HOOFS~_2.

OUER - ONDER\'IYSERSJJ.illSPREf(INGS AS
BEL;1.NG RIKE STUT IN VOOGONDERVIYS

I.

INLEIDING

Om van voogonderwys •n sukses te maak m6et die voogonderwyser
die kind se agtergrond ken.

Die beste manier om hierdie

inligting te verkry is om huisbesoek te doen.
Transvaalse

Onderwysdeparte~ent

Die

beveel ook huisbesoek aan,

maar stel dit nie as n vereiste nie.

In die praktyk is

daar talle probleme wat dit ;noeilik vir voosonderwysers
maak om huisbesoek te doen.

Die enigste alternatief skyn

ouer-onderwysersameoprekingsl) te wees wat op •n georgani=
seerde en wetenskaplike wyse moet plaasvind.

Di t word

egter betwyfel of samesprekings met kinders se beLmgrikste
voogde enige aandag in onderwysersopleidDlg geniet.
Voogonderwys het sy beslag gekry om doeltreffender uitvoering
aan die verskerpte vernuwing in die onderwysprogram te gee

o.a. ook deur middel van individualisering en differensiering.
Ouers word veelal in die duister gelaat oor vele sake in die
onderwysprogram wat kan meebring dat hulle die talryke
vernuwings nie net bevraagteken nie, maar ook afsydiger

1)

In hierdL~ ;loofstuk word van samesprekings, onderhoude
en konfert.::nuies gepraat, wu.t as sinonieme beskou moet
word.
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teenoor bulle kinders se opvoeding en onderwys kan laat
staan.

Voogonderwysers bet oak hier n taak om deur

middel van samesprekings belangstelling by

ouer~

te wek

en vertroue in te boesem.
Van.die kleuterskool tot in die selcondere skool is sinvolle
konferensies met ouers altyd· inligtendgewend vir ouer
onderwyser en tot groot voordeel van kinders en

~n

adoles:::~ente.

Konferensies is deel van die moderne onderwyser se verant=
woordelikheid.

Daar moet persoonlike kontak wees.

Briefies

en omsendbriewe aan en beroepe op ouers sal hulle waarde eers

he

wanneer die ouer ervaar dat sy kind se onderwyser werklik

in boo as mens

bel~illgstel

en in sy ouers as mense.

Die dag w<.mneer elke onderwyser in die georganiseerde onderwys=
beroep bese£ dat by volksleier, geestelike en kultuurleier is,
nie net van die kind nie, maar ook van die volwassene in die
skoolgemeenskap, sal hy moontlik pogings aanwend om ouers ten
volle by die aktiwi tei te

V'ill

die skoal te betrek.

Die skoal,

deur sy hoof en voogonderwysers, bet die voorreg en verpligting
om ouers doelbevms en planmutig te lei oo bulle plek in bulle
skoal vol te staan.

Ouers is bereid om diens te lewer, maar

bulle soek oak bietjie warmte, deernis, persoonlike belang=
stelling

en waurdering.

Deur te kommunikeer kan die skool goeie begrip en vriendskap
of ontwikkeling van kultuur of duidelike verskille meebring.
Dit beteken voorts om met iemand iets te deel, oorleg te
pleeg en mee te deel.

Ouer en onderwyser kan oor hulle
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verskille gesprekke voer en kennis en inligting uitdeel.
Sowel andersdenkendes as eendersdenkendes moet in gesprek,
oorleg of konfrontasie betrek wordo 2 )
Die hele saak van ouer-onderwysersamesprekings soos in
hierdie hoofstuk weergegee word, is hoe dit in sekere
skole in die V.S.A. gedoen word.

Di t

word nie voorgehou

asof daar nie ook samesprekines in Transvaal tussen
onder~ysers

en ouers ploasvind nie.

Seker in elke

Transvaalse laerskool is daar ouers wat die hoof of
onden·;yser uit eie begeerte kom spreek i.v.m.

'Il

'l1

kind,

wat spruit uit kommer oor leer- of gedragsprobleme, of
uit ontevredenheid met

'Il

kind se skoolvordering, die

"·onbekwame 11 onderwyser, die "onregverdige 11 behancleling
van •n kind, ens •

Skole tree voortdurend in verbinding

met ouers i.v.m. bulle kinders, 66k oor leer- en gedrags=
probleme en ander sake wa.t d:ie l{ind raak.

Elke onderwyser

sal waarskynlik kun getuig van terloopse samesprekines by
akoolfunksies en openbare en sosiale byeenkomste en die
talle oueraande en boekuitstallines wat by skole gerael word.
Die vraag kom egter na vore of hierdie samesprekings waarde
het wat blywende voorcleel vir elke kind het.

2)

Word daar

Bailard & Strang, Parent-teacher conferences, p. 1.
Vgl. ook: Du Plessis, P.G.':.:. Kommunikasie en eens=
gesindheid. Aambee1d, 1(1): 2 - 3, Maart 1973;
KoninG", T.L. Verant>woorde1ike kommunikasie en vera.nt=
woorde1ike kritiek.
Aambee1d, 1(1): 4 - 5, Maart 1973;
Scholtz, I.Po
Ouerveruntwoorde1ikheid en die skoolo
Onderwysblaq, 843(LXX:X:): 38 - 39, April l973o
/l86o

aantekeninge van indrukke met hierdie "sosiale" same=
sprekings gemaak?

