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In Suid-Afrika is die lengto van die skooljaar
tradisinneel 40 weke af 200 skooldae.
In die praktyk is
200 skooldae die maksimum per jaar. Vert,elyk ons di t 111et
ander lande blyk dit dat die e,emiddelde lengte van die
skooljaar van 18 lande (:Sylaag I) ongeveer 203 dae is.
I tali~ het die m.inste skooldae per jaar, nl. 154, tervvy1
•n aantal lande meer as tweehonderd skooldae per jaar het.
Uit die versamelde getuienis, afkomsti~ uit verskillende provinsies en van verskillende instansies, is
daar nooit beswaar teon die lengte
geteken nie.

v~n

die skooljaar aan-

Hieruit kan dus afgelei word dat die

40-we~k

skooljaar met vyf dae per week skoal, algemeen deur die
bevolking van Suid-.Afrika aanvaar word.
Die gedagte van minder skoolweke r~:et 6 dae :per
week skoal is noc nooit uitgetoets nie.
•n Aanbevelin[
van 33-34 skoolweke per jaar met 6 skoolda~ per week, s~l
dieselfde skooldae per jaar gee met 1 n addisionele t~ec
tot drie weke per jaar vakansie.

In talle oorsese-lande

is •n sesdaagse skoolweek iets doodgewoons.

:Sy ons ia dia

vyfdaagse skoolweek reeds tradisioneel en enige afwyking
daarvan, sc..l ernstie,e, hoewel nie altyd e,egronde, teGnka1·-ting ondervind.
Die argwn.ent dat di t alreeds in TrE:.nsv2.c:l
uitgetoets is, is slee,s waar in soverre as wat dit by
leenthede toegelaat is

OQ

op

~a

'n Saterdag skoal te hou tcn-

einde •n and0r skooldag vry te 1i:ry.

Die beweegredt.;s vir

hierdie stap was egter heeltemal verskillend en die antagonisms kan nie van toepassing gei::ank word op 1 n skocljaar wat Saterdae as skooldae insluit nie.
Aangesien dit al 1 n vaste tradisie in Transvaal
geword het, sal enige voorstel vir 1 n sesdaagse skoolweek
onmiddellik deur almal wat belanc by die onderwys het, VGrwerp word.
Die Komi tee ve"n ondersoek na di6 verspreiding
ven vake..nsietyd:perke:: in die UniCJ stel ook in sy verslac
skemas voor waar daar op Saterdae skoal gehou moet word.
(Skemas III en IV in Bylaag 2).
Saver vnsgestel kon word,

- 130 het
e rnoontlikheid om op Saterdae skoal te hou, by
betrokke instc.nsies min oorwegine:, geniet.
Die trf.:;.disionele veertig-wGekse skooljaar met 'n vyfdaagse skoolwucK
raoet dus onvero..nderd bly.

2.

DIE

S~COOLJ .AAR

El'i

In Suid-Afrika val die skooljaar tradisioneel
1
S2.2J:J. met die kalender jaar.
n il.f't>'yking hiervan, deur byvoorbeeld die skcJoljaar snam met di~:;;; sentrale regering ~31,:;
finansiE:;le JSar t8 lao.t v2.l, is nie aan tc beveel nie o:r..
die VOl5ende rGGGS:
i. Di t sou 1>,eebring dat alle leerlinge of 'n helf jaar
sal mout wen of verloor.
ii. So 'n verandering sal op alle prim~re, sekond~re
en tersi~re onderwysinri~tings v:J1 toepassing
maak li108t word.
Hi~:;;rvoor sal die medevverking crJ
toestGm.mi:ng van alle provinsiale OnderwysdE:partcLlEmte, die Ikpc.rtement vc:u1 Onderwys Kuns e~1 etenskap asook alle Universiteite nodib wees.
iii. Dit sal ook meebring dat die skooljo.ar in die helft~
van
e jaar en dus gE:durende die winter moet afsluit. Hierna behoort 'n lang vakansie te vo
wet
sal beteken dat daar e,edurende die warL soJ:~err:L::::,an
skoal gehou sal mo
word.
Om bogenoemde redes, en veral omdat daar geen
voordeel verbonde is can so 'n verandering nie, steek
gevolglik geen sin in

o~

die skooljaar in die

die kalenderJ:::u;_r te laat eindig nie.
voorheGn, sae,mval

3.

