele maand
sie gedurende Januari~, ton g0vo c
h~.

iii. Dlt.: Twe:t--terrnymcalender vir 1956
Die ontwerpkalender wat deur die Ondcrwysburo
o estel is soos uiteengesit op bl. 84 word dcur die T.O.
in hi~rdi<:: memorandum aanvaar. naar word egter die
gende wysigings voorgestel:
(a) Die skoal mo
op 24 Januarie
ede vnn op l
arie open. Tiit bring mee dat
e skooljaar met sos
skooldae vcrle
Nord.
(b) Tile onderbr..;king in die; tweed<:: S\.:.:mestor vs.:naf 6 tot
10 Oktob~r moet v~rskuif word na die tydpork 29 Sept
ur
tot 7 Okt~bcr.
hierdiu wyse sal 10 Oktob~r in die
skoolkwnrtaal v
Hiordic; rG0l
bring dan 'n verlivs
mee V3l1 drie skooldae wet dan b~t"' E.:n dat die sk.::;olje.ar
uit 198 skooldae, instede van uit 195 sal bestaan soos
d0ur die Ond(.;;rwysburo voorg.:;:;stel.
IndiGn
c;rdie kalcndor werklik aan sy doel
moot beantwoord, is dit nodig dat daar streng op die volg0nde bopalings
let sal moot word:
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ort met korter tussenposus te verskyn t~nuinde skole beter op hoogte van
sake tc hou.
(b) Vakansi
f wor6 vir halwe semesters bereken en
pluasvervangcnde onderwysers g~volglik ook slegs vir
halwe semesters bunoem.
(c) Leerling0
lee;rskol~.: kan in Hovi;;rnber rL;t.:ds bovord.,:.;r
word en die skoolwerk kan dan onb~lemrnerd voortgaan tot
aan die eindo van die termyn. Dieselfde prosedur8
oak in ho~rsko
gevolg word, uitgcsonderd die skoo
dE>ksamc,n.
(d) Aan die
v::..n diG twsede St;;DleStE:;r moet le
twee da.e voor
e tyd huis toe
stuur word.
(;, twc..::.
(e) Waar enigs s rnoontlik, moet
kart :md
kings tot ti.:..n
V~:;rleng word.
(f) Skoolhou
Saterdae moet nie aangcrr1o8dig word
e
aangt:sien dit
dis prc~ktyk nie
slaagd was nie.
iv. Samevatting
Uit die memorandum v:.1n
e T.O. blyk dit dat die
Vereniging gekant is te~.;n die inste
van 'n drie-termynskooljaar. Ook bly hy 'n vourstander van die konvcnsionele skoolkalendL;r van vier termynl;.
erdie vier ternwne k'ln maklik as 'n twecsemesterjaar beskou word, met
di<;; tWbt- onderbr.;.;kings g<...durondo .April en Oktob0r. Daar
word dus akkoord g
met die Buro sc konscp twee-scm~sterkalender vir
56 mits •n paar
erings aangebring
word.
skol~;; teen die
By implikasie bet~ken dit
G
de van Januari" ruoet begin met 'n ve.kansiL: van onguvocr
ti0n dae e>·-'duren
diG Pae.sreses en
8 slui ting v::t11 sk
na die eerste seme cr teen die uinde van Junie. Di0
tsrvakRnsiG duur gGdur0nde die hele Juliumeand ~n dio
twbede semest"r e dib kort voor 16
sember. Die onderbri;:;king ged.urc.nd~;; Oktob<...r moGt ook ongev8er tivn da~::; duur
met 10 Oktob~::;r as
le vaknnsie
durend0 di0 sem~.::st0r.

halwe tt:::rmyne
Geri8
kheidshalwe kan
as kwartalv beskou word met die duid0likc best::f dat hull..;;;
organisatories ni
andvrs as halwe tL:rmynu is nie en
istrati(;;;W(:; WGrk
volglik ook 'n
ring vRn a
mGGbring.
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VAN

26

NOVEWlBER

1956

i. Versoek vcn die Transvaalse Onderwysdepartement
Op 17 November 1956 is die volgende skrywe deur
die Onderwysdepartement aan die T.O. gerig:7)
11 Geliewe ook 'n al-c;;:;rnatiewe kalender vir 1958 op tB stol
m0t die oog op die moontlikheid dat
e Spoorwe~ vakansiekonseesies in Mnart/April sal gee en dat hotelle goedkop~r
tariewB vir daardie mannde sal ae..nbied. Maak ook voc,rsiening vir 'n skoo1valcansie van tussE!n 3 en 4 weke aan
die einde van die eerste kwartaal."

Hierdie versoek het gelei tot die opstel van
die memor~1dum van die T.O. met die inhoud soos vo1g: 8 )
ii. Standpunt van die Transvaa1se Onderwysersvereniging
(a) Die Belo.nge

v~n

die

Spoorwe~

en Hotelwese

Die T.O. verklaar dat die Spoorwe~ nie veel belang by die daarstelling van 'n derde lang vakansie het
nie omdat die treine in elk geval gedurende daardie tydperk vol bespreek is en ekskursietariewe in werklikheid
'n verlies vir die Spoorwe~ sal betoken.
'n Verspreiding
van vakansic::s van die vt.:rskillende provinsies sal vir die
Spooorwe~ we1 voordBlig wees.
Hierdie voorstel om nou vir 'n derde langvakansie aan die einde vru1 die eerste kwartaal voorsiening te
maak, het dan b1ykbaar sy oorsprong by die hotelle en losieshuise aan vakansieoorde wat dit moeilik vind om 1 n bestaan te maak aangesien hul1e
durende die bestaande lang
vakansie oorstroom word en vir die res van die jaar dan
weer min aftrek geniet.
'n Derde langGrige ve.kansie sal
dus ekonomies voordoli.g vir hu11e wees, terwyl die verskaffing van huisvesting vir meer mense, moont~ik 'n
a1 tru5:stiese oorw~~;int:; is.
(b) Die belange vnn die Onderwys
Die skepping van 'n derde lang vakansie sal
moontlik d~ur min skoolouers benut kan word aangesien
hulle verlof slegs op gesette tye to~gestaan word.
By implikasie word verwag dat 'n derde lang
vo.kansie gavolglik 'n kortvr wintervakansie; ten gevolg
7. lVieL.lOrandum ven die T. u.: 26/11/5 6 in an-cwoord op versoek vc.n die ·:r.O.D., E.l3 van 17/11/56.
8. Idem.
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wintervaKansie behoort nie korter as vier weke
nie.

Dle

somervnkansi~

Die
t~

wecs

hoef eintlik nie langer as vier

woke te duur nit; en hierdie vakansie kan desnoods met 'n
vve~k V8rkort word.
Aan ditS anderkant is dit weer wenslik
dat skole as gcvolg van die uitputtende hitte in sekere
dele in Transvaal tog wel so laat moontlik in Januarie
moet begin.
Die gesondheidsfaktor kan nie uit die oog verloor word nie en daar bestaan ge~n gegronde red~ wnarom
die skole of

gro~pe

sk0l~

in

di~

laev~ld ni~

tocgclaat

kan word om net soos in Kaapland die somervaknnsie ten
koste van

di~

wintervakansie te

vcrl~ng

nie.

Hierdi~

keuse het reeds voorheen bestaan en behoort weer ingestel
te word.

Die voorkoms van polio

g~durcnde

die eerste

kwartaal en die geval toe die skole vir twe~ weke aan di~
begin van di<;J kwartaal gesluit is, dui daarc.p dc.t kinders
nie aangemoGdig moet word om vroeg in April na vakansi~;;
oord~

te gaan nie.
Sander twyfel is diG Aprilvakansie

tyd vir vakansi8.

Die

tweed~.o;

di~

gunstigstc

kwartanl is ook die; gunstig-

ste kwartaal vir studi~ en reeds vanaf die begin kan daar
kalm en konstruktief gewerk word.
Die klimaat is gunsti6Gr
as gedurende cnige ander jaargety en dit is wenslik om die
kwartaal so lank moontlik te hou.

As daar dus tussen ant-

spanning en werk gekies moot word, val die keusc op laasgenoemde.

'n Verlengde vakansie aan die begin v2n die

tweede kwartaal word dus op grond hiervan verwerp en gcen
dkonorrLi8s~;;;

van di\:3

belangc.; kan in hi..::;rdic gev2.l

ond.~..;rwys

t~;;;c-n

die bul8J1[,0

opweeg nie.

iii. Samt::vatting
Die T.O. handhaaf nag sy standpunt en bly 'n
voorstnnder van die tradisionele kalender omdat dit as
die geskikste vir Transvaal beskGu word.
Die aanbeveling
wat voorhe~n gedoen is, nl. dat die skooljaar in twee semesters verdeel word me:t onderbrc.;kings van ongeveer tlen
daG in April en Oktob~:;r, is in werklikheid nie 'n afwyking
van die tradisione:le patroon nie ffiaar dit beoog slegs 'n
vermindering van die hoLve~lheld administratiewe werk.
Die; belnngo van die onderwys we8g dan oak
swaarder as die ekonomiese belange van die hctelwese of
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e~sies.

Klaarblyklik h~t
0 OnQ~rwysdepartsm~nt to0 nie
veol afgGwyk van die bestaande skoolkalonder nie 8n is di~
kal.;;nder vir 1958 min of mtJer opgvstel soos dit alrGGds
die verle
was. Die sko
hut vir die Aprilvakansie
op 2 April
sluit en weer op 15 April 1958 heropen.
c. 1\tiEiviOR.h.NDUJYI VAN
SKOOLV.AKANSIES

DIE

T. 0. OOR DIE
25 HOVElVffiER 1959

VERSl'REIDING

VAl\T

Di t is onsG r of hi0rclil,.; memorandum opgest0l is
op versoek van die Dbpartement of wel omdat die moontlikh;.;id van 'n veranderde skoolkalt::nder in di.;,. nabye t•Jekoms
toe al reeds bcspreek is en dit die reaksie van die T.O.
daarop was.9)
Die T.O. verklaar dat hy in hoofsaak nog dieselfde
ar1dpunt huldi15 soos ui teengesi t in sy IIll:nnorandum van
26 1\i"Jv..::.mber 1956.
i. Sluiting kort voor Kersfees
T0t ongeveer tien Jf twint
jaar gelede sou dit
nie moontlik gewees het om 16 Desember in die skoolkwartaal in te sluit nie maar die moderns vervoermiddels het
otbndeels daartoe bygedra om die fees tot con dcg te b0perk en nie meer oor 'n tydperk van drie dae, soos dit
voorht-en diG g0val was nit::. Die hulp van skole kan s&lfs
nuttig we&s met die feesdag gedurende dib skoolkwartaal.
Voorts word daar verklaar clat daar in g~;:.;dagte
gehou moet word dat die boubedryf en fabriwkswesd vanaf
ongeveer 15 Desember tat 2 Januarie vakGnsie hou en dat
'n sluiting van skole op 22 Desember dus Grg ongeriuflik
vir daardi~ groope skoolouers sal we~s. Winkclassist0nto
we~r, kry gewoonlik na 1 Januario verlof en in hull8 belang bGhoort die skolG nooi t voor 14 Januarit:; tG he:rc1p~;;;n
nie.
Indien diu belange van bou- en -fabriekswerkers
en winkelassist~;;nt<J ook in o.c.nmerking genc..0m word, behoort
die somervah.ansie van ongeveer 14 Ilesember tot ongeveer
14 Jsnuarie te duur.