Is daar werklike sprake van same=

sprekings op professionele vlak deur onderwysers as
kinderdeskundiges

en -opvoeders?

Word daar in die ware sin van die woord
van elke kind gemaak as

voog~nderwyser

~

deskundige studie

deur voortdurende

waarnemin8 en eersterangse kennis van die gesinsagtergrond?
Beskik elke voogonderwyser oor die grondige teoretiese kennis
en praktiese ervaring om aan al die doelstellings van voog=
onderwys uitvoering te gee?

Kan elke onderwyser sinvol

samesprekings met ouers voer uit
diepgaande kennis van die

~

agtergrond wat getuig van

Christelik-nasion~le

Opvoedkunde

en opvoeding?

II.

WAT

IS

OUER-ONDER'ilYSERSAUES:PREKINGS?

Die twyfel uan hierdie soort onderhoude ontstaan omdat i.p.va
dit te sien as die

nr.~.tuurlike

saampraat van onderwysers en

ouers, daaraan gedink word as iets formeels, iets strengs en
afskrikwekkends en duarom baie moeilik.
wees nie.

Dit hoef nie so te

Dit is immers iets natuurliks vir die onderwyser

wat by die skool met die kind lewe en vir die ouer wat by
die huis met hom lewe, om bymekaar te kom en bietjie verge=
lykings te trefo3)

3)

Langdon & Stout, Teacher-parent interviews, p.lo
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III

o

WA.AROM

IS

OUETI-OHDER'7YSERS;J1,1ESPR.EKINGS

NODIG?

Hierdie samesprekings in die Christelik-nasionale skoal is
nodig omdat die onderwyser as voog en plaasvervangende ouer
van die kind gedurende skoolure optree.

h~le

Hy moet die

kind opvoed, en dit is onwaarskynlik dat hy sukses kan

he

sander die medewerking van die natuurlike ouer en voog.
Omdat die skoal elke kind individueel wil opvoed en volgens
elkeen se potensialiteite wil laat ontwikkel, is agtergrond=
kennis van elke kind nodig, wat verkry kan word deur
samesprekings en saamgesels met ouers.
Daar is baie redes vir hierdie samesprekings, maar scicim kom
dit daarop neer dat die kind bevoordeel word.

Hierdie

konferensies is ook baie belangrik vir die totale oueropvoeding,
juis terwille van die kind.

Grondliggend aan alle same=

sprekings is begrip, respek en waardering n vereisteo 4 )

A.

SAMESPREKINGS

SOVER

DIT

DIE

KIND

AANGAAN

Hoe beter ouers en onderwyser mekaar verstaan, hoe minder
sal die kind hierdie kant toe en daardie kant toe getrek
word deur mense wat nie weet wat die verskil is tussen die
twee lewens wat hulle hom vra om te lewe nie.
Dit is van die grootste belang vir die onderwyser om te weet

dat die kind alles van sy huislike lewe, die huislike
gesindhede en verhoudinge en die huislike verwagtinge van
hom elke dag sr..am met hom skoal toe bring.

4)

Dit is deel van

Bailard & Strang, op. cit., P• vii en 3lo
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sy lewe.

DB.n sal die onderwyser die kind beter verstaan.

Dit skep by groat en klein kinders gewoonlik groat tevreden=
heid om te weet hulle onderwyser en ouers ken mekaar.

Die

kinders put groat genot daaruit om die onderwyser te hoar
praat van ouers as mense wat geken word en wie se persoonlik=
hede en gesindhede by die onderwyser bekend is.

Dit plaas

dinge op rn gesonder en gemakliker basis as wanneer

11

die

onderwyser" rn vue soort wese is - ongesien en onbekend by
die ouers, terwyl'tlie ouers" slegs
onderwyser.

'11

naam is vir die

Saver dit die kind se skoolwerk betref, is dit

net tot sy vo ordeel as onderr:yser en ouer bymekaar kom.

B.

SA1;ffiSl)REKINGS

Die

onder~yser

UIT

DIE

OU:CR

SE

OOGPUNT

GESIEN

is in die beste posisie om die ouers van hulle

kind se vordering, van sy kundighede, belangstellings,
probleme, verwarrings en sy genietinge soos dit uit sy
skoolwerk en omgang met andere blyk en sy verhouding met die
ondervcyser, te vertel.

Die onderv:yser kan maklik baie

aangename besonderhede van die kind aan die ouer meedeel
iets waaraan die kind nooit eers gedink het om te vertel nie.
Hy kan praat van leer, groei, ontwikkeling - dinge wat die
kind nie kan sien nie.

Dis vandag belangrik "when school

living and learning is coming to be seen as extending far
beyond book learning ••• n5)
Die onderhoud kan ouers inligting gee van fusiliteite wat
die kinders sommer as vanselfsprekend beskou en net terloops

5)

Langdon & Stout, op. cit., p.

7Q
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noem, sodat ouers min weet wat daar werklik is, soos
waarnemings op die skoolterrein, opvoedkundise apparaat,
biblioteekfasiliteite,ens.