DlE

IHD:t:;LING

n~et

v.~..,5

Orals in die
myne ingedeel.
termynst

helft~

vsn

Di t ElOet dus soos

die kalender jaar.

DIE
w~reld

SKOOLJA.AR

word die skooljaar in ter-

In enkele gevnlle is daar 'n een- en ;.ryf-

1 in gebruik, terwyl die 1:1eeste lande gebruik

maak van 'n tvvee-, drie- of vier-termynstelsel.
In SuidAfrika is daar slE:gs laasgen(§l()r.lde dric: stelse:ls wat ooi t
t er sprs,ke kom.

i. Drie-termynstelsel
HiBrdie stelse:l vvard deur die onderwysowerhed~
van baie lande as geskik oeskou.
Ook in ons land is daar
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stelsel as wenslik en

skik bvskou OE1dat daar 'n be sparing van opvoedkundigG tyd is en

drie I:J.in of meer ewe lang vaKnnsies ten e.evol5 kan
Di t

he.

gevolglik lllee bring dat die eerste lang vakansiG

in r:1aande wat geskik is vir studi&doeleindes val, terwyl
die koue wintermaande in die kwartaal sal wees en die .
tweede lang vakansie gedurende .Augustus of SeptembE:r;:r:aand.
Klimatol
ese faktor~ bepaal dus hoofsaaklik die onwenslikh;.;id Vc,n
ii.

Grdie stelsel vir

Tr~nsvaal.

Twee-terE~nstelsel

'n Groot aant
maak van hierdie stel

e.nder lande in albei halfronde
gebruik.
Na bewering is dit c k
reeds voorheen in Transvaal sander die verlane;de sul{ses t,JG-

gepas.

So 'n stelsel hou die moontlikhede in van sls

tvvGe lang vakansies;
rustye

twee lang vak2..nsies met twee kort

dur.:snde die:, ser:1esters;

naastenby

ooreenste~

of selfs vakansietye W".t

met die au tradisionele kalender in

Trc.nsve.al. Di t sal cok 1 n bGsparing van opvoedkundigtJ tyu
en administratiewe werk ten gevolg h@. Vakansietye
gere~l

word tydens tydperke wat geskik vir die dovl is.
PrinsipieE:l is daar in werklikheid

t~en

'n twea-termynstelsel in te bring.

besware

Die meeste onder-

wysers en ouergemeenskappe in Transvaal is op hierdie stadium
lik

e te vinde vir so 'n vere.,ndering nie en gavoleons dit ook vir die :::1abye toekoms, maar buite r..:.-

l::ening la'3.t.
iii. Kvvarte.alstelsel
Min ander lande pas hierdie stelsel toe.

In

'IT2.ll8-

vaal is dit reeds ssdert die sewentigE:r jo.re vaL die vorige eeu in gebruik.

Alhoewel dit nie in

die~begin

een-

vormig was Eie, is daar tog deurgaans 'n kwartaalstG el
gevolg.
Oor 'n lang tydperk is verskillende faktore in
aanruerkine:, geneem met die opstel van
lender en gaandewee:,

t

e vier-kwart

die stelsel tradisioneel in 'Irans-

Va2.l geword.
Sor.1nigC: instansies voer aan dat die stelsel
'""
onn:)dige administratiewe werk veroorsaak maar die onderwysowerhede kan dit mnklik verhelp indian die beswasr oJk
deur hulle as geregverdi&., beskou word.

. ~'

-

- 132 Skoolhoofda en onderwysinrigtings as sodanig, sal
E1aar al:tJ:lal r;1oet bcsef dat die vier skoolvakansies wat in ':u
kwartaaljaar val, nie die werk behoort te benadeel veral
tb1 opsigte van

1

n LiGrkbG.re verslapping van

moontlik g0durende cUe laaste week

VGil

c~ie

werk wat

elke kwe,rtaal Leg

intree nie.
Aangesien die meeste onderwysers en belB.nghebbencle
·ouers van skoolgae"nde kinders voorstanders van die tradisiogee~

nele kwartaalstelsel is, word dit as wenslik en gerade
onl dit in Transvaalse skole te behou.

Die tradisionele

kwartaalstelsel leon hoiJ:',self oak tot baie meer moontlH::llG2.--::
ten opsigte van die verskuiwing en verlengin5 van skoolvakcnsies.
b.