9. Memorandum van die T.O. 5edateer 25 November 1959.
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In dle verlede is daar soms op 'n Saterda6
skoolgehou met d~e doel om 'n lang naweek te wen. Hierdie gebruik was nie 'n sukses nie en die gedagte om op
'n aantal Saterdae skool te hou teneinde die Aprilvakansie te verleng, moet onvoorwaardelik afgekeur word.
iii. Gevolgtrekking
Na grondige oorweging verklaar die T.O. dat
daar om verskeie opvoedkundige redes nie ver afgewyk behoort te word van
e tradisionele skoolkalender nie.
Daar moet veral ook nie inbreuk gemaak word op die studietyd van die tweede kwartaal nie.
As gevolg van die koue, vervoer van leerlinge
in ondigte busse, koue klaskamers en ernstige verkoues
by leerlinge, moet Julie as die vakansiemaand beskou en
behou word.
iv. Samevatting
In hierdie memorandum handhaaf die T.O. nog
dieselfde sienswyse soos
sy memorandum van 26 hovember
1956. Die vier-termynkalender moet behou word rr,et slegs
kleiner wysigings na gelang van omstandighede. Prinsipieel is d~ar egter nou geen beswaar indien 16 Desember
d
kwartaal val nie want 11 met 'n fees gedurende die
skoolkwartaal kan die hulp van skole selfs nutti6 aangewend word."

3.

VERSLAG VAN
VERSPREIDING

DIE
VAN

KOMITEE VAN ONDERSOEK NA DIE
VAKANSILTYDl'.SRKE IN DI~ UNIE

a. DIE OPDRAG
In Oktober 1958 het die Regering 'n komitee
bestaande uit Dr. S.P.E. Bosho , mnre. A.D. Lee en
F.J. le Roux benoem met die volgende opdrag~lO)
0m ondersoek in te stel na, en verslag te doen oor die
wenslikheid en uitvoerbaarhe
daarvan om veranderings
aan te bring in die vakansietydperke wat tans van toepassing is op die belangriker seksies van die Unie se
blanke bevolking met die oog daarop om 'n ewerediger
11

10. Verslag van die Komitee van Ondersoek na die Verspreiding van Vakansietydperke in die Unie, 1 en 2.
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verspreiding van vakansies dwarsdeur die jaar te bereik.
Die Komitee meet in sy ondersoek spesiaal aandag wy aan:
(a) die uitwerking van die 11 seisoen"-vakan etydperke
op die hotelbedryf en vervoergeriewe en die ekonomiese
en ander gevolge van die huidige stelsel;
(b) die uitwerking op akkommodasie- en vervoergeriewe
van die huidige patroon waarvolgens skoolvakansies deur
die onderwysinstan es van
e ver
llende provin es
gere!H word, met inagneming van die ui twerking hiervan
op die
ewe wat aan besoekers van buite die Unie b~skikbaar is;
(c) die belangrikheid van die rol wat die plaaslike tocristebedryf in die Unie se ekonomie speel, en of die
huidige vakansietydperke die ontwikkeling en uitbreiding
van die
Unie se plaaslike toeristebedryf nadelig bctnvloed, al dan
e;
(d) d
uitwerking van die fe likgelyktydi£~luitin~ vir
vakans doele des in die handel en nywerheid op die hotelbedryf en vervoergeriewe;
(e) die mate waarin die datum waarqp vakansiebonusse uitbetaal word, die toestand be!nvloed."
Hierdie komitee is ietwat anders saamgestel toe
Senator J.G. Brink en
• P. Sihith in die plekk8 van Mnre.
Lee en le Raux aanga el is, aangesien laa
oemdes weens
omstandighede nie met di8 werk kon voortgaan nie. Mnr.
P. Smith van Spoorweghoofkantoor het as Sekretaris opgetr0c.
b.

VOORGESKIEDEJ.HS

EN

VOORARBEID

e Komitee verklaar in
verslag dat die vraagstukke wat in ons land uit vakansiere~lings voortvloei reeds
al 'n ou probleeHl is maar wat met die aanwas van di\1 bevelking en die ingewikkelder struktuur van ons samelewing,
steeds aktueler word. Verskeie openbare liggame het reads
die verlede aandag aan die problee1n
skenk en hulle bevindings is oak deur die Komitee met die nodige sorg bestudeer.11)
Die Komitee veer dan voorts oak die volgende omandighede aan as redes vir die feit dat die vraagstukke
.
.
.
12)
nle a l eerder aangepa k en opge 1 os ls
nle~
(a) Die problecm hct nic plotsel
onstaan nie maar het
ongemerk en geleidblik ontwikkel namate die struktuur
van die samelewing ingewikkelder beword het.
(b) Die groat volksmassa, meer bepaald die potensi~le
vakansiegangers van leerl
, leerkragte en ouers, is
11. Verslag van die Komitee van Ondersoek, a.w., Bylae 1.
12. Ibid., Bylae 1, 2 en 4.
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vakansiepatroon wat reeds tradi oneel geword het.
(c) Die probleem is in di~ verlede eerder uit 'n provinsiale as uit 'n uniale oogpunt ben er. Lie indruk word
geskep dat e
provinsie sy skoolvakansies wil re~l vlr
die tyd wat vir hom die beste pas. Al die provinsies,
maar veral Nat
, handhaaf 'n isolementshouding ten opsigte van die
obleem.
(d) Voorheton is diE; aangeleentheid van vakansiere~
op 'n uniale
dslag aangbroer
meestal deur 'n
gaam wat dire e belang by die
~·ehad het ondersoe •
Gevolglik is daar 'n mate van agterdog teenoor die
game geskep wat selfs ook teenoor
erdie Kom.itee
ontstaan. Die Komitee verklaar voorts dat die SuidAfrikaanse Spoorwe~ en die hoteleienaars ook net soos
die onderwys, 'n nasionale diens verrig. Hierdie
stuk sal nie
tsluiteud uit 'n E:konomiese standpunt
benader word nie.
c. GEVOLG'rREKKING3

Die
Komitee word in vo

GJ.I;SIEN

IN

DIE

LIG

VAN

DIE

OPDRAG

e en besondere aanbevelings van
a
de afdelings d en e bespreek. (bl.97-98)

i. Algemene opdrah
Die g
tee kan kortli

rekkings en bev
ings van die Komisoos volg saat~estel word.l3)

Di8
tee is oortuig van 11 die wenslikheid en
uitvoerbaarheid" van vE:randeringe
die vakansietydperko
wat op daardic stadium van toepas
was op die belangriter
s s1es van
blanke bevolking van
e Unie. Ry is ook
iding van die
van mening dat 11 'n ewerediger vers
sies
1
dwarsdeur die jaar" vertolk moet word as 11 n doelmat
verspreiding van
e grootste groepe vakansieganeers
durandG die belane,ri
e vakansieseisot::ne."
Statistiese 5E:5ewens het ook verder aan die
gebring dat Tran
ongeveer die
e van die blanke
skoolbevolking van die Republiek bevat.
Gevolglik is
ook 'n aanduiding dat Transvalers meer gebruik mas.k van
riewe by die kusvakansieoorde, ve
durend~ die
stye van die vakansieseisoene. Vir
siedoeleindeA moet
Transvaal dus geskei wees van dit ander provinsies.
Halvering van die kalenderJaar tussen Junie en
Julie behoort n
probleme mee te bring nie maar
e
skeiding Des&mber/Januarie is last
vanwe~ faktore
soos klimaat, bedryf (oestye, bouvak en industri~le vakansietye van werknemers) en die talle openbar.,; vakansiedae.
13. Verslag van die Kornitee van Ondersoek, a.w., Bylao 22
en 24.

- 96 Hlerdie ~noeilikhede is egter nie onoorkombaar nie, mit s
daar die goeie wil tot samewerking bestaan en bereidvaardi6heid is tot g(:;ringe: opoffo;;rings in die algmene belane-;"
aldus die Komitoc.
11

Die kort vakansies kan ook benut word om talle
vakansiegangers van die spitstye af weg te lok.
Gedurende
die tye behoort hulle dan makliker huisvesting by kusvakansieoorde t~en verminderde tariewe te bekom.
Om dit moontlik te maak, verdicm di t oorweging om selfs ook geldelikt:
steun beskikbaar te stel vir die ontwikkeling van binnelandse plekke en kleiner strandoorde. Potensi~le vakansi~
gangers wat naby die kus woonagtig is, behoort ook a~DbG
moedig en oorreed te word om meer gebruik van die korter
vakansietydperke te maak.
Verder kan dit ook bevorder
word indien me0r instansies dis b~leid van die staat wil
volg om slegs by uitsonderin~ verlof gedurende spits vakansietye toe te staan aan werknemers wat nio skoolgaande kinders het nie.
ii. Sake vir _spesiale aandag in terme van opdrag
Die gcvolgtrt:.kkings en bevindings van die Komitet.:
t.o.v. s~kere aspekte wat svesiale aandag moes geniet, kan
soos volg saamgevat word.l4)
Punte (a) en (b) (in terme van opdrag bl. 94)
Dit bGhals 'n mening oor die 11 seisoentye" 8n diG
ui twerking dae.rvan 11 op die akkonunodasie- en vervoergeriewe"
van die huidige provinsiale skoolvakansiepatroon SOWel ciS
op die 11 geriewe wat c:an besoekers ve..n bui te die Unie beskiL:baar is". Die Komitec is van mening dat die vervoerpotensiaal totaal ooreis word en dat die huisvesting ook
ontoereikend gedurcnde die spitstye is.
Hierna volg daar
dan weer tye van verslapping wat onekonomi8s is vir die
betrokke instcnsies.
Hierdi8 sg. 11 slaptye" moet dan noodwendig veral die hotelvbrenigings se lede nadelig affekteer.
Daar is selfs sprake van 'n tariefkonsessie wat
deur die hotelverenigings oorweeg sal kan word indien
skeiding, verdeling en verspreiding vun die vakansietydperke werklikheid word.
Punt (c) (bl. 94)
Die Komitee verklaar dat daar volgens die beskik14. Verslag van die Komitee

v~n

Ondersoek, a.w., 25 en 29.

- 97 bare gegewens wel aanvaar moet word dat die plaasli
toeristebedryf 'n drukker verkeer
durcnde vakansietye
niet.
'n Verspreiding van die vakansiegangers moet noo
wendig die spitsbesettingstye verlig en die plaaslike
toeristebedryf gevolglik ten

ede kom.

Punt (d) (bl. 94)
er moes die Komitee; probeer vasstel wat

11

di0

uitwerking van die
lik
lyktydige sluiting van skole
vir vakansiedoeleindes in diG handel en nywerhede op die
hott.::lbedryf ~c;n vervoergerievve" is.
Die mE::este bedrywe
sluit ook min of meer tydens die aanvang van d
kansie.

somerva-

Verlenging van die vakansie sal meebring dat da'.Lr

'n beter verspreiding van vakansiegang8rs sal wees.

Bc-

drywe behoort dan hulle sluitingsdatums te laat aanpas by
die. gewys de vakansiGpatroon.
Sommige vakunieverenigings
was selfs te vinde vir so 'n patroon.

Verli~ting

ook

in die oituasie gebring word
dien die bywet verpligt~
jaarlikse vakQnsietye van jeugdige werknemers na die verloop van 'n diensjaar, oak vir 'n paar maande langer uit
brei kan word.

Die Departeml:nt van Arbeid, die werkgew'"'r

en wE:rknemer, se.l oak heelwat tyd bespaar en potensitle vu.-·
ke.nsiegc.ngers
oak versprei word.
Op daardie st:J.dium, sn
meld die verslag verder, 11 het dib Regering reeds 'n wetsantwerp gepubliseer ter wysiging van die Fabrieke-, masj
nsrie- en boubedryfwet wat o.a. voorstel om dil; verlenging
van twee maande tot vier en desnoods tot ses maande uit t3
e uitw8rking te h~
brei." So 'n re~ling behoort dus guns
en jeugdige werknemers kan gaall vakansie hou tydens tye wanneer die seisoentariewe laag is.
Punt (e) (bl. 94)
Die uitbetaling van bonusse aan staats- en provin

aleamptenare bring mee dat die meeste gedurende die

daaropvolgende somervakansie met verlof sal gaan.