Dit is ook goed as.ouers

weet dat die opvoeding en onderwys doeltreffend plaasvind,
mis.kien doeltreffender as jare gelede, maar dan moet die
onderwyser duidelike spesifieke voorbeelde hoe dit gedoen
word, gee.

Ouers het

'Jl

agterstand waar groat veranderinee

in tegnieke en organisasie in skole ingetree het.

Die

vooruiteang wat gedurende die afgelope paar dekades ingetree
het t.o.v. minder verstarde dissipline en meer kindsentriese
studies, het skynbuar nie tot die begrip van baie ouers
deur gedring nie •

Daar is

'Jl

tydsagterstand:

skole het

vinniger as ouers beweeg en gevolglik is ouers krities
teenoor skole omdat genoeg kennis bv. nie in kinders se
koppe ingedril word nie en omdat dissipline miskien

t~

toegeeflik is.
Ouers se argwaan word dan dikwels op die kinders oorgedrao
Kinders se lojaliteit teenoor hulle skoal verminder en die
skoal se verrigtinge word gevolglik gekortwiek.

Hoe

vinniger veranderinge in die skoal plaasvind, hoe grater
is die moontlikheid dut ouers se ondersteWling van die
skoal verloor sal word.

Die enigste manier om dit te

6

voorkom is om ouers saam met die kinders op te voed. )

6)

Young, Michael.
Parent-Teacher cooperution, p. 139-140.
Vgl. ook: Casavis, J.N. Principal's guidelines, p.l94.
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Die onderhoud gee ook aan die ouer geleentheid om van sy
kind teenoor iemand te praat wat vir die kind omgee, hoewel
op

'11

ander manier as die ouer,

steeds warm en eg.

'Tl

meer afgetrokke. manier, dog

Die ondervryser, vanwee sy opleidi:ng as

ondE!rv1yser en ervaring van kinders, weet van dinge wat vir
ouers van hulp kan wees, die.wyse hoe kinders groat word en
ontwikkel, 'Nat norrnaalweg van hulle ver\'tag kan word, ens"7)

C.

'l'l

SJ'J·:IESPTIE'KIHGS

Mens wonder of

'11

VAN

DIE

ONDEH\!YSIDR

SE

GJ~SIEN
-·····----

KANT

onderwyscr werklik '11 kind k8.Il verstaan

sander om sy ouers te ken en met bulle te gesels.
'l'l

Hoe kan

ondervtyser die kind se agtergrond leer ken andere as deur

met ouers te gesels?

Hoe knn hy weet wat 20 - 30 kinders dink

as hy bulle agtererond nie ken nie?

Net die ouers kan vertel

van die kind sedert sy babadae, hoe hy opgegroei het, wat
hulle van hom verwug, vir hom hoop, v;u.t bulle hom van reg en
verkeerd geleer het, sy verhouding met sy huismense en om=
gewine, sy vriende, sy vrese, ens.

Die onderwyser as

opvoeder moet altyd onthou dat ouers se ego onlosmaaklik
met bulle kinders verbind is.

Onderwysers is geneig om

ouers altyd te verwyt dat bulle bf die kind beder.f, bf te
streng is, bf te inkonsekwent is,
probleem in die klaskamer Wlak.

bf wat die kind ook al tot
Hoewel die onderwyser die ouer

na regte mag blameer, moet hy onthou dat die ouer sy kinders
opvoed soos hyself opgevoed is, of dat daar huislike
omstandighede is wc.arvoor niemand

r~ad

het nie.

Die

onderwyser moet nogtruls begrypend en simp::.:.tiek teenoor die
ouer wees. 8 )
7)
8)

Lrmedon,& Stout, op. cit., p. 5.
Ibid., p. 9 - 11. Vgl. ook: Bailard &

Str~me,

op.cit.p.7o
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D.

SAr.rESPREKINGS
SOOS
DET.ffi
OUEH
:B,'N
ONDER'','YSBR

BEIDE
GESIEN

Ouer en onderv;yser het dieselfde belane;stelline;- die kind
en sy welsyn.

Dit is dus vanselfsprekend dat om saam te

gesels 2.an die baie doeleindes v:at ouers en onderwysers
gemeenskaplik het behoort te voldoen.

Die netto resultaat

is nuttige inlieting vir beide onderwyser en ouer:

inligting

van die huislike verrigtine;e vir die een, van skoolverrigtince
vir die ander;

inligting oor hoe die onderwyser oor sekere

sake voel en inligting oor hoe die ouer oor sekere sake voel.
Samesprekings bring mee dut onderwysers en ouers aan mekaar
Di t is n<.:.tuurlik do.t

as mense dink.
ouers as

'Il

"versameline 11 en vuagweg

~s

'11

onderv1yser aan

"lie ouers 11 dink,

totdat hy bulle uitsorteer het volgens die kinders wat aan
Ook vir ouers is dit dikwels moeilik om die

bulle behoort.
onderwyser as

~

persoon te sien.

Die herinnering aan

'11

onderv;yser ui t hulle kinderdae wat kvmai ·wus, mag in die
weg staan.