GEDIFFLR..cliS IE:8RDE

KAL:G1TD..::;RS

i. Provinsies
Gedifferensi8erde

kr~leDders

in ander lande byvoor--

beeld in die V.S.A., is niks buitenbewoons nie.
lenders verskil van stnat tot staat en soms

v~n

Skoolkadorp tot

dorp.
Die £omitee van Ondersoek na die wenslikheid

v~n

verspreiding van vnkansietydperke in die Republiek, het vorklaar dat di t wel n,oontlik is
vc:.~1

GEl

'n

doelEm.ti~,e

verspreidin(·

vakansies ts bewerkstellig ,,!its daar 'n goeie wil tot

s2,1Eewerking en di0 bereidwilligheid best2an or;" geriD.ge opofferings te l1laak.
die

Spoorwe~

Verlib'ting vc,n spi tsbe;settingstye vir

en die hotelwese is moontlik as daar 'n tyd-

skeiding tussen die spitstye
sies

V&l

V&'1

die soE1er- en wintervakan-

die verskillende provinsies bewerkstellig kan word.

1\:et ons fenominD.le industrHHe- en r;,ynbou-ontwikkelingsprugram het die struktuur van die sc;.,r.1elewing meer ingewikkelc:
geraak en het die eise wat aan verskillende dienst8 gcstel
word, oak dien ooreenkomstig toegeneem.

Die verspreiding

van skoolve.kansies is dus wenslik en oak uitvoerbaar.
NiG
e,lleen bevorder di t toerisme nie, Liaar di t bevoordeel c;ch:
die provinsies wat besoek word, se finansies.
Hierdie
weual~

~edifferensieerde

kalenders hoef nie nood-

provinsialisme of provinsinle insulariteit in die

hand te werk nic.

Voorts behoort families ook nie skade tl:

ly weens gebrek aan Llant skaplike snar.Ihorie:;heid nie Ollid2t
daar nltyd 'n oorvleueling sal wecs en die vervreemding van
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Met die oog op die hou van sekere kompetisies so
bv. die Nuffieldkompetisie
di t ook wenslik dat dnar i-::;v1e1 : _,
'n oorvleueling van vai<::ansies sal wees.
Daar was reeds in die verlede 'n vers
skoolvakansit.s van
provin es en ge fferen
lenders is dus niks nuuts en buitengewoons nie.

..,
..L

die
eerde
Dit

belang van die land sonder benadelinb van die opvoedingsprcses dat
e ke.lenders van die verskillende provinsies
dus verskillend E10et wees.
ii. Transvaal

sedert

Uit die ondersoek blyk dat daar
die verlede
e twintigerjare verskeie kere deur die Onderwys-

departement toegewings gemaak en gepoog is
van Skoolrade en
fend toe te pas.

01~1

met behulp

differensieerde skoolkalenders doeltre£-

Nic:: alleen 1~ so 'n -toe_gewing die Departement
sekerc byko~stige admin1stratiewe pligte ten laste en lswe~
di t in die praktyk heelwat probleme op nie, r,u:.. ar dio vraelys van die T. 0. toon ook aan dc.t 'n groot deel van die .-:;Jl-derwysers werksac.r:l in warmer stre

, nie vir 'n gedifferb.O·

sieerde kalender to vinde is nie.
C.ie ge el geneera, moet daar cs gevolg van d.ie
0elsel by onC.erwysers en
e
ongewildheid van so 'n
bleme wat dit opl.;:;wer, afgesien word van 'n gedifferens
eerde skoolkalender.
DiG oplossing 1noet in die eenvun;lie;
verspreiding van vakans

tydperke vir Transvaal gevind

wor~l,

veral ten opsigte vr:cn die sor,1er- en vvintervakansies we.t
voordele aan beide lae- en
wat ook van elke streek t

ho~veldstreke
tko~ings

bied, maar
en opofferings

sal VGrg.