Die

Komitee is van mening dat die Staats ens die huidige
re~ling van uitbetaling van vakansie-bonusse aan staatsamptenare in heroorweging b~hoort te neem.
d.

ALGEiv..ENE AANBZVELINGS

15)

Sommige van
e Komitee se aanbeve
s is vo.n
'n algemE:ne ae.rd en strE:kking, terwyl somnLl€.,E: wer::r vatl 'Il
11

. Verslag van die Komitee van Ondersoek, a.w., 30-32.

- 98 bcsondere draagwydte is.

Sommige van die aanbevelings is

fundamenteel ten opsigte van die voorgestelde nuwe v::,kansiere~ling en ander is aanpasbaar en wysigbaar." 16 )
l.

Vakansiegangers moet versprei word - dus die fundamentele beginsel van 11 verspreiding van reisigers".
Sodoende sal die Spoorwee vir 'n langer tyd van die jaar
bedrywig wees, terwyl huisvestingsgeleenthede langer
tydperke van volle besetting sal h~.
Vakansiegangers
sal makliker en moontlik goedkoper meer tye in die jaar,
huisvesting kan bekom.

2.

As gevolg van die groot a::mtal leerlinge in die Transvaalse skole sal dit wenslik wees om Transvaal vir vakansiedoeleindes van die ander provinsies te skei.

3.

So sal Natal bv. ook voorlopig buite rekening gelaat
word, terwyl die Oranje-Vrystaat en Kaapland as 'n eE:mheid in die voorgestelde re~ling beskou word.

4.

Daar moet t.o.v. die vcrskillende provinsies soos in
2 en 3 genoem so 'n groot tydskeiding as moontlik tuss2n
die spitstye van hulle somer- en wintervakansies gemaak word •.

5. Die langer vakansies moet ook minstens 'n volle maand
duur.
Sodoende sal voorn.-;;;mende vakansiego.ngers makliker
gemeubileerde huise of woonstelle kan bekom.
As gevolg
van ekonomiese omstandighede bly talle families slegs
vir twee weke by die kus sodat ander vakansiegangers dan
weer die huisvesting kan huur vir die verdere twee wake
en op die wyse 'n beter verspreiding v2n vakansiegangers
bewerkstellig.

6.

Elke vakansiemiddelpunt behoort 'n eie sentrale inligtingskantoor te besit om huisvestingsaangeleenthede t0
korreleer en te kontroleer.

7.

Die betrokke provinsiale en uniale owerheidsinstansies
behoort samesprbkings te voer teneinde 'n blywende en
bevredigende grondslag vir blywende samewerking te vind.

8.

Die Komitee beveel nan dat die voorgestelde vakansiereeling reeds in 1961 in werking gestel word en om saku
te vergemaklik word 'n aantnl alternatiewe skemas ope:,L:stel om as basis vir die betrokke provinsies tb dien.

e. BESONDERE A.ANBEVELINGS
Die Komitee doen dan verder ook nan die hand dat
die raamwerk van vakansiere:elings wnt opgestel is ooreenkomstig die algemene beginsels in voorafgaande paragraaf
vier bevat deur die roosterkomitees van die Onderwysdepartement gebruik kan word.
Transvaal moat van die ander
provinsies geskei word, terwyl Kaapland en Or&nje Vrystant
se roosters dies8lfde behoort te wees.
Die Komitee het in sy aanbevelings vir Natal
voorlopig buite die voorgestelde r8~ling gelant.
Die
volgende is as rGdes acngovoer:

16. Verslag van diG Komitee van Ondersoek, a.w.,

29.

- 99 ,.Die bevolking woon in 'n betreklik beperkte gebit::d tusdie Drakensberge en die seekus, met die grootstc
sentrasio langs die kus en klimaatstoestande wat van
van die ander provins s verskil..
di~ winter verki~s
die bevolking luidens di0
tuiLOnis vr:,n hulle verteGnwoordeigers, die seekus en in die somer die bergewGreld.
Afgesien ve~ genoemde oorwegings het Natal 'n min of
meer tradisionele vakansieskema waarvoor lank geplG
is, wat eers onlangs van owerheidswe~ aanvaar is en wat
blykbaar nog nie op 'n alte ernst
wyse sal bots met
d
re8lings wat die Komitee vir
ander provinsies
voorstel nie."
17)
s~n

In die verslag word
vir die genoemde provinsies die volgende skemas voorgestel:
I
Skerna
Skema II
Ske:m.a III
Skema IV

'n
'n
'n
'n

Vierkwartaaljaar
Drie-termynjaar
Vierkwartaaljaar met skool op Saterdae
Drie-termynjaar met skool op Saterdae

al die g
e is die voor- en nadele 8n die implikasi~s
v~n die verskillende skemas breedvo
bespreek en aangodui.
In die versl
word die volgende gemeld:
11 Die Komitee het op 14 Januarie 1960 'n gesamentlike
byeenkoms in Kaapstad met die Administrateurs en die
betrokke onderwysowerhede, asook met die Sekretaris van
die Departement van Onderwys, Kuns en Wetensknp en eGn
van
adviseurs gehad.

Na breedvoerige besprekin&_ van die Komitee se voorstel
het die verte~::;nwoordigers van Transvaal te kenne gegt:;ehulle bE:reid is om d
Komi tee se Skeme. II te aanvaar ~Cu~l
t van 1961 af toe te pas.
Die verteenwoordigers van die
drie ander provinsies het hulle voorkeur uitgespreek vir
Skema I met geringe onderlinge verskille.
Die aanvaarding was in al d
gevalle van 'n voorlopige
aard en mo~t, na die nodige raadpleging, later skriftek bevest
word,
Sedertdien het die Transvaal skriftelik meege (;;)l dat Skema I vir daardie Provinsie aanvaar is. 11
18)
Die voor
eldc skemas soos hierbo genoem, ui tt osonderd Skema II, word vervolgens bespr(;;)ek.
'n Aantal
voorgestelde roostGrs vir Transvaal vir die jare 1962 ~~t

1963

vir Skemas I - IV word as bylaag 2 ingevoeg.
'N VIERKWARTAALJAAR l9)
TRAI~SVAAL

Eerste Kwartac'l.l:
Vakansie:

End Js.nuariE/begin Februarh; tot ongeveGr
midd~l April, d.w.s. + 50 skooldae.
of meer 10 dae.

17. Verslagv2.n die Komitee van Ondersoek, a.w., 36.

18. Ibid., 44.

19. Ibid., 32-34.

- 100 Tweede Kwartaal:
Vakansie:
Derde Kwartaal:
Vah"'tnsis:
Vierde Kwartaal:
Vak~nsie:

LaastE: wcek in April tot einde Junie,
d.w.s. ± 47 skooldae.
~in of meer vier weke.
End Julie/begin Augustus tot vroeg
Oktober, d.w.s. ~ 48 skooldae.
Min of meer 10 dae.
r.addel Oktober tot kort voor Kersdag,
d.w.s. ~ 49 skooldae.
Plus-minus vyf tot ses weke.

Totale aantal skooldae: Plus-minus 194 dae.
Totale aant
vakansiedae: Plus-minus 90 dae.
Y~APLAND

Eerste Kwartar:.l:
Vakansie:
Tweede Kwartaal:
Vakansie:
Derde Kwartn.e.l;
Vakansie:
Vierde Kwarta2.l:
Vakru1sieg

EN

O.V.S.

Vroeg Januarie tot middel Maart, d.w.s .
.:t 50 skooldae.
Min of meer 10 dac.
End lVIaart tot end Mei/begin Junie, d. w. s.
+ 44 skooldae.
OngevE:er vier weke.
End Junie/begin Julie tot ongeveer middel Sept;;;mber, d.w.s.
53 skooldae.
Min of meer 10 dae.
End September tot end November/begin
Desember, d.w.s • .:t 48 skoold~e.
Plus-minus vyf tot ses woke.

Totale aantal skooldae: Plus-minus 195.
Totale aantal vakansied~e: Plus-minus 90.
Voordele:
1~
Hierdie skema behou die tradisionele vakansiepatroon
van kwartale.
2. Dit skei die potensi~le vak~siegangers in twee groot
makliker nanteerbare groepe.
3. Dit verleng veral die Somervakansie en maek gevolglik
'n verdere onderverdeling van die besoekers uit die
gebiede Transv:::::.o..l, Kaapland en O.V.S. moontlik (si8n
9 i.e.)
4. Dit is uitvoerbaar sander onttrekking van tye aan seisoene wat geskikter vir onderwyswerk is.
5.
Dit stel 'n persentasie v~n alle somervakansiegroepe
in staat om desverkiesend die Kersdae tuis deur te
bring en nog genoeg tyd vir 'n redelike vakansie elders oor te hou.
6. As 'n bykomstige oorweging dien vermeld te word dat
persone eio huise en woonstelle makliker vir 'n hele
maand k<::m verhuur ( sien par. 9 i.e.). Dit geld ook
t.o.v. loknle (huise, woonstellb 9 ens.) te huur by
die vakansieoorde self.

- 101 Nadele:
1. Daar
'n kart onvermyde1ike tydperk van oorv1eue1ing
van die sornervakansiGdae ve.n voor Kersdag tot na Nuw0jaarsdag, maar miskien weeg die moont1ikhede van 'n
Kersgety tuis en van verdere onderverde1ing v&n die
vakansiegroepe gedurende hierdie spitstyd daarteen op.
2. Die Provinsia1e Onderwysdepartement~ het afsonder1ike
skooleindeksamens wat by die voorgeste1de vakansiere~lings aangepas kan word en nie nadelig daardeur geraak hoef te word nie. Waar dit nie die geval is nie,
soos bv. die Nasionale Ekse.mens van die Depc.rtement
van Onderwys, Kuns en Wetenskap wat op 1 n uniale grandslag berus, word aandag daarae.n in die aanhegsel hierby gegee."
Paragraaf 9i.e. soosop bL100 verme1d, verwys natuur1ik na die str0we van die Komitee om langer vaka.:nsies,
indien moontlik, 1 n valle r.aaand te laat duur.

___

,._
f • REAKSIE
VAN DIE
,...t,.I;BEVELIN.GS -YAN

PRGVINSIES OP DIE KOlV~ITEE SE
DIE SKOOLROOSTERS VIR 1961-1962

Soos reeds gesien, het die Ad~inistroteurs en die
betrokke onderwysowerhede asook die Sekretaris v:::..n die: Dopartement Onderwys, Kuns en Wetenskap op 14 Januarie 196C
samesprekings gevoer met die Komite;:; in Kacpstad. Die reaksie van die Provinsies was goed en daar is dr.:.delik oorgegaan tot die opstel van skoolka1enders vir 1961 in ooreensternming met die aanbeve1ings van die Komitee. Vervolgons
word die skoolkalenders van die provinsies vir 1961-1962
bespreek, behalwe die van Transvaal wat verderaan breedvoeriger in paragraaf 4 afsonderlik behandel word.
i. Die Oranje-Vrysta,a:t
Die Onderwysdepartement van die O .. V.S. het gunstig gereageer op ale aanbeveling van die Komitee en die
volgende skoolrooster vir 1961 ingestelg
TABBL 19
11

SKOOLKALENDBR - 0. V. S. 19 61

I
Hero pen
S1uit
Skooldae

le Kw.

lll/l/6l

2e Kw.

3e Kw.

4e Kw.

23/3/61

4/4/61
8/6/61

5/7/61
14/9/61

26/9/61
4/12/61

52

45

50

49

- 102 Opmerkings~

1.