Onderwysers is dikwels bietjie afsydig, altyd

"die onderwyser", in plaas van dat ouers hulle belangstellings
sien, hulle voorkeure en afkere, hulle verwagtinge en
ambisies, hulle genietinge en hulle warrnte

V3.l1

gevoel.

Nietemin, om sa.am te gesels skep die geleentheid om mekaar
as mense te sienog)

9)

Ibid., p. 12- 13. Vgl. ookr
Bailurd & Strane;, op. cit., P• 2.
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DIE
DIE

IV.

A.

OUZR SE VlRIIOUDING
SKOOL EN DIE OUER

Tl~ENOOR

SE

:r:ISE

IN LEIDING

Bernard Shaw bet eens ges8:
bad nursery" ..

Die rneeste

"An unhappy household is a
l~erprobleme,

problema met orde,

gedrug en dissipline, permissiwiteit, fatalisme, negatiwiteit,
sosiule problema, ongemotiveerdheid, ens. bet bulle oorsprong
by die huisgesin.

Op dii huisgesin rus die toekoms van n

Die skool kan nie mo.ar net skouerophalend die kind

volk.

in die ouers se skoot werp nie.

V/anneer die skool die kind

se gedrags- of leerprobleem vusgestel bet, is dit sy grootste
'"

taak en verantwoordelikheid om die bron vun die kwaad uit te
wis, m.a.w .. die huisgesin moet voorlieting en
ontve:mg.

remedi~rine

Die skool kan die kind slegs help as by die kind

se huislike omstandiehede deur persoonlike ondersoek bepaal
Daarvoor is voogonderwys met al sy konsekwensies

bet.

gebiedend noodsaaklik ..
Behalwe die versorging in die huis bet die kind in die eerste
plek geboreenheid en sekerheid in die skoot van die gesin
nodig.

In die ideale gesin weet die kind dat sy gesin hom

lief het en dat hierdie liefde nie verdien moet word nie.
Ten spyte van wat hy verkeerd doen, swak of goeie prestasies,
is by van sy ouers se liefde versekerolO)

10}

Rienstra, Y.
Kind, school en gezin, p. 18. Vgl. ook:
Vorsatz, J .tr.D.
Aspekte van n rn.odern-pedae;ogiese
diagnostiscring en behr:ndelin[j van kinclers met
gedraes- en leermoeilikhede, 11. 64 o
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In die afgelope dekades het daar ontsaglike omwenteliriee in
gesinsverhoudinge plaasgevind soos o.a. die werkende moeder,
losheid t.ooVo godsdiens en morele beskouings en die probleem
vcm vryetydsbesteding.
ontneem.

Baie funksies V8n die ouers is bulle

Baie vru1 die goeie wat by die skool t.o.v. die

opvoeding van kinders gedoen word, word dikwels by die huis
eenvoudig afgebreek, rn2-ar tog kan die eintlike opvoeding nooit
van die ouer ontneem word nie.

Hy geniet die hulp van die

stn.at, kerk en geueenskap, wat ook belang by die opvoeding VC!n
die kinders het, muar hy behou die finale verantwoordelikheid
vir die opvoeding.

Getrou aan

d~doopbelofte

is hy geroepe

om sy kinders vir elke werk V8.!1 God volkome toe te rus.
ouer bly dus die grootste opvoeder.

Die

Daurom is dit werklik

nodig dat huis en skool kragte saamsnoer en samesprekings
voer tot heil van die kind en sy toekomsoll)
"Eers as die ouer sy regte plek het, sal die eemeenskap weer
reg teenoor die skool ingestel wees.

Dan kan hulle die

bydrae lewer wat van hulle verwue word maar ook deur die skool
in die gemeenskaplike taakvervulline; onderskraag word. 1112 )
B.

DIE

OUER

SE

VliTII1.NT\VOORDEIJIKJIEID

Die ouer moet die stukrag vanuit die huis aan die kind gee
om die onderwyser in sy werk te steun.

By die kind moet

liefde gekweek word vir die onderrig wat hy ontvcmg en vir

11)

Rienstra, op. cit., p. 20. Vgl. ook: Van Loggerenberg
en Jooste, Verantwoordelike opvoedine, p. 113;
Terbl:.mche, T .J.
Die impliku.sies vun '!1 wetenskapsbe=
skouing ••• , p. 132. Kruger en Krauoe, Kind en skool,

12)

Schutte, B.C. Die saak teen die skool.
November 1973.

P•

26o
Fokus, 1(3): J5J,
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die genot w;__.t kennis lean verskaf.

Die ouer kan hierin slaag

deur die regte gesindheid tussen ondervryser en leerling en
tussen huis en skool te verstewig deur sy eie bydrae en sy
volwasse Ol)trede.

Daar ;aoet

'Il

sirnpatieke belanestelling en

voortdurende aanmoediging wees.
en veroordeel word nie,
aangeprys word.

Daar

Daar moet nie net geraas

m.aar goeie werk moet ook waardeer en
m6~t

egter steeds rn ferme hand wees,

getemper deur liefde, want gedissiplincerde optrede moet by
die kind gekweek word.l3)

Dit is nodig dat ouers d.m.v.

samesprekings hiervun b evros word ..

C.