c. VAKb.NSIETYDPERK3
])ie keuse van 'n kwartae.lstelsel vir Transvaal
bring ook vier vakansietydperke mee. Hierdie organisat
ese probleem wat so baie fasette ven 1 n ingewikke c
sosiale struktuur rcak,
nooi t sodcJlig opg os kan vvorc~
on:
belanghebbGnde insta..'1s s tevrede te stel nie.
t
lyk sons asof die tradisie so ingewortel is dat mense en
nuwe idee summier verwerp en verdoem on dan
erna rede3
soek waarom hulle dit verwerp.
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bespreek en sekere sienswyses gehuldig.
i. Desember- of sOlJlervakansie
In lande gele~ in die Suidelike halfrond is die
somervakansie aan d:le einde van die jaar gewoonlik taamlik
lank. Dit is hoofsaaklik te wyte aa:n die twee- en drietermynstelsels wat gevolg word.
In die Noordelike halfrond waar ook meestal 'n
soortgelyke indeling soos in die s~idelike halfrond is,
is die somervakansie gedurende die helfte van die kalende~
jaar ook lank terwyl die Kersvakansie slegs 'n week of
twee duur.
Met ons vier vakansies in 'n kalenderjaar, w8rd
'n periode van ongeveer vyf tot ses weke as voldoende vir
die sorr.ervakansie beskou. Hierdie vakansie moet dus reeds
al in Desember 'n aanvang neem.
Die sluiting van die skool
laat in Desember hst baie kritiek en waerstand uitgelok.
Die meeste van die aangevoerde redes teen so 'n laat

sluit~

ing besit nie veel oortuit:,ingswaarde nie.
Indien die skole na 16 Desember sluit, vind daar
in 'n mate 'n onderbreking in die rustige verloop en kontinurteit van di~ wsrk plaas. Die feesstemJling en vakansiedag in 'n be.sige week mag moontlik nie in alle opsie:te
bevorderlik vir dis sukses van die kandidate vir die verskeie eindeksan1ens van die middelbareskool;
die skoolbesoek en algemene gesindheid ten opsigte van skoolwerk in
sommige skole wees nie. Die skooljaar moet so na Tiioontlik
net voor Geloftedag afsluit.
Skole wat hulle eie skoolfsaste in verband met Geloftedag wil re~l, kan dit dus 'n
dng of wet voor die datwn hou met net soveel sukses.
Geloftedag ffioet dus in die skoolvakansie val.
Na ongeveer vyf tot ses weke moet die skole heropen d.w.s. ongevoer tE:en die end ven die derde week in
Januarie.
Argumente teen so 'n vroe~ begin in Januarie
soos klimaat in die laeveld; vakansie vir sekers groepe
soos winkelklerke, werknemers by industri~le ondernemings
vakansie-akkommodasie vir 'n volle maand ens. is alles
waar. Ter ondersteuning vc:m 'n vrve~r begin in Januarie
word o.a. die vol~ende aangevoer:

e~
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Vakansie-akkomraodasie behoo
op 'n weeklikse basis
beskilr:ban~~ gestel te word.
Ook verkies 'n baie kle
pcr-s
asie van
e bevolking Oi::. 'n valle maand by vakansie-oorde te vertoef.
(b)
laeveldstreke is daar min ver
tussen
klir.1aat in Des
r, Januarie en selfs Februarie. (
12)Hitte sal verduur moet word ongeag van die begindatum in
Januarie.
~nval kan
e klimaat
durende
tydperkG
verskil.
Oak kan leerlinge die
ve.n jaar tot Jaar
hi tte a:;"n die b
van 'n sko Jaar beter verduur as teen
die einde van
e jaar wanneer die vermoeienis-faktor reeds
fu~tree het en die kinders se weers
dus ook
sal
wees.
ologiese
ore word besef maar moet tog
perspaktief gesien word.

e

esster,uning gedurende die Kersgety
(c)
Nadc-.t die
je.ar verby is, is kinders gewoonlik gretig om weer
Die nuwe ondervin
vir beginners,
toe te
standerds en in baie gevalle oak nuwe
, is 'n
Die atmosfeer is dus wat die j
Kkings
oolgarcn.
tref, ryp en geskik vir

en r:uwG-skoal
nuwe
stt:
be-

(d) Werkner.iers by
boubedryf, industr:iet! ens. wat ond,;:,r
die Nywerheidswet ressorteer, kan deur
ddeling vac
~
e kanale ret!lings laat tref om
vakansies
Desember tot Januarie te laat aanpas by die skuol vak2.nsi e 2.
van al die verskillende oorwe
inagn
ten gunsta en teen 'n vroet! begin in Januarie
e
ondersoek vollediG bespreek is, is
mening dat die skole kan heropen teen die end vsn die derde we
begin
van die vierde week
Ja.nuarie na 'n vakan
tydperk van
vyf tot ses weke.
i'Jiet