2.
3.

e amptelike: sluiting van die skool is op 4 Des.smbGr
en onderwysers bly aan diens tot op daardie datum,
maar alle leerlingG 'Nord to
laat om op 30 November
met vakansie te vertrek.
Vrydag, 12 &ei, word as 'n vakansie
toegestaan teneinde 'n 18ng nawe
vir die skole te skep.
1962 heropen die skole op Woensdag, 10 JanuarieJ! 20 )

Reeds aan die begin was daar heelwat bedenkings
teen die VGranderde sko olkalender, Iimo.r gaandeweg het di t
na vernee1~1 word t er sprake gekom op o. a. vergaderings van
V8rskillende liggmae soos Boerl:3landbou-Unie, Vroue Federasie, Sinode van ~.G. Kerk ens. bterk verto~ is gevolgl~k
tot die Onderwysow..:;rheid in die Vrystac:.t gerig om die sL:oolrooster wet:r te verander. Sruaesprekine:,s tussen die Adminiutrateurs van die vier provinsies het gevolg en die volGende
berig het in die pers verskyn:
Die Administre.teurs van Ka2.plcnd, Transvaal,
die Vrystaat en Natal
t op hu1 konferens
wat
ster
in Kaapstad ten einde geloop het, geen besliste besluit
eem oor die veranderde skoo1vakansierooster nie.
'n
stermiddo.g uitgereik is, lui:
Verklaring wat
11

Die kwessie vun die skoolkalender het ter spro.ke geko:.a,
en daar is ooreengestem dat dit enige provinsie wat moeilikhede ond(:;rvind met die huidige re~1ing, vrystaan om
verder met die bt::trokke owerheidsinstansies te onderhandel ten einde 'n op1ossing te vind. Wat Kaapland betref,
word dit verwab dat die saak in
i in die Provinsio.1e
Raad bespreek
word.
Na verneer,1 word, is aanbeveel do.t elke provin e, , sy eiv
heil soek' en vertotl tot die .iYiinister ven Vervoer gorig
word .. "
21)
Die onderwysowerhede het gevolg1ik besluit om
die skoolkalender vir 1962 te wysig want die volgende
lender is vir genoemde jaar ingest~1:
TABEL 20
11

SKOOLKALEIJDZR - 0. V. S. 19 62
..
'

2e Kw.

!
I

'

3e Kw. I
)

17/1/62 : 25/4/62 ! 1/8/62
5/4/62
5/7/62 • 26/9/62

Hero pen
Sluit
Skooldae

le Kw.

'i

I

57

50

40

1
1

4e Kw.
3/10/62
14/12/62
52

20. 0. V. S. Ond8rwysdepart E-acmt: Skoo1kalcnder vir 19 61, E .• 106.
21. Die TrGnsvaler, 15 April 1961.

- 103 Opmerkings:
1.

2.

Die runptelike sluiting van die sko
is op 14 De
en onderwysers bly aan diens tot op daardie datum,
maar alle le
word toe laat om op 12 Dese:.1.1ber
met vakansie te vertrek.
Op die Skoolkalender vir 1961 word 10 Janaurie as
e
openingsdatun: vir 1962 aange5ee.
Di t verval nou en
word deur 17 Januarie vervang." 22)

ii. Kaapland
Die Komitee het in sy aanbevelings ook melding
ge1;~aak van die
it dat danr 'n
kaiding so groat moontlik tussen die
stye van die provinsies se somer- en
wintervatcansies
moet word.
gebruik wat reeds in
Kaapland bestaan, word sterk aange
In
die Komitee ing

bestaan daar volgens inligting
, 'n gebruik om s le op aanbeveling
el;:teur van dG
ementswet; toe te
van die betrokke
om 'n week van 'n
vakansie af te trek en aan 'n
toe te voeg. Dit bied die geleentheid om rakening te hou
met klill-;.aatstoe
en bedrywighode in verskillende
biede en/of op be
sentrums en gee 'n gewenste mate
s. Hierdie moontvan rekbaarheid a~n di~ vakansiere~
kheid 1:ord deur
e Komitee vir erns
e oorweging
!123)
hele Unie a~nbeve
11

Die vo
estE:lde gewys
e skoolkalender vir
ie ontlok soos
Kaapland h2t onmiddellik ongunstige re
volgende persb
tuig:
Die aanbevelings dat s olvakans1.es verder
11 Kaapstad uiteen vers1)rei mo8t word, is in 'n
sam.entlike verklaring deur die Suid-Afrikac..nse Onderwysersunie en die
1 Association" verwerp ..
11 South .:'.+' ~ .an. 1'eachers
Volgens die

like verklaring
die a2.nbeve
opvoedkundige oorwegings gemaak nie.
,Om die skole vro
in Desember te sluit en weer vro
in Januarie te heropen het ernstige nadele. Die
sal d~n op die
olbanke moet sit as die somerhitte
die kwaaiste is' aldus die verklaring.
Indien die
vroeg in Desember sluit, sal die eksamen vroeg in November moet begin. Dit sal meebring
die laastu kwart
nutteloos vir verdere onderwys
wees.
Ouc.ors wat wens orr. vir 1 n vo e nLe.and iewers heen
te gaan, sal nou
'n moeiliker posisie as ooit tevor8
wees. 11
(SAPA.)
24)
22. O.V.S. Onderwysdeparte~ent. Skoblkalender 1962. E.l06.
23. Verslag van die Komitee van Ondersoek, a.w., 35.
24. Persberig: Die Transvaler, 18
1960.

G
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- 104 Die Onderwysowerhede vcn Kaa:p1and het egter voo.ctgegaan en die fin21e rooster vir 1961 soos vo1g o:pgeste1
en ingeste1g
TABLL 21
SKCOLE...aLi_;NDER -

Hero:pen
Sluit

KA.t~PLAND

1e Kw.

2e Kw.

! 18/l/61
i 29/3/61

10/4/61
9/6/61

'

1961

25)

3e Kw.

4e Kw.

3/7/61
22/9/61

2/10/61
1/12/61

I

Die S.A.O.U. en die S.A.T.A. het in die afgelo:pe
jaar voortdurende sterk verto~· gerig tot die Onderwysde:parte~ent en die Administrasie insake die onbevredigende
skoolka1ender soos ingeste1 vir 1961.
11 Proteste teen die huidige skoo1l{a1ender het ons Administrateur bereik van verskeie liggarne ui t alle dele vcn die
Kaa:p:provinsie. O:p grond hiervan het die Kaap1andse Provinsiale Raad eenparig bes1ui t om terug te keer :·1a die
ou skoolka1ender. Die Administrasie het hierdie besluit
aan die Minister van Vervoer bekend g8laaak en die Ui tvoerende Ko111i tee van Kaapland het bes1uit dat die skoolk2-1ender vir Kac,:p1and vir 1962 soos volg sal wees:

r:L'ABEL 22
SKOOLKALEl~DER

I le Kw.

- KAAPLAND 19 62

2e Kw.

3e Kw.

9/4/62
22/6/62

16/?/62
28/9/62

26)
4e Kw.

I

Heropen
Sluit

! 22/1/62
130/3/62

11/10/62
12/12/62"

Uit voorafgaande is dit dus duide1ik dat die
le.ndse onderwysov;erhede as gevolg van ontevredenheid en
voortdurende verto~ besluit het om weer terug te keer n2die ou tradisione1e skoo1ka1ender kenmerkend van die afge1ope e.11:c1tal jare.
iii. Natal
Die :provinsie Natal is voorlopig deur die Komitee op grond van sy geografiese ligging buite rekening
1aat. Ook is daar in die provinsie 'n vakansieskema in

25. Afskrif ontvang van· rooster van Dept. van Onderwys,

Kaapstad.
26. Brief van Sekretaris, S.A. Onderwysunie, 30 Junie 19

- 105 gebruik wsarvoor reeds lank
hede gerit:, is,

verto~

tot die onderwysower-

Die skoolkalenders vir die jare 1961 en 1962
vir Natal is soos volg:
TABEL 23
27)

---

·----·
le Kw.

2e Kw.

3e Kw.

4e Kw.

31/l/61
29/3/61

110/4/61
130/6/61

25/7/61
29/9/61

ll/10/61
8/12/61

23/7/62
28/9/62

8/10/62
7/12/62

I

1961:
Horopen
Sluit
1962~

Eeropen
Sluit

1

I

30/l/62
13/4/62

I 25/4/62
! 29/6/62
I

i

Die skoolkalender in Nat2l toon min verskille in
die Jare 1961 en 1962 behalwe in die geval van die sluitinLaen begindatums vc:n diE:: eerste en twe ede kwartsle re spel·;:tieflik.

Vir 1962 is die eerste kwartaal ongeveer twee

weke langer en die tweedb kwartaal gevolglik weer twee weke
korter as wat die geval in die vorige jaar was.
g.

OPSOII'JJ:~ING

Die Komitee is benoem in Cktober 1958 en alhoewel
die werk·vertraag is deur onvermydelike omstandighede, is diG
verslag in Februarie 1960 gepubliseer.
taak met erns benader
beskikking

1

'='TI

in

1

Die Kamitee het sy

n botroklike kort tyd tot

hull~;;

n magdom en groot verskeidenheid ve.n t,egewens

ingesamel waarop hulle bevindinge en aanbevelings gebase8r
is.
Omdat die saak van

vakansiere~ling

in die verlede

reeds ondersoek en bespreek is deur liggame wat regstreeks
belang daarby gehad het, is daar agterdog ontwikkel teenoar die onafhanklike Komitee wat eintlik beoog het om 1 n
diens te lewer nan alle belanghebb""nde seksies van ons
land t.o.v. die netelige vraagstuk van vakansiere~lings.
Dan.r is beskuldigings gemaak dat die Komitee slegs die
ekono1;1iese belange van die Suid-Afrikaa,nse Spoorwe~ en
hoteleienaars behartig - 1 n beskuldiging wat nc my beskeie

27. Afskrif ontva,n6 v:.;naf Natalse Onderwys Ds:pt., 23 J'unis
1961.

- 106 mening nie

g~regv0rdig

is nie.

erdie aange entheid is ingewikkeld met baie
fasette soos ekonomiese, opvoedkundige, sosialc en provinsiale belange wat alles in berekening gebring moes word.
Die Komitee het
hierdie opsig daarin geslaag om al die
aspekte en selfs oak die botsende fasette daarvan, san~
te snoer in 1 n vers
wat nie provinsialist s is nie i:~s.2r
wel van nasionale belnng beskou moet word. Dit is n
te
H8er Ve.n belang omdat di t die eerste landswye opne,rne en b0vindings in die opsi~ weerspid~l.
Om 1 n bevolking, wat uit die aard van die saak
provins
sties inge el is, in alle opsigte tevrede tE
stel, is 1 n uitars moeilike taak. Billikhaidshalwe kon die
nuwe
oolvakw.1si5retllings in
die provinsies moontlik
langer
die praktyk uit
oats gewees het. Baie tradisicvaste p8rsone sou moontlik dan Iaettertyd meer wae.rdes daarin ontdek het.

4.

DIE

TR~~SVAALSE

SKOOLKAL~NDER

1961 - 1962

In d.ie vers
van die Komitee is as gevolg van
statistiese gegewens verklaar d2.t 11 Transvaal ongeveer die
helfte van die Unie se blanke skoolbevolking bevat en ondnnks betreklik grootskaalse verskuiwings va~~ bavolkingsgro
uit hierdie provinsie na die Vrystaatse goudvelde,
hier e verhouding sal handhaaf en rnettertyd moontlik die
res van die Unle in getalsterkte sr:.l verbysteek. 1128 )
In die gesamentlike byeenkoms van die Ad~inistra
teurs en onderwysowerhede te Kaapstad het Transvaal besluit
om saam te werK en hulle skoolkalender op
stel in ooreensterrmling met die voorgestGlde kalander van die Kmn.i te~.
TABBL 24
SKOOLKALEND:GR - TRANSVAALSE

i
heropen
Sluit

61
_,____19::;,....._

OND~RWYSDEP A...l:(T::;_,.,:r;NT

''-===:;..;.:;:=;;.,_-==.;.;.;;....~==:.-_,;;.;;....;;;.=;;.;.;...;:..:.;:;..;=-...;;;...;;..;--

--

2e Kw.

3e Kw.

4e Kw.