DIE

EISE

WAT

DIE

GESIN

AAN

DIJ<~

SKOOL

STEL

Hoewel dit die ouer se taak en verCtJltwoordelikheid is om die
kind op te voed, kan die ouer nie alles doen nie.

Sekere

verantwoordelikhede ,·,ord aan die skool opc;edra en die ouer
kan die volc;ende eise aan die skool stel:

1..

omdat die skool tvteede in die lewe van die kind kom,
kan die ouer eis dat die skool voortbou op die
fondamsnte w~t die huis gel8 het;

2.

die ouerlike lewens- en wereldbeskouing moet by die
kind bevorder word;

).

die onderwysmetodes mae; nie met die ouer se lewensen w6rc1dbeskouing bets nie;

4.

die inhoud van die leerstof mag nie met die ouer se
lewens- en

13)

w~reldbeskouing

bots nie;

Die studie van Aurdr~kukunde.
Reeks B. Voorlit;ting~tukke oor ol?vo._ccllnL; en cHHleTII.J'D
nr. 2. Covsa, p. 7~ lg7_io

Voordewind, W.J.
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5o

die kind moet volgens sy vermoens en aanleg
opgevoed word;

6o

die ouers kan medeseggenskap in die aans.telling van
onderwysers wat aan hulle vereistes voldoen, eis;

.1.
8.

dat die peil van die onderwys bevredigend is;
dat die onderwys Christelik, nasionaal en vormend
vir bureerskap is en

9o

dat reg en. geregtigheid in die opvoeding en onderwys
van bulle kinders eeskied. 14 )

Die eise vt:J.t ouers kon stel is geregverdig.

Die vraag kom

egter na vore in watter mate die fondamente in baie huise
Kan daar in alle gevalle op hierdie fonda=

stewig gele is.

mente voortgebou word?
wereldbeskouing?

Vat is die ouerlike lewens- en

As hierdie beskouing met die Christelike

en nasionale skoal se beskouings bats, wat moet die skoal
dan doen?

Het al die ouers kennis vun die inboud van

sillabusse en onderwysmetodes en kan bulle
daaroor vel?

'Il

gesonde oordeel

Toon bulle enigsins belangstelling daarin?

Ouers het seggenskap by die aanstelling van onderwysers,
maar dit is ale;emene kennis dat weinig ouers hulle die
moeite getroos om die verkiesing van skoolkomiteelede byte
woon.

Juis m.et ouer-onderwysersa.mesprekings is dit die

geleentheid om aan ouers voorligting te verskaf oor die
voorgaande sake.

Omuat ouers die belangrikste opvoeders is,

behoort bulle te eis dat alle

onder~vysers 'Il

streng Cbristelik-

nasionale opleiding moet geniet en dat hulle kinders in

14)

Van Loggerenberg & Jooste, op. cit., p. 92- 93o
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diesel.fde gesindheid in skole onclerrig moet word.

Die

vrang kan ook gestel 'Nord in watter mate die skool werklik
in gees en strewe Christelik-nasio.naal is, vverklik elke kind
na sy vermoens en aanleg opvoed en steeds reg en geregtigheid
met elke kind laat geskied.

V.

KOT,'llUNIKASIE

A.

OUERS

SE

TUSSEN

BBGRIP

OUERS

VAN

EN

ONDERWYSERS

ONDER\1YSEHS

Die groot meerderheid ondervzysers is in die opvoeding en
onderv:ys omdat hulle van kinders hou en tevredenheid verkry
om hulle te sien ontwikkel.

Deur ouers te ken en dikwels

mot hulle van aangesig tot aangesig te gesels oor klaskamer=
praktyke en onderwysmetodes, slaag ondervzysers daarin om by
ouers

~

gemeenskaplike gevoel van vertroue te wek wat werklik

ui teindelik waarde vir die welsyn v::m die kind het.

Ouers

waardeer onderwysers se egte besorgdheid oor hulle kinderso 15 )

B.

BENADERING

VAN

OUERS

ME1'

SJ.J,!ESPREKINGS

Vir doe1tre.f.fende samesprekings is die benadering baie
belangrik.

Die onderv;yser moet die onderhoud fokus op wat

die ouer graag wil weet - dit moet ouersentries wees.
Om effektief te wees moet die ouer die geleentheid kry om wat
die belangrikste in sy gedagte is oor sy kind, te bespreek.
Wanneer die onderwyser inligting verskaf, moet hy die ouer se
gesigspunt in gedagte hou.

15)

Ba.ilard & Strang,

OJJ.

Onderwysers voer soms n

cit., P• 7 - l:3o
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konferensie asof die ouer geen regte van sy eie het nie 1
maar slegs

'l1

versperring is waarby hy Yt::rby m.oet kom

vir die kind se beswil natuurliko

w~~t

Onderwysers moet

dat ouers gevoelens en gesindhede het wat die produk van
bepaalde agtergrond is. 16 )
Daar is ook 'l1 groot verskil
tussen ouers se ontvanklikheid
gesigspunte.

v~

inligting en

va~

'Il

nuwe

Soumige weerstc.an alle veranderinge, terwyl

ander weer amper enigiets met die grootste inskiklikheid
aanv~J.ar • 17 )
Daar is ook somT:lige status-georienteerde ouers
wat veral op die jong ond.erwyser neersien as onvol·Nasse en
benede sy sosiale status.