ii. Aprilvakansie
wissel
e Paasvakansie van sl s
oorsese-1
tot twee weke.
In Duitsland duur dit o.ngaveer
'n nawe
twee weke, in
nemarke en sekere state vaLl die V. S .A.,
egs 'n week en in Spanje slegs 'n naweek.
Oar 'n groat aantal jare het die vakansie in
Transvaal ongaveer tien dae
duur (Tabel 7).
Vanaf
is dit verl
tot ongeveer drie weke.
erdie veranderins
het baie kritiek uitgelok soos byvocrbeeld die volgende:
(a)

Dit is die beste tyd van die jaar vir studie, en

136 voedkundig beskou is so 'n lang ve"kansie reeds al in il.pril,
n:t.e geregverdig
e.
(b)

Die werk

ook skaars a2n dis
en daar bes
geen behoefte aan so 'n lang onderbreking
daardie tydstip van die skooljaar
Ter ondersteuning en verdediging van die verandering kan die volgende ac,ngevoer word~
(a)
Indien die skole vroe~r in Januarie begin, sal
o
eerste kwartaal t
kort voor Van
ebeeckdag reeds taamlik lcmk wee s. Met al die sportbyeenkomste en ander skool--ak~iwiteite
agter die rug, sal so 'n rusperiode welkoD e~
ook welverdiend wees.
(b) Baie onderwy sers in Transvaal verkies dat die Paasn~.:i·week nie
die vakansie moet val nie.
Sodoende
twee onderbrekings wees,
• die Paasnaweek en die vakansie.
Met Van
ebeeckdag, Goeie Vrydag en Paasmaandag in die
Aprilvakansie kan die vakans
maklik ongeveer drie weke
duur. Van
tydperk sal daar maar ongeveer tien skoo
dae binne die vakans
val wat maar ongeveer vyf of ses
skooldae meer
as wat voorheen die geval was.

e

(c) Hierteenoor bied die langer vakansie nou oak die geleentheid aan boere sowel as werknemers van
dustrie~,
myngroepe ens. om 'n vakansie elders tE: gaan deurbring.
Baie van hierdie nense het reeds voorheen hulle ki:nders
t die skoal gehou toe die lengte van
Aprilvakansie
slegs tien dae was. Die nuwe vakansiere~ling is dus bevorderlik vir skoolbesoek en gevolglik ook~~ie onderwys.
(d) Die aangename klimaat en die lengte van die Aprilvakansie bevorder toerisme. Die Krugerwildtuin, Die Openbare-Cord Loskopdam en die Mineraalbaddens
Transvaal
word druk beso
(Tabelle 26- 30). Opvoedkundig sow8l as
fisies is dit voordelig
skoolgaande kinders.
Verder
baat die provinsie finansieel by die besoeke aan plekke
wat onder sy jurisdiksie ressorteer sodat dit oak weer
indirek tot voordeel en in belang van die opvoeding van
die jeug kan strek.
Baie van
e onderwysers wat eers ten sterkste
teen
e langer vakansie in April gsk~nt was, vcrklaar
to.ns onomwonde dc;.t die verendering tog meer voordele inhou as wat eers besef is.
'n Aprilvakansie van on&eveer
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er gebruik wo_
en di t kan dus in ·rransvat:cl gerus bE:Jhoue bly.

iii. Julie- of wintervakansie
In lande in die Suidelike halfrond gele~ is die
wintervakansie maar ongeveer twee weke, terwyl dit ln die
Noordelike halfrond gddurende die Kersgety in baie lande
slegs 'n paar dae duur.
In Transva~l het die gewoonte om Juliemaand as vckansie te beskou, reeds tradisioneel geword. Die korter
Julievakansie wat sedert 1961 van toepassing in Transvaal
is, word on-;. die volgende redes deur belanghebbendes afgekeurg
(a) Dit skakel die moontlikheid om akkommodasie by die
in huise en woonstelle vir 'n valle mnand te verkry, heeltemal uit.
(b) OuGrs bly nog met vakansie vir ~ie res van Julie we~
en die skoolbesoek is gevolglik gedurende die eerste week
van die derde kwart
(c)

swak.