30/1/61 118/4/61
30/3/61
30/6/61

25/7/61
22/9/61

3/10/61
22/12/61

43

58

Kw.

i
I

Skooldae

44

!
i

52

28. Vers1ag van die Komitee van Cnd8rsoek, a.w., 22.

- 107 Totale gstnl skooldae : 197.
L8erlings besoek skoal slegs vanaf 1 Februarie en verlact
skoal op 20 Desember- dus 193 skooldae vir leerlinge." 29)
2..

TJ~:Cl~

:SESWAR:j

SKOOLX.AL:SlmER

DIE

VAN

1961

Vir etlike jare rucds is dnnr gepraat en geskry£
dat die konvensionele skoolvakansies verander moet word.
Eindelik is di t to8 oak in die pers c.cmgekondig dat die nmve
skoolkalender sal ueebring dat die vakansiedrukte vir 1961
aansienlik verminder sal word omdat
kansie nag

1

~

11

1'ransvar:::l se Juli..;;..,.va--

n Julie-vakc:,nsie sal bly, :rr..aar die

s 1n

Vrystar~t

sal hoofsaaklik in Junie weos en die Kaap s 1 n oak.

Trans-

vaal se somerval:.::c:Lnsie sal hoofsaaklik in Januarie wees, tGrwyl die Vryst2.ters

n al aan die einde van :November en dis
Kapenaars s 1 n begin Desember sal begin. 113 0)
In dieselfde
8

1

persberib is oak verklaar dat die wysigings op
volg wat
gel~

1

het.

1

n verslag

Parle~ent

n komituo van ondersoek in die

ter tafel

Daar vvord oak geE1eld dat die S,poorweU ondt:rhan-

delings met die

ond~rwysowerhede

die vakansies meer te versprei.

sou gavoer het, teneinde
Afgesien VElD die verlig1j_ng

van die vakansiedruk op vervoer- en VGrblyfgeriewe, word
daar oak geneen d.=ct selfs die padongeluksyfer deur die verandering verminder sou word.
In sonm::.ige van die ander provinsies, maar veral
oak in Transvo.c:l, is dc:o..r beswaar ger::aak en is daar talle
vaE

nadele en tekortkomings in die nuwe

re~ling

opgemerk.

Aangesien die beswnre verderaan brecdvoerig bespreek word,
veral nadat die nuwe kalenders in gebruik geneem is, wil
ons slegs 'n paar besware noem wat reeds

~copper

is kart

na die bekendEmking van die; nuw8 skoolkalender.
Die lc.ng sor.c1ervakansie tussen die

sluitingsdatu1~1

vnn skole op 14 DE::sember 1960 en die begindatum 1 Februaric

1961, is oak as uiters ongewens en te lank beskou.
is beweer:

11

Danr is

1

n te lang peri ode vs.n

leegl~

Dn~r

wat nut-

tsloos weg gegooi word."
Besoeke aan vriende in o.nder provinsies kon in
die verlede slegs gsdurend8 vakansies deur die hele huisgLsin onderneom word.
daar

1

Met die nuwe

skoolvakansiere~ling

s~l

n proses vc.n vervrecmding ontstao.,n tussen mense wat

in die noorde en suide van ons land woon.

Op die wyse worcl

29. fransvaalse Onderwysdepartehlent, Skoolkalender vir 1961.
30. Persberig~ Die Transv&ler, Vrydcg 13 Junie 1960.

- 108v~rbre

die vriendskapsbande

steur en dit hoofss.akl

en menslike verhoudings v.ar-

omdat

11

die

Spoorwe~

kla oor di'-'

passasiers vrat hulle moet hanteer en die hotelbc;.se 'n dub~ele se oen wil h~."3l)
Aparte vakansies vir verskillende provinsies knn
oole maklik tot die ontstc:Lan van provinsi
omdat daar nog steeds 'n provinsi
wat op

e gobie

uitslaan.

aann12em dat sy provinsie
is

11

sme 1

insulariteit bestaan

Die kind mag dan ook maklik

anders 11 is as die ander on soiets

die jaar van die Uniefaes nie bevorderlik

eenhe

, ver::1l

r

die

sgevoel nie.
'n Briefskrywer van Belfa

die lang

aal en

'"'rdo

DeparteL~1ent

32 ) maak beswaar t2en

ek die mening

d3.t d

onderwysers forseer om die eindeksamenvrae stE:l-

le op die openbare vakansiedae na te sien.

Daar word ook

beswasr gemae,k teen die slui tingsdatum in Des ember op ;§,rond
daarvan dat dit nie inpas by die ve.ka:nsiereEi
ken

ouers soos bouwerkers nie.
doE:n dat

aan die hand

11

van wer-

Daar word dan ten besluitP

ekole liefs vroeg in De se1J.lber r:LoGt

sluit en vroeg in Januarie moet begin - die kwartale
andersom in te deel sodat die langste in die e
vr:. n

e

e he

e jaar val er" die ouerspubliek ook sodoende in ami-

marking geneanJ. word. "
'n Ander briefskrywer33) beweer dat die

e wintervakansie weer te kort is.

kansie te lank en
aan kusoord.:.:

r:~oet

Ruiss

vir 'n hele me.and bespreek word tervvyl

-'~

v

simUlli. tydperk van drie weke gt; bruik word.

slags vir 'n
11

A~rilva

Al wat hie::roor

deklap

hotelbs.se en

kusstede en vakansieoorde."

huis~:::ienacrs

in

Verder word ook gevra dat men-

se in die boubedryf sowel as onderwysers ook in aannerking
g0nee1:~

r:coet word.

Die l2,at slui ting in Desember

ook moeilik maak vir ge
te wees

omd~t

die

Olli

gedurende

di t

fees bymekaar

ole se sluiting ook gedurende die tyd

is en plekbesprekings op treine dus moeiliker s

wee-a.

'n beroep op die
'I en
otte word gevra~
11 Sal dit help om
mae.nd Julie
Junie vc:.kansie
owerheid te doen om die
te gee en die hele mo.and DE-sember en die twe.., kort
sietjies n
kortor te n:.ao.k of een in plaas van twee te
G? 11
Die Kaffer

se Geloftedac-vicrings strek

31. Persberigg Christa Stcyn skryf oor nuwe skoolvakansiE-s.
32. Persberig~ Die
svaler, 19 September 1960.
33.
id., 24 September 1960.

-· 10_ Jaarliks vc,nef 14 tot 16 DeseEiber.
gE:

k en b

uit op

e

Jaarliks word

fs~:li

es kamp
vir one,eveer 'n wee!;;:
"' goeC.ingcri~:.,tc terrein.
Die volgendt:; vt:rskyn

die :pr

vir
60:
die skole aanstaande j2,ar
11
23
sen~bt;r s
, scl dit die voortbestaan vo.n ons fees
soos dit tans is 1 be
ig."34)
Tun spyte van weerstand en soms se s van t~en
strydige reaksies by die publiek en verskillende liggame
teen
e sko l
lcr:C.""r ve.n 1961, is di t in gebruik gene em t;r;
aanvaar
stilswyend . . in provinsiale skole in Transvaal. Vrot;g i!1 l96l
is die

olkalender vir 19

ook soos volg aangekomdig:

OND1;RWYSDEJ? AR'rE1v1ENT

SKOOLKALENDER - 'l1RANSVAALSE

19 62

:-c.e Kw.

2e Kw.

3e Kvv.

4e Kw.

29/l/62
5/4/62

i 29/6/62

i 24/4/62

24/7/62
28/9/62

9/10/62
21/12/62

L-

n

Skooldae

46

49

48

52

Tot
8 c,et
skooldc.:e : 195
erli.nge besoek skool slegs vanaf 30 Januarie en verlc-·\D. t
ckool OI)
D<.::ser;~ber - dus 192 skooldae vir
erlinge.
35)
"b.

"'iDlnL

VAI\

VOCRC~,L.C_Q:f_l3

DIE

T. 0.

1v::.A.AR'r

.A.b.!.~·

DI.G

ONDERWYSDEPAH'J.18i'iiEl;i'

19 61

Aan die begin van 1961 het

bekend geword

t om die
oJ
die Transvaslse Cnderwysdepartement besluit
62 min
meer met die van 1961 te
oorvir
eenstem.

G

Tre:""t:C.iSVaalse Onderwysersvereniging

sy UH:;morandwJ:l opge
ment voorgelt i

•

t hierop

el wat op 13 Maart 1961 aan die DeparteIn die mer::oranC.um word daar melding

me.ak vo.:n die verskillG tussen die bestaande kalender met di;;;;

ou tradj_siOil(;;le
1.
2.
3.

end0r soos bv. die vo

de:3 6 )

van die Apri1-vakansie van 10 tot 17
Dis ver1eGt;
VElYl die wintervakansie van 30 na 24 dae,
Die \.T8~ckcrt
v:o.n
kort voor Ke
es inste
e s1uiting vsn
0
kort voor G01oftedc.g.

34.
skraalse Dingaans espro
, 1960. Heidelberg Tvl.
35. Transvaalse Cnderwy epart
, Skoolkalender
1962 9
T.O.A. 13-l-l.
36. Die Ondervlysb1ad, l 1:Iei 19
, Nr. 739, 59.

- llO i. Besware van die T.G.
Die T.O. t
Die

en beswaar aan tee:c1 dis veranderinc,e.

nsipit;lG stelling vwrd ge1:1aak dat die afvvyking vc::m-

e tradision8

skoolkalender sle
is om die
lanL~
vr.:::..n di8 hotelwese en ook diE:: van die S poorwet: te bevordcr.
Sodoende word die onderwys en opvoeding onderges
aan die belange van partikuliere ondernemings.
nie geduld behoort tE:: word nie

stel

Iets wat

esisn diG ontwikkeling

van die jeug en sy welvaart, vo
Die vorl

k

behoort te geniet.

van die April-vakansie beteken die

verkorting van die tweede kwart

wat die ko

e tyd

e vakansie is 'n ideale tydperk vir

is vir studie.

sie maar dit is ook ideaal vir studiedoele

s.

Deur die verkorting van die wintervakansie met 'n
week betaken dit
koudste

~aand

kinders op die

van die jaar reeds

ho~veld

gedur

weer op sko

die
moet wees.

e busvervoer stel kinders bloot aan kwaai koue terwyl
die
kamers in die meeste skole ook nie doeltreffend verword ook verder daarop gewys d~t die
hit kan word nie.
in elling van 'n gediffere~sieerde kalender dan ook weer
evv8rs oorweeg
word alhoewel min skole tog voorheGn var.:.
so 'n vergunning
bruik gemaak
t.
Prinsipie

kan daar

sluiting van skole

aangevoer word teen die

Des ember

e.

'n Sterk argument

er dae.rteen is die botsing met die vakansietye van
veer 70% van die skoolouers \Vat -verbonde is aan fabrie
d

boubedryf.

Dit is moontlik dat

aangene.m.e verhouding
want

ouers het

een

e nuwe ret;ling 'n on-

skep tussen die ouers en die skoal
voornemt; te ken:ne gegee om hullG

kinders eenvoudig uit dio skoal te hou sodra hulle
be

Daar word nog verder 'n paar praktiese moeili

aangehaal soos o.a.

die laat sluit

ie
de

en die gevo

ke

warm weer nie bevorderlik is vir die skryf van eksaaens nis.
Na Gcloftedag word

e stemming Vt;r

Eiur, veral as die kind

dan nog E:kss.Llens moet skryf.
Deurdat eksa.mens laat geskryf word, sal ek
orG verplig word om g0durende
Kerstyd en Nuwejaars
vruestelle na te sien.
Derhalwe
ook laat verskyn, terwyl dit wensdie matriekuit
s
l
is dat dit reeds vroeg in Ja.nuarie bekend gemaak moet
word.