Hierdie ouer sien die skoolver=

wantska:p op dieGelfde wyse as die klant-verkoopsdamebestuurder-nituasie.

As die lclant nie bevrediging vcm die

verkoopsdame kry nie, gaan hy d.irek na die bestuurder.

So

gaan hy direk na die direkteur of die administrateur om oor
die hoof te kla. 18 )

Samesprekings m.isluk dikv;els omdat die onderwyser nie genoeg
vun die kind weet nie.

Ouers wil alckurate inligting

he.

Die onderwyser kan ook met rmder onderwysers gesels oor
bulle waarnemings en insigte va.TJ. die kind.

Daar sal

dingetjies wees wat hy graag aan die ouers sal wil vertel,
wat hy vun bulle sal wil vra en daar sal dinge terloops na

vore kom.

16)
17)
18)

Vgl. p. 153-151 hierbo.
Bail~~,rcl & Stran~, op. cit., p. 8 - 13.
Casavis, OJJ. cit., p. 208o
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a.

Hy sal vertel van die daaglikse skoolprogram en

waarom dit so beplan is.

Ouers weet nie werklik wat

elke dag by die skool aangaan nie en boor maar net
, stukkies by kinders.

Onderwysers vertel nie en ouers

vra nie juis wat aan(!aaii nie.
b.

Reels en regulasies:

Elke skool het sy algemene

reels en elke klasonderwyser het sy spesifieke klasreels.
Moontlik vertel party kinders aan hul ouers wat die
re~ls

is.

Dis nietemin geed as onderwysers ouers

hiervan vertelo

c.

Hy kan vertel van wat alles gedoen vmrd om lees

meer genotvol en betekenisvol te maak en vir die ouer
om baie oefenine te verskaf.

As die kintl in die

laer klasse is, kan die onderwyser melding maak van die
groot hoeveelheid informele lees wat gedoen wo:rd.

d.

Die onderwyseres in die grade kLm vertel van die

vordering wat gemaak word met die gebruik van

sk~re,

plakwerk, inkleur, ens.
e.

Daar kan al tyd rn saak

v;~n

gema.ak word om te V•.:.:·rtel

hoe die kind met Lees, Skrif, Spelling, Yliskunde en
ander vakke vorder.
dat daar

w~l

Dit versterk baie ouerB se vertroue

geleer word, hoewel dit verskil van hoe

hulle geleer is.

f.

Wys kinders se werkboeke en verduidelik hulle gebruike.

Dui a~m 1naar die kind hulp nodfg het.
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g.

Die onderwyser kcm vertel v-,n die soorte bes:prekings

wat by en die kinders saam het.
is
h.

bel~~Lgrik

Hierdie soort besprekinGS

genoeg dat die ouers daarvan moet weet.

Die meeste ouers is gretie dat hulle kinders "goed 11

.moet wees en die onderwyser se goedkeurine moet wegdra.
Daarom r.1o et die onderwyser ouers vertel van die
hulpvaardie;e dinge wat die kind doen.
i.

Dit is oak eoed dat hy die ouers inlie; oar sake waar=

aan hy s:pesiH.le aandae; skenk, bv. die opvoeding
hele kind,

le<.:~.rakterbou,

Villl

die

godsdienstige en kulturele

vorming, ens ..
j.

Hy sal oak van die ){ind se deelname in die groeps=

lewe vertel.

Hierdie bespreking veronderstel dat

ondervtyser en kinders werklik werk en s:peel, be plan en
saamlewe as •n eroe:p.
Villl

2.

In baie kla.skamers is daar min

groeplewe ..

Dinge v1u.t rn .onderwyr3,er graar, wil. ~
a.

Van vrntter skoolaktiwi tei te pruat die kind die

meeste by die huis?

Dis goed om hierv<:m te verneem,

om te bepaal wat vir die kind voor- of nadelie is.
b.

Vlaarmee speel die kind by die huis?

c.

Watter troeteldiere het die kind of bet hy eehad?

Ui t die antwoorde sal blyk vmt die ouers se e;evoel
hieroor is, of hulle van troeteldiere hou of nie.
Di t gee

'l1

idee van die gerdnslewe.
/200.,
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d.

Watter verantwoordelikhede bet die kind tuis?

Die ouers se antwoord sal lig werp op die kind se
gevoelens oor verantwoordelikheid by die skoole
e.

Met watter kinders speel die kind buite die skoal?

Inligting hieroor sal die onderwyser help om die kind
se verhoudinee met ander- kinders by die skool te
verstaan.

f.

Teenoor watter dissipline reageer die kind die beste?

Ook die antwoord hierop sal as hulp dien om die kind
beter te verstaan en hoe om beter leidj_ng in die klaskamer
te gee.
g.

Wat geniet die kind om saam met sy ouers te doen?

Dit het groot betekenis vir die begrypende onderwyser
om te weet hoe belangrik die gevoel van familiesaamwees

in
h.

'll

kind se lewe is.
Watter soort dinge geniet die kind om tuis te doen?