Dit is te koud vir kinders op die

ho~veld

om gedurende

Juliemaand skool te gaan.
·.rer onder euning vir 'n Julievakansie vE,n
veer drie weke kan die volgende aangevoer word:

e--

(a) Die betrokke instansies by vakansieoorde sal ma~r
bruiK moet beoefen om huis~
deurgaans die reeds bestaande
en woonstelle op 'n weeklikse basis te verhuur.
(b) ~et 'n langer Aprilvakansie, sal die behoefte om vir
die hele Julievakansie weg te gaan, oak stadigaan vermindar. Die meeste mense verkies oak om slegs twee tot drie
weke by vaksnsieoorde te vertoef.
Transvaal is die korter JulievaIn warmer streke
kcnsie weer baie welkom..
Volgens statistiek blyk dit dat
(c)

Julie nie kouer as Juniemaand is nie ( Tabel 12). Sorr.s is
die lae.ste deel van Augustus selfs kouer cs die l2.c.ste £;;.::deelte van Juli8.
Klimatologiese faktore kan gerus in dje
reden
teen 'n korter vakansie buite rekening
la2t
word.
Met inagn
vcn al die argumente ten gunste er-·
teen 'n vakan e ve.n min of mBer drie weke in Julie wat
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dat so 'n vakansietydperk wel aanbeveel kan word.
iv. Oktobervakansie
Hierdie tradisionele kort vnkans
van ongeveer
tien dae word waarskynlik deur al die provinsies in
e
Republick as voldoendc aanvaar.
Daar bestaan dus geen
rede wa~rom dit langer of korter as ongeveer sewe
dae hcef te wees nie.
Die n.eeste Tra.nsvaalse skole neem ook

geno~

me

J

die insluiting van 10 Oktober in die laaste kwartaal
(T.O. Navrae :Bylaag 3). HiGrdie volksfees wat van kulturele waarde vir die Afrikaner is, kan by voorkeur by
die laaste kwartaal ingesluit word maar dit mag ook in
die vakansie val
dien
t die opstel van die kalende~
enigsins bewoeilik.

Uit die ondersoek blyk dit dat die verdeling van
die skoolkalender beskou kan word as 'n organis~tories
opvoedkundige probleem met baie fasette wat die hele so·siale struktuur op die een of ander wyse re.2.h:.
Geen inde
van die skoolJaar kan ooi t alle belanghE:bbende pe::::'··
s en tevrede stel nie.
In die onde,~
sane en instansies
soek is gevind dat die sienswyse van verskillende inste,r:sies en individue t.o.v. skoolvakansies, soms 'n skerp
antit8 s vorm.
Skole moet ook nie op 'n Maandag heropen nie.
Hierdie gebruik om nie op 'n Maandag te open nie, bestaan
reeds bc,ie jare in Transvaal en di t

is ook nit:: onvereni&:-·

baar met die skema wat aanbeveel word nie.
Verder sal dit=;
eerste lc-1\'E'rtaal die langste wees met die tweede en derd~,
kwartalenaastenby ewe lank en die laaste kwartaal dan die
kortste.
'n Skoolkalender gebaseer op die volgende

skema~

word vir Transvaalse skole aanb8veel. Skole moet saver
moontlik altyd op 'n Vrydag sluit en op 'n Dinsdag heropen.
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Vanaf end va:n clie dercle of beE,in vicrc~e
we
in Januarie tot onbeveer die end
van die e
e week in April. Dus minstens een skoolweek in Januarie. Cngeveer 55 skooldae.
e weke, tesame met die naweke en 1 n
ekstra i1iaandag wat die totaal op ungcveer 17 dae te staan laat kom. Dit
sluit ook die Paasnawe
en indien
moontlik, van Riebeeckdag in.
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Vanaf b
April tot
o.ngeveer end Junie of end eerste weeK
in Julie.
eveer 50 skooldae.
, te same
die naweke en 'n
ekstra Maandag wat die totaal op onbeveer 24 dae te staan laat kom.
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Vanaf begin vierde week of end Julie
tot min of meer eiJ.d September of eerst..::
week
Oktober. Ongeveer 48 skooldae.
week.
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eve.er 10 dae.

VI~RDE KWARTAAL~

Vanaf
tweede of derde week in l.,ktober t
ongeveer helfte Desember. Cngeveer 44 skooldae.
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Vyf of ses weke.
Totale ac.ntal skooldae, o.ngeveer

7.