- 111 -

Verder word aangevoer dat die verspreidine:; vc.,r.
die skoolvakansies
die verskillende provin es nie
bevorderlik ia vir
e e8nheids
e in die Onderwys
nie omde1t
en ge
like uniale volkskongres, vir die
onderwysers, soos reeds in vooruits
gestel,
ou sal
kan word nie.
Deur
e gedifferensieerde skoolvakansies
word
e sosiale
er tussen
e en vriende in die
verskillende provinsies aan bande gel~ en ly
e families
weens gebrek aan
skapli.Jt:e saarnhorigheid,
e skade.
Ten slotte verklaar die T.O. in die memorandum
dat daar 'n v~rmoede bestaan dat die skoolkalenders van
die ver
llende provinsies in rotesie op die ander provinsies van toepass
ge~ae1k sal word.
In die Transv&dl
sal die Kalender van die 0. V. S. of Kae.pland Irlet 'n vakcmsie
begin Junie tot begin
e, gladnie
pas nie.
Ore skoal te hou in
e op die
svaalse ho~veld, is i0ts
In hi
e moontlike OEJ.ruiling van
ondenkbaar.
enders
sien
angel in die sturt.
e T.O. ' n 11 gl.
ons
eers toegewings aan een nywerheidsgroep soos
e hotelweso,
kan ons nie voorsien na watter uiterstes ander nywerh2idsgroepe wat ook by die skoolkalender belang het, ons s2l
dwing nie."3?)
ii . . .lntvvoorcie v2.n die Departement op 23 M:aart 1961
Op die belee
en eerbie
versoek van die
T.O. dat d
Departement moet afsien van die gewy
skoo
der en moet terugkeer na die ou tradisione
kalender, antwoord die On rwysdepart
soos volgg3B)
Ek verwys ng, u skrywe van 13 Maart 1961 1:1et by1ae en n:oet
u meede
dat die skoo1kalender vir 19
opgestel is na 'n
same
met verteenwoordigers van die Onderwysersveren
s, waartydens dit besluit is dat die kalender vir
1962 ten gevolge van 'n beslissing van die Administrasie
11

dieselfde patroon moet volg soos die v

1961.

11

Verder word ook daarop gewys dat die kalender
wat plaas
opgestel is ns die samespre
vir 19
eurs van
e Provinsies en
het tussen die Administ
e
Minister van Vervoer ten gevolge van die verslag wat uitgebring is deur die Par1ement@re komitee oar die
1eentheid. Die Depart
kan dus tot sy spyt
veranderings aanbring
e en wys daarop
die kwessie van

37. Die Ond8rwysblad, 1 Mei 1961, 62.
38. Idem.

- 112 skoolvakansies weer
e aandag van die Administrateurs
op hulle vergad,ering in April 19
, sal geniet.
c. VRAELYS

VaN

DIE

T. 0.

.b.AN

·rRANSVAALSE

SKOLE,

IviEI 1961
Op 12 ~ei 1961 het die T.O. 'n vraelys (bylaag 3)
Afrikaanse- en parallelr,lediwnskole gestuur.
Die

aan a~le
re
ie was teleurstellend en slegs
skole het die vraelys beantwoord.
erdie skole verteenwoordig 150,386 leerlinge en 5,572 onderwysers en
versprei oor die hele
Transva&l.
e T.G. het goedgunst
al
e vraelyste aan my
stuur vir insae en ont ding. Nadat die
gegewens verwerk en ontleed is, is die ontleding van
e
T.O. ontvang. Die ooreenkoms is merkwaardig, en slegs
ele klein verskille kom voor wat toegeskryf kan word
aan
wyse waarop die
ewens wat deur skoolho de verskaf ist soms interpreteer is.
Voordat die Onderwysd
ement die memoran
in die
van die ·r.o. ontvang het, het die:
ende b
1 n nGpers verskyn:
11 Daar sal oorweging geskenk word_ aEm
morandum van die
svaalse Onderwysersverc:niging waarin
besvmar aangeteken word teen die huidigs skoolkalender,
sodra dit ontvang word, het die Adjunk-direkteur v2.n Cms~.
Indien daar sterk beweegredes in die:
clerwys gister
aan die Uitvoerende
ee
Llen!orandUlll verva t
voorgel~

word.
Die huidigeskoolkalender is e:,egrondves op
e aanbevelings van 'n komn1issie van onderso
en saver
di t die Onderwysdepart
betref,
el ta1~-;.al doelmatig
is.
Die skoolkalender is oo~ reeds
stel tot
1962
1139 )
en geen veranderings kan aangebring word voor 1963

De

Hierdie memorandum40 ) wat deur
Lent yoorgel~ is bevat die volgende~

T.O. aan

i. Betroubaarneid
e antwoorde verskaf op vrae l, 2, 6 en 7 kan
as betroubaar beskou word terwyl die op ~r~e 3, 4 en 5 nie
baie betroubaar is nie aangesien skole vir hierd
gegewens
in be"ie gevalle van die le
afhanklik vvas, van wie party
in en die oordeelsvermo~ dus onbetroubaar i •
be.ie
n
e ·:rransvaler, Vryda5 25 Augustus 19 61.
3 9. Persberig ~
40. Ontleding vEm
vraelys van 12 Mei 1961, deur
e T.O.

- 113 ii. Verlofty~,L_ reisgeriewe en huisvest~gg:_( v:r_-aag 3)
Van die 150,000 leerlinge reis 12!-duisend (8%)
per trein en die res per fuotor na vakansieoorde.
Die ueeste
van hierdie treinreisigers skyn die kinders van spoorwegwerkers te wees.
Slegs 12-~--dui send ( 8)V;) VQn die leerlinge Ill2.3.k

[G-

bruik van hotel- en losieshuisgeriewe, terwyl ongeveer
15!-duisend oor dieselfde; tydperk gedurende 1960 gekamp~er h..:;t.
Ook het ongeveer 4,000 (2.6%) verklaar dat hulle
moes tu1sbly weens die feit dat geen huisvesting by vakansieoorde beskikbaar wns nie.

IvJ:iskien is 'n groot deel hi0r-

ven mense wat slegs by besondere plekke soos die A.T.K.V.
se vakansieoord o.a. nie huisvesting kon kry nie.
dus dat die

Dit skyn

omwenteling wat die gedifferensieerde skool41\
roostE::r ten gevolge e;,ehad het, skaars geregverdic, was."
)
11

GE::durencJ.e die Aprilv2kcnsie het 4116 ( 2. 71~) per
trein gereis terwyl 3648 (2.4%) in hotelle en losieshuise
tuisgegae.n het en 5347 (3.6%) het van kamr{geriewe gebruik
gemaak.

Dit skyn ook dat daar nie

n groot ;,behoefte o.c.n
'n langer Aprilvakansie bestaan het nie." 42 )
1

Daar was heelwat tussen-provinsiale besoeke.

In

1960 was 12!-duisend leerlinge in Kao.pland, 17!-duisend nc.
die Vrystaat en 9,000 na Natal, dus 'n totaal van 26%.
Hierui t blyk di t

dat die f&l:-,iliebande nog sterk is en vra

die T.O. dat ,,die owerheid nie die verslapping van daardie
bm1de deur onoordeelkundige vakansiere\:llings sal aan:.:wt>dig

43

nit:~

iii. Werknemers (Vraag 4)
Die doel met die vraag was om vas te stel in watter nmte werkgew<:rs dio verlof vc..n hulle werknemers nwet
re~H

om hulle vir bepaalde tye in Desember of Januarie to

laat gaan.
Volgens die opg2wes is 32% leerlinge se ouers hi8rmee geuoeid.
Hiurdie getal sluit oo~ boere en ander selfstandige ouers in en die afleiding kan ge~aak word dat 8Dgeveer 8,500 werkers in die boubedryf en 'n groot aantal
fabriekswerkers no.delig getref word Get 'n sluiting v~. die
skool na 15 DE::sember.

41. Ontleding van sy vraelys van 12 bE::i 1961, deur T.G., 2.
42. Idem.
43. Idem.

)
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Klao,rblyklik was die doel van die vraa..g om vas t ·.:;
stel of

~ie

arbeid van kinders van wesenlike belang gedurcn-

de die wintervakensia is, veral natuurlik O} die

8,263 (5%) het bevestigend

Slegs
r:.l8ld

11

geantwoor~.

ho~veld.

~ie

verslaL

Hoe lc:;nger die wint ervako.nsie, hoe meer kan die gro-

ter seuns tot die bcvurdering

v~c:.n

di8 lc:ndbou bydra.

n

44 )

Uit die vraelyste is ook gemerk dat in baie laerskole daar
'n groat

a~.nto.l

leerlinge hulp verleen met die oeswerk.

Die wesenlike waa..rde van hulle dienste, word sterk betwyf2l.
v. Keuse van,~1derwysers en Ouers (Vraag 2)
Hierdie vraag stel die keuse tussen die langer
vakansie in April en 'n korter vaka..nsie in Julie en stel
ook vas we..t die e,evoelens is ten opsigte vm1 'n laat sluiting nc 16 Deser,lber en die houdillg teenoor die treodisionels
kalender.

Sormnige skole het ook diG ouers gerandpleeg en

in party gevslle was die keuse van
spie~ling

~nderwysers

ook 'n

van die gevoelens van die gemeenskappe.
Van die

5572 onderwysers is 4967 (89%) ten gunste

van 'n wintervaka..nsie van vier weke en 'n korter
kansie.

w~er

April-va~

Van die andersdenkendes stel party voor dst die

Aprilvakansie ten koste van die wintervnkansie verleng
word, terwyl ander dit ten koste van die somervakansie wil
laat geskied.

Die meerderheid van die

549

(10~)

onderwysers

wat anders dink, is in die wa.rE1er streke werksaaEt.

Dit is

ook opmerklik dat onderwyc0rs ook in groepe clink.
Die grootste aantal onderwysers nl.

5295

(95~)

verklaar hulle teen die slui ting van die skoal na 16 Des8lllber.

Verskeie rGdes word aEmgevoer lli.aar die druk verke ::;r

op die paaie naby Kersfses en die gev2.ar v211 pe.dongelukL::.:;
·word as sterk arc:,ument bsklemtoon.
:Die gro otstt:: persentasL; onderwyrvers, nl. 5 068
(89~)

dring onvGorwaardelik daarop aan dat {ie ou tradisioDele kalender we'Vr herstel moet word, terwyl ongeveer
7~ teen die ou sk~olkalender gekant ts.

H1erdie vraag word as die belangrikste beskou.
Geen afsonderlike stenunins. is gehuu nie, slegs an two or de

44. Cmtlec.ing v:..n Vru.elys de;ur T.O., 3.
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van skole is verwa[ en
laat geld nie.

slwat skole het hulle stem nie

Hierop het 352 skole (85.6%) ontkennend en
( 4. 37~) erkennend geantvword. Teen die langer April-vClkansie word redes aangevoer soos:
April is die gunstigste studietyd van die jaar.
1 n Lang onderbreking na
'n kart eerste ~<:wart
is nadelig
vir
~ anderwys.
hierdie tydst
net leerlingu oak
nag
un behoefte ac.'-n lang rus nie.
Om dus 'n week vakc.nsie in Julie te verruil vir 'n week in April kan slegs di0
skaolbesoek nadelig tref.

Oak sal huis

sinne nie

~a~lik

'n huis vir die korter Julie-vakansie kan huur nie sander
om vir 1 n valle rTLa2.nd G.ac.rvaor te betaal
(b) Vreag: 11 Is di~::; k~rt_£r_vakan:sie in_Julie bt::vordE::rlik
vir die Ondsrwys?"
Op

t:.

33(8%) erkennend

vraag het

343 skole (83.4%) ontkennend en

antwoord.

Redes soos d

vol6ende is

aangevoer~

Julie is die koudste maand en met
warmingst

sels in skole 1110et

e swak vere onderwys nooclwendie

daaronder ly.
Gok is kinders op pad skoal toe en ook tcrug huis toe, en selfs by die skoal, blootgcJstel aan koue
wat ernstigG verkoues ten gevolg

h~.