Van die antwoorde of dit speel-, werk- of daaglikse
roetine-aktiwiteite is, sal dien tot beter begrip van
die ouers en kind.

1o
'11

Ylatter soort baba was die kind?

Die onderwyser sal

begrip van die kind se ontwikkeling kry, van die gesin

se lewenspa.troon, die verantwoordelikheid vmt elke ouer
in die versorging va.n die baba gene em het, ens.

Hierdie

dinge is alles deel van die kind wanneer by in die
klaskamer kom.
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j.

Wat sien ouers as die kind se sterktepunt?

Wat

is die dinge waaroor hulle bly voel, die dinge waarvan
hulle die meeste in hom hou?

Dit is baie maklik vir

onderwyser en ouer om in die gewoonte te verval om s6veel
tyd en gedagtes te skenk aan die kind se foute dat sy
goeie hoedanighede selde genoem word.

~

Mens moet

die foute probeer regmaak en dit kan gedoen word selfs
wanneer die oe op die sterkpunte gevestig is.

Deur

hierdie dinge te noem beteken nie dat elke vraag aan
elke ouer gestel word nie.

1!ens het miskien nie

'Jl

eens die geleentheid om met die ouers van elke kind te
gesels nie.

Selfs wanneer

~

mens

w~l

kan, sal n

vraag wat by een onderhoud pas, nie by die ander een
pas nie.

Slegs die onderwyser wat die onderhoud voer,

sal weet wat om te vra en wanneer om dit te vra.

Ouers

moet ook nooit eniee rede he om te twyfel dat wat bulle
se, konfidensieel is, nie oor geskinder word nie en
nooit eers as

3.

~

goeie storie oorvertel word nie.

Dinge wat terloops na vore kom
a.

Ouers se ambisies vir hulle kind.

b.

Die kind se eet- en slaapgewoontes.

c.

Wat verwae ouers van hulle kinders?

Die onderwyser

sal hoor watter soort gehoorsaamheid word verwag, hoe

die kind na sy klere moet kyk, na sy kamer, die pligte
wat hy moet doen, ens.
/202.

202

d.

Wat beskou ouers as wenslike en onwenslike gedrag?

Die oncierwyser kan verseker v.rees ds:li elke kind sy ouers
se idee van wat reg en verkeerd is, na die

~kool

bring.

Dit is goed as die onderwyser hierdie idees ontdek.
e.

Die godsdiens in die huis.

godsdiens

V/at ouers ook van

in die huis vertel, help die onderwyser om

die kind te verstaan.

Wat ouers vertel, meet versi6tig

deur die onderwyser bejeen word, sender kritiek of
kommentaar.
f.

Gesinsituasies.

Jannie vergeet elke keer van die

geld vir n uitstappie, of by het dit verloor, of sy
ouera wou dit nie vir hom gee nie.

Met die onderhoud

kan die onderwyser soms terloops hiervan meldine maak
en dit kan deur die ouer dalk bevestig word dat bulle
dit finansieel moeilik het.

g.

Die algemene gesinsatmosfeer.

As die verhouding

warm, innig en liefdevol is, sal dit wys in die mnnier
wuarop ouers met mekaar en oor die kind praat.

As dit

antagonisties en vol botsings is, sal dit ook duidelik
wys. 19)
NONVERBALE KONVERSASIE

D.
'll

----------------------Onderwyser mag n minderwaardieheidsgevoe1 deur sy

stemtoon, afgematte houding, neergeslane oe, buiwerende
spraak en baie ander sigbare tekens verraai.

19)

Langdon & Stout, op. cit., p. 109 - 139.
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vyandigheid aandui deur n kortaf houding , n grimmige
ui tdrukkine op sy gesig en bev1egin.gs wat ongeduld
verraai.

'11

Mens toon egter agting aan

'11

ander deur

aandagtig te luister wat hy se, deur glimlaggend aan te
moedig of goed te keur en deur sy f'isiese gemalc in ag
te neem.

Hierdie nonverbale kommunikasie is die

doeltreffendste manier vir die onderwyser om aan
te toon dat hy omgee. 20 )

E.

T.!ONDEI~INGE

1.

Praat ouers se taal

'11

ouer

Km'J.TIJNIKASIE

Dit gebeur dikwels dat ouers en onderwysers nie dieselfde
taal praat nie.

Hulle word Geskei deur see van

misverst~mde.

Wat die onderwyser se, wek gevolglik nie die verlangde
reaksie van die ouer nie.

Misversta.nde mag ook voorkom

wanneer die onderwyser te vinnig :praat, lHng ineewikkelde
sinne gebruik, of nie konkrete voorbeelde gebruik nie.
Soma is hy te onpersoonlik en die samesprekin&s ontaard in
'11

lesing oor opvoedkunde.

kommunikasie wees.

Dit meet

tweerigting

'11

Wat vir die onderwyser geld t.o.v. die

mededeline van feite, geld ook vir die ouer.
kommunikasie is tewens duidelike kommunikasie.
under l'ersoon kans gee om sy

prob~eem

Goeie
As jy die

op sy eie wyse te stel,

is daar geleentheid vir genoeg begrip, vir goeie kommunikasie.
Eenvoudige, logiese sinne is maklik om te volg, maar

20)

Bailard & Strung, op. cit., P• 13.
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woordrykheid is afmattend.
2.