:Susleerlinge VL>0l

die koue baie en ,,'n lliens moet uiters ongevoelig weos as JY
die lot van klein icind<:::rt Jies in sulke omstandighede nie
betreur nit:. 1145 )
Daar word ook verder ge~eld dat die skoolbesoek
die hartjis van
e winter swakker is. Die oorweging
on: huise vir 'n valle mac.,nd te huur s os genoem ond.t:T
(a) word ook weer genoem.

(c) Vrac,g: uis diE: laat slui ting in Desembet bevord8rlik
vir die Onderwys?n
s

Op hi
ie vraag antwoord 370 skolb (90%) nee en
s 7 ( 1. 5%) jc.: en wel CEJ.
e volgende redea:
~Neens

die; hi tte in
SGlTiber kan leerlinge en
ondarwysers ni,:; hulle beste lew~;;r nie.
Dit .w.ank ook die
viarde kwarteal te lank en die eerste te kart. Die aandag
vwrd cok rt.;e
ver~eLl as gevolg van die feesatmo
eer.

45. Ontle

van vraelys deur T.C., 4.
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ting

s

rr

verlof vro

die ouers wat reeds

brin~

Desembsr moes nC::cn:., in botsinL li18t die skole indien hulL..:
d~rs

versoek geweier word om bulle

v~-

saam tc neem met

kans
(d) Vrac-,g: 11 Is G-0loftedag ged~ende dis kWF'~rtaal bevordeLLi~
vir: i. diu ondervvyR en ii. d.ie viering van Geloftcdr~c;?';Daarop antwoord 339 ( 80%) en 231 ( 5 6;'S) ond.ers

(7%)

ontkennend en 29

7 (30%)

en

Die onderwys ly

da;:~rond8r

11

ly ook daaronder

aan~

d

deurdat~

1.

Geloftedng as g8sinsfbes sy betbkenis s
en ge idelik nie meer eevier word nie;

2.

mense
die plattelande nie meer in groat get
kom sacu11trek om 1 n pe,cr dee feGs te vi0r nie;

3.

kinders by sulke saamtrek:ke nie m.eer 'n vmardevo
bydrae sal 1can maak nie 9

4.

die eise vall die skoal die; stenu,ling vc:,n leerl
bederf wat
wel feG
e bywoon;

5.

onderwysers te bc.;s
tree;

6.

die kultuur van di8 volk op hierdie wys8 ondergrawe
·word."
46)

sal w<6 e s

(e) Vraag~ 11 Is Krugerdag e:,edurend~;:..
Vlr die viering daarvan? 11
Op
en

s

deurd:.:..:.t diE;

e acndag van die leerlinge verdesl.

fees

S~ole

erkennend.

wat ontkennsnd antwoord, veer o.a. die volgende re

i-

28.7%

CJTn

as

ontkennend geantwoord.

skol8

e meeste verkies dit egter

die war:m

ot

e ve,:-n::nsie vcr'n kwart

vii. Gedifferensieerde kalender vir lae- en

vraag ge

bevestig~nd

Daar is dus ook 'n

Aan die onderwysers

s

'n kvmrta&l b0vorderlil;:

10 Oktober dus gedurende

aantal skole

oor

kers op te

het 60;~ vs.n

hi~;;;rdie

ve

ho~veld

die warm streke is

(Vraag
di~

el of bulle 'n gedifferensieerde kalender vir
ke verkies

ontkennend antwoord.

waE~rop

sl

s 62 erkennend en 714

Die meerderheid is ook tee.l1 die be-

ginsel om 'n
0r somervak~nsie en 'n kort~r wintervakansle daar te stel.
Veral die onderwysers in die baie
warm streke dring aan
'n korter ·vvintE:<r- en le.ngC::.r sori.;.ervaka:;:wie.
IJie 1'. 0. k;)E dan tot die gevolg trE::Jkking
11

dat die twt-c klimantstre

skil dat hulle nie s

in so 'n m2.tt- va.n mek&ar ver-

er skade vir die ondcrwys deur dieword nie.

46. Ontledin6 van

Hoeseer ons kol-

e vraelys dour die T.O.,

5.

7)
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dui

lil;:

legas oak teen differenaiasie ge

is, is d

dat hulle van sekere e,eriew,;; moet

ien ten einde vir

stree;k 'n
sal wees.

~

die onderwys voord0l
'n Gb ffer~nsieerde kalender sal die 0nderwyserief berokken, maar dit
departeLent wel 'n bietjie
vaa 'n gesonder oploss
nie toe laat WGrd offi in die
J:u:.lGnc~er

8 •

te stae..n

11

te kry vvat

47)

viii. Samevatting
Na ontle
van die vraelys, kom die T.O. dan
otte tot
e volgende gevolgtrekkings;

tan
11

(a)

(b)

(c)
(d)

:Beskou uit 'n opvoedkundige oogpunt, bestaan dacr
en rsb,verdiging vir
e verlenging vau die Aprilvakans
nie.
Die hotelle en die Spoorwe~ trek Wbl
voordeel dearui t, maar
e ond. er-vvys ly bepaald
onder.
Die wintervaKs.nsie Ewet op die ho~veld oar die voll0
Julier11aand strek.
In die laeveld sal
t ten gunst..::
van 'n lang8r som.ervakansie verkort n~oet vvord.
e
Orals
Transvaal meet
erde kwart
voor
16 Desembt.::r
lui t.
Dit dwing 1 n mens t
die gevolgtrekking dat die tr:::..disionele
end8r met differen
ie tussen ho
en
laeveld nag die beste aan
die eise vir on land
beantwoord. 11
48)

d. VRJ\.ELY8

V.A}<

TRZFFENDL
SCNEEL

VA?,

DIE

TRANSVA.A.LSE

SKOOLVJ~ICAJ\-SIES

ALL:r;

GERIG

Ol\TDLR7iYSDEPART'ElC8HT

.tVU:;

~:COOFDE

skole gestuur is, sowel as die bevindinge en
i

,

PER-

SKCLE

koontlik het die vraelys wat deur
wat onder

EN

BB-

\;:; T.O. a2.n
lgtrekkingo

c (bl. 112) van hierdie hoofstuk

sprc0k

e Transvaalse underwysdepartement in April 1962 laat

b~sluit

on die

we~r

eens deur die Onderwysburo te

laat ondersoek.
B~vindinbe is nag nie beskikbna~ nie.
Hierdie ondersoek Kan as een van die or£.vattendste ond8rsoeke beskou word wat
oait deur di~
oar die verspreid
ve,n skoolvakansies

Onderwysdepart~ruent

ls.s is.

Alle

provinsialeskole moes die vraelys voltooi en
s
dus
meer verteenwoordigend wees as
e van die T.G. (Bylnng 4).
Die b
dinge en ac:mbevelingA van die On6.,;srwysburo behoort van bosonder groat waarde te wees vir die
onderwysowerh~de en dit
oot bydrae lew~r tot die
'n
o:pl,:Jssing V8.l1
erdie kontensieuse arganisatariese onder-

47. Ont

ding van die vraelys deur die T.O., 6.
48. Ibid., 7.
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wysaange1eentheid.
e. INVIOED V.LN DIE SKvCLKALE1~DERS _1961-1962 OF
BINhELANDSE V.b.KA.NSIECCRDE EN SA.t-u\~TREKPLFKYu,
Die

erwild"Guin

'n

ona1e bate, iets

waarop ons hele volk met reg
ots kan wees. Die vourtbestaan en beheer daarvan is vir
die provin es van
groot
lang. Die mineraa1baddens V'?tll Transvaal, die
openbare oord
skop
, sowel as die onderwys in openbareskole, vorm ook 'n
c;;l vr:.n die verantwoordelikhede
van die provinsie van Transvaal.
Daar is dus 'n dui like
verband tussen die skoolvakv.nsies en die beso
aan
binne
e oorde.
die statistiese
evvens wat hier1ik
na volg, kan r:w
idings en 5 evo1gtrekkings gemaak
word om
verband en die invloed vail skoolvakansies
be sue
na di6 oorde, te probeer aantoon.
i. Die Nasiona1e_Krug6rwi1dtuin
e vo
l'~rugerwildtuin

ore vir

nde

ist

i.v.m. besoeke aan die
is·veretrek deur dil: Direkteur, Raad van Kuonale Parke.

TABEL 26
OEKE

KRUGERWILDTUIN
TOT

29

VOlWASSZNES
Transve.al

o.v.s.

al
Kcapland

Ons kan

VIR

JULIE

TYilPERK

KINJIERS

;

49)

TOTAAL

9,978
1,097
466
1,867

2
26'
2,847
1,364
8,442

25,927

13,408

39,335

1959

JUNIE

1959

16,704
1,750
898
6,575

e v

19

ldings :r::Hak:
t Kaa_t:Jlandse skole reeds

gesluit ter.wyl die ander provinsies

e~rs

J~

PERSENTASIE
67.8
7.2
3.5
21.5

19 Junie
26 Junie

e-

s1uit het.

Kaap1andse skole het e er weer 'n week voor
al en twee weke voor O.V.S.- en Transvaa1se
b
Transvalers vorm verreweg die
otste
re van besoe
s terwyl KaaplandGrs ook graag gedu-

sko
sent

49.

Ge

s ontvang
die Direkteur Read van Kurat,JrG
iona1e Parke. K.60/3 Vo~3 (23) ge
eer 17/6/61.

- 119 rendE: die tyd:pe;rk in die Krugerwildtuin be oel<:: 2fl~.
durende die
tallers het skynbaar nie veel erg daaraan
tydpE:rk
toon nie.
TABJ-<~L

27

UITTTIT.:;KS:CL

UI·T

STA'riS'riEK

VAli

BESGEKE

i

1960

i

!

1961

"

5096
7878
,034
31,544

Januarie
April
Junle
Julie

Georganiseerde skoo 1t:;roe
April

I

(d)
(e)

i

5864
8578
19,290 I
33,881 I

l

152,463

-

23

343
I

(c)

i
!

1962

!

137,113

Totaal vir Jaar

(b)

50)

JANUAIUE 1960-lvl.EI 1.2_62

KRUG R7Hiill'I'UIN

(a)

.AAI'l

6588
,9

-

---~

670

-

Die volgen
afleidings kan geEaak word~
Alhoewel gering, kan die ho~r aantal besoekers vir Januarie in 1962 rnoontlik aan die
it toe skryf word
die skole in al die :provi:;:1 es redelik
in Januari\:C
begin
t.
besoeksyfer vir April
to
skryf word au1
Aprilvakans
in 1962 in die .V.S" en Transdie
vaal.
Illil'ontlik we..s die vroet:5 slui tine: vru1
in die 0. V. S.
en Kaapland in Junie vir 1961 b0vorderlir::: vir die: to~,;.,-
namG v2:11 besoe
in daardie lrlaand.
( Slui tin,;sdatw.:1s 8 en 9 Junie).
Di8 gerince toename van besoeke in Julie 1961 k~:"n
saaklik toE:ogeskryf word aan di:::.: lang v~kans
vir
'rransvalers.
Die broot toename van geOr£nniseerde skoolgroe:pe
April
62 kan alleen to eskryf word aan di~ lan2 vakan evan skole in O.V •• ..:;:n Trnnsvaal 2,edurende: A:prll.

ii. Mineraalbaddens
e stati iek van besoeke aan die
01
pi;::;~:::; E.m ilarnbrd is ontv:.:mg VCL1
ralebadd~Ls
Badplaas, T
die Direkteur vcn die Raad van Kuratore vir Wiineraalbaddens.

50. Ge ewens

ontvsn~s

Direkteur, Nasione-.le Parlee K. 60/3
Vol. 3 (50), 26 Junie 1962.
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STATISTIEK
BESOEKE
AAN MHTERAALB.h.DD:SNS
~-~------~~~~~
SK00LVAKANSIES

BBS03l{i~

Totaal vir hele

51)

1961

1962

6o, 332 I 57,688
113,033,111,834
54,413' 69,250
54,096 50,349

82,677

1960

.April
Julie
Oktober
D8sember

G:SDul:fC=m.c

1

~-----+------+----~"

Ja~r

391,680 546,339

---

52)
.AAN!fAL

KIJ:ID:CRS

A~:-~.n'rAL

ING..;;SLUIT

KINDERS

April
JuliE
Gktober
Desen1ber

IN

S~'.h.TISTI~K

II~

TABEL 28

1960

1961

1962

23,334
44,272
17,010
21,977

22,415
38,430
21,849
17,631

32,379

Uit geGewens in tabelle 28 en 29 kan ons die volgenda

~evolgtrekkings

maek:

s1emaand n
illoontlik is die wa~rdc van April as
In April 1962 het
nie in 1961 te~ valle besef nie.
die beso~ke verbcsend gestyg.
(b)

(c)

rn
sander groat aantal kinders besoek ook fBduren 0
vnkansies hierdie b&cdens.
Die dalinc vcn besoeke van kinders in Julie 1961 t~e~
oor die van 1960 dui daarop dat
gs Transvaal
durendEJ die tydperk vakansie
had het.
Skole in
er
provinsies het reeds vroeg
Julie be~in.
Cn~~lukkig is dnar nie gegowens versknf vir Junie 1961
c
om sodoende te kon vasstel in hoeverre die vakcnsiu
in 0. V. S. en Kac:.pl2.:nd hierC::.i;:; be so eke bG!nvloc;d li.t:,t
nie.

Hierdie vaksn eoord het in die jongste tyd meer
en fueer bekend en ook 6 ewild Geword. Uit ge~ewens wat vru1
die Dir0kteur van Natuurbewaring ontvRDg is, blyk dit dat
die toename van besoe
aan die oord soos volg was:

51. Gegewens verstr.:;:;k dt:;Er Direktc;ur, Raad v;::,n 1Curc.tore
vir Mineraulbaddens, ~.B.l2-l, 26 Junie 1962.
52. Idem.
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AAl~

S TA'l' I ST n:;K

OJ?.:NBAHE

c;;.;;;;.._.....;.._.....;..~.....;..-

LOSKCJ?DAi'>::

OORD

··----

_,.._,.,.-,

'lYJJP~HK

Volwe.sscnes

1170
3612
5842
8267
3783
6065
6151
2340
2970
5642
18,539
25' 686
36,338

1959
1960
1961
1962
DesE.::ilJ.ber 1959
1960
1961
J c::.nuc:.r i 8 1960
1961
1962
April 1959 - JI.C2,art
60
April 1960 - NL:;.c,rt 1961
April 1961 - T~.ic?~rt 1962
April

I
1

Zlndars

Tot

~n

1 615
53 7
7 97l
13 138

2129
4871
1954
2013
3221
1038
1769
3601
7822
10,863
17,039

I --,

rJv51

..)

9 37?.
3 J7
.,I 73
0.) 2~-3

2 6'-;CJ
3 6, :Jr:
53, 3

I

2

vms

Oak geCuren

c tya DeseEiber en Jr;,nuarjc

0

1n
a syfer
jac::.rlikse vinni~e styginc.
Die
toon
Cie versl<.:ynsel oak :r;~erkbaar :is in eli,::; gev2.l vc,n bes

kindGrs to on dc.t di t
~i

e

GbG~

jaarliks 'n st

0

kers.

sies in Julie en 0

die sko

by ui t stek ouk 'n vs.kc:.n

e cord vir f''-

sietye besoek word.

is wet gadurJnde
VC..l1

c st;;r

v ,

i.~8

2.2.11 t

"be so

is fenosinacl, wear eens 'n b0wys van

s vir April 19
id vc:,E
Gn-

die maand as vakansiemaand, veral oak Vlr ons boer

skc.p.
i v.

S2.n~evatting

Uit die st2.tist

k van acntal besoake aan die

sieoorc1e blyk

binnelandse

t die versprei

vcn

vakc.nsies toerisne bevorder en ook 1:1.et::r Eoontlikhede
dse oorde te besoek.

stel vir
e Re.sd
s~;:ryf

v2n Kurc tore vir

DJ.0

~~inc raalbc,c~der,

vol~o;

soos
11

Ek is b6wus G.aarvan d2.t dau.r probleE1e ant

c,n.n

vir s~"······~·>"-G toeristc we..t kinders in verskillende Provinc5ies o:p skoal het, Eiaar daar vind tog 'n oorvleuelin{:;
in De s;;.;:cnber/ J2.nu::.rie en r:.o on tlik ook in April en Juliu.
e van die huidige April~y Raad verwelko~ verder die le
vak~nsie.

Dit bied t

53. Ge

s

V8rc;trGl~:.

die geleent..:1eid a2.n toeristc on_
deur Dlr,c;kteur vc;_n H2.tuurbewarint_,,
F.F.l4(3), 6 June 19

- 122 'n A:pri
ewe

is.

hoop ek C.

k~lender

behou ssl

3y

e
e andt:;r ?ro-

die hui
- deur

vinsies." 54 )
sienswyse:: word W2,c,rskynlik o

Hierc~ie

vercntwoordelike
is

3ner

c.ae.::.~

opvoe

a:nsies v2n
die

e gehuld

dsbelang en andersyds is daar ule
wr..t met

0

va~~nsies

deur diE

gekoeid is.

·c::

Dit is no

waar en 'n goue mid

verspre

V'.l1
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: Ili5
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56. Ibid, 25 AUtU
1961.
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e i{as:p is

\f<;_c-

der verklaar die briefskryv,rer

skole miskien die

atletiek ens. kan verruinder tene

de meer tyd te vind

werk.

Hy vind ook
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skoolbusse

erlinge vervcer word nie en dasr
bri~.;,f
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iii.
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keur word.
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lde
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1
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erdie feestc, en o
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0r word
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le:tnk niks
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do en nie,
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en na verwagting sou die

o1besoek verder Let ongeveer
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gehou

~et
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60)
gaan fliek!'
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Ta11e verklacr
enlik dat
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57.

sprG~k,

nl. dat die uitge

PGrsbGrit~

Die

lcte

svaler, 8 Se

olkwartaal moont-

e1.1ber 1961.

58. Ibid., 18 ~1oveLlber 1961.
59. Persberig~
e VaC:.erland se Sondagblad, 17 Dt.:.senlb(:;r 19
60. Iden.
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ies nade g k~n be!nvlucd
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65. Idem.
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vi.
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L.U

., by 'n byG

ve,n 'n skool in

on<:::; van diE-

S.G.~T.

vsn Nieki:;rk,

ouer-ond.srwysersvercn

etoriu 'n berocp ap ouers en

do en

icdc skoolvakansierooster in die volgende

Gill

te oorwebg sn de,n hullE:: menin

Jaar

voordele vir

dc:v::1.roor t

6

8.

idinc van die vakensies hou beslis
e Republiek in die
el in.
So b.v. kan

di8 vervoerwGse, met inbegrip van diG
de kapitaaluitleg baie meer

~ense

oorweH met diesclf-

vervoer.

OoK s

diE- t::;c-

loop na va.Kansieoorde baie Vdrmin<.ler en die gebalansevrde
seisoen Bel veral voordelig wees vir kusoorde, die Kruger
Wildtuin en <.lie uineralebaaie.
.As gevo

•

van die laat slui ting is

G<:C:lofteda[~

.G()u

k dat skole
o:.n net soos
in die gevcl v~n
moontlikneid ~an oorwe
10 Oktober is, ook Geloftedagfeeste tc re~l op die
voar
of op die dag na Gel ftedag.
Sodo
Kan
erl
e ook
n
die
estG
loftGdat:; self byvvoon.
binnc die skoolkwurtaal.
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dc:&r one;e
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11 As

claar nie opvoedkundige nadel8 is nie en as

moontlike persoonlike 0ng
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n1o~t

ef met verloop van tyd verdwyn,

die talle voordele wat die nuwe

die dGurslag gee t.c;n gunste van

5.

afg~-

r6~ling

inhou,
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GEVOLGTRElCKif1G
In hicrdie hoofstuk het ons d

skoolkalender

VFJ;

sette onder die soeklig geplaas.
Transvaal met al sy
het die result e en aanbeve
gs as gevolg vn..n navors
ondersoeke,

vrr~elyste

ens. verne em van die Onderwysbu:co,

die Parlement0re Komitee, die T.O., ander belanghebbeilde
liggame sowGl as clit:: vu1 indi vi due.

Voortvloeiend hierui t

67. Pursberig: Die Transvnler, 30 Maart 1962.
68. Idem.
69. Idera.
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ons d::::m rr.in of r.J.e: c.:r tot die volgcnde e:,evolgtrekkings

KOiil:

Die: OnGarwys-buro van die Trnnsv~nlse Onderwysdeparte~ent is van mening dat die trcdisionele kal~nder
ui tgedien is t.;n d3.t 'n twee- of drie -tsrmynstGls\:-1 dis
a~ngewese oplossing bied.
Die l3oshoff-Komr.J.issie is weer voorstan\...<ers VE'"n
'n varspreiding van al die skoolvnkansies in die verskillende provinsies. Or:1 di t tt.; kan bereik stsl hulle vier v~;:;r
skillende skemas vir die provinsies v~1r nl. 'n vier-kwartaal~aar,
'n drie-termynjaar en 'n vier-kwartaal- an drict ermyn J c:"ar raet sko ol op Saterdae. Di t is dus ge en prGv lnsiclistiese verslag nie maar eli t is beoog om van nasionz~L,
belang t~ wees.
Sodoenda word di~ belang van bai0 ins~~n
sies in berek~ning gebring en nie net die van die onderwy~
nie.
T.O. huldig deurgaans dio standpunt Gat die
belange v:::T1 elit:: ondt..rwys bcl2"ngrikt:r is as di'-' V8..d die
hotelwesa en Spoorweg maar poog tog om 'n oplossing te
bicd waarin diu belangci van skoolouers ook in aanmerking
Di-:.; T. 0. bly dus E12.ar voorstc.nders van die
ben G GEJ. Viord ~
tradisi Jriele kal8lleler.
'n 'l'wee-terr:1ynstclsel ;,10t diu g~:..
bruiklik& kort vakEmsiGs gedurGndc .April en OE:tob~;:;r is -:->ck
aanvaarb~ar.
Om die hele Julie as vsk~nsi~L~~nd op eli~
tlo~v~.:.:-ld te behou, biod dl~ inst.:;lling v<:m gGdifferConsL.o\...,r _c
kalenders .. vir ho§- ~n laeveldstreke die gewensde oplus~in~.
Die sluitin~ va~ skole na 16 Desenbar word ook afgekaur.
Di~c.

Provinsiale onderwys in Transvaal vorm 'n inte-gral~ deel van die v~rant~oordelikhede van die provinsie.
Die nuwe skoolkalend0r met vural die langer .Aprilvakansi<.;,
is buvorderlik vir dit:. besot;ke asn Transvc:alse IY~ineraal
bo.ddens en ander binnelandse vakansi8oorde. Dit, tesaue
1::,8t die Kvrsgcty-inkopies, vul ook diu provinsiale kas
wat weer die onderwys tan goode kom.
Gepaard hiermee
gaan ook nog die opvoGdkundi£E.-'- en fisieke waardes wat
leerlingc deur die vakansies baat.
Bewysc is ooK gelewer det die nuwc rerling van
vakansies bevarderlik vir toerisme is. Verder is veral
die 'I'ransve,als e vsl-can si es nic vo ordelie:, vir die hot elwesc;.

- 128 -
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nie wesenlik en onoorkoomlik van

aard nie.
talle pcrsonc wat bv. v0rs
oor
or in die skoolkwartaal
dan nie.
Soveel te mcer
geen
slerer;
mt;;t
sy komplikasies o t alle belanghebbonde in ansios of
personc tevrede
el nie.
])aar is dn.n c