Wees eenvoudig en konkre!l!

Onderwysers se groot fout met samesprekings is om te
algemeen te weeso

Konferensies wat net uit veralge=

me.nings bestaan, gee aan die ouer niks k:mkreets om
vas te gryp nie.

Om betekenisvol te wees moet veral=

gemenincs op konkrete fei te gebou v. . ees.
te se sy kind doen swak, is niksseggendo

Om vir

'I1

ouer

Die ouer

~~1

weet wat die kind se spesifieke moeilikhede is, wut die
oorsaak daarvan is en wat die ouer kan doen om sy kind
te help.

Konferensies wat direk, spesifiek eenvoudig

en konkreet is sal die ouer eerder tot aksie beweeg.
3o

Praat doeltreffend

Die v:yse wa;.1rm.e e woorde gespreek word sal krag daaraan
verleen of die waarde daarvan verminder.

As die onder=

wyser mompel of te vin..."lig praat, is sy beste idees verlore.
Sy stemtoon mag

'I1

begeerte om te domineer sucgereer,

waarvoor hy kwalik geneem kan word, of onsekerheid wat
weer twyfel in die luisteraar se gedagte mag wek, of
positiewe oortuiging wnt vertroue inboesem. 21 )
Hierdie konferensies is bruikbaar om goeie verhoudinge
tussen ouers en ondorwysers te v1eeg te bring.

Die

Christelik-nasionale onder•.vyser sal al tyd gesindhede wat
vir die Christelik-nasionale lowens- en wereldbeskouing

21)

Bailard & Strana, ibid., p. 15 - 17.
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bevorderlik is, oordra.

Die ware toets of samesprekings

suksesvol v;a.s, word gevind in die ouer se gedragswyse
teennor die kind en die ui tvwrking d aarvan op die kind na
die samesprekings.

F.

SOLITUGE

"tmETS 11

EN

11 !/IOENIES"

r1mT

Sill:IF.Sl)Rl:J:CDTnS

Elke ouer is uniek in sy persoonlikheid en in sy probleme.
Daar is dan ook baie slaggate met onderhoude waaraan die
onderwyser ag moet gee en Ylat vermy moet vJord. 22 )

*

Wees vredeliewend en eerlik.

Ouers waurdeer

wat bulle in bulle vertroue kan neem
E.S

die onaaneename dinge;

'I1

oor die

onderwyser

'I1

aanc;enf'~me

sowel

onderwyser vlie se rmord

vertroubaar is en vmt nooit probeer om bulle te rnislei nie.
H Respekteer ouers se vertroue.

Wanneer ouers van hulle eie

priva£:tt sake of bulle irmerlike gedagtes praat, to on hulle
die vertroue wat bulle in die onderv.-yser het.
dit nooit herhaal nie.

Hy moet

Dit is ook uiters onprofessioneel

en kan baie skadelik vir die ouer of die 1-::ind wees.
A

~

Moenie geskok wees oor enieiets wat gese 'NOrd nie.

Ji

Noenie te gou tot gevolgtrekkings geraak nie.

Wag liewer

en luister a.s om te seker van n saak te wees.

*

Vlat oue1's se, moet ernstig bejeen word.

Dit is

'I1

betonine vc-ill agting.

22)

Die wenke is nie in volgorde von bel:J.ngrikheid nie.
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~

Moenie gebiedend wees nie.

lf

Vermy argurnente.

~

Vermy pedagogiese taal.

Dit lyk altyd of n mens

vdl 'afwys".

*-

Wees simpatiek-begrypend m.aar nie sentimenteel nie.

*

Wees bereid om eerlike bewondering te

h3 vir

wa~

ouers doen.-

*

Toon opregte belangstelling in Ylat ouers e;raag wil se.

:!If

Wees e;ereed en bereid om te verduidelik wat by die skoal
gedoen word en waarom dit gedoen word.

2

Laat die ouers sien dat die onderwyser gewillig is om
aanpassings te maak.

~

Wees versigtig om nie te beskuldig en te veroordeel nie.

~

Moenie wat ouers doen, verkleineer nie.

~

Moenie meerderwuardie wees oor die kind se beter
aanpassine by die skoal as by die huis nie.

~

Moenie die ouers dom laat voel nie.

~

Wanneer suge;esties gemaak wor-d, bied meer as een
moontlikheid aan.

~

Gee suet.:esties sod.at ouers onder eeen

verpligtin~

staan

orn dit te aanva.ar of te ignoreer nie.
"

Rcspekteer ouers se terughoudendheifl.

*

Moenie persoonlike vrae vra nie.

Slegs inligting wat

betrekking op die welsyn vun die kind het, is belangrik.
Vrae wat bloat uit nuuskierigheid gevra. word, is
onvergeeflik.
~

Moenie ouers berispe nie.
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Moenie te lank by iets stilstaan nieo

M

Luister - dit is belangrik.

H

Aanvaarding

V8ll

die ouers, kinders en die sel.f

soos bulle is, is baie belanerik.
H

Moenie die ouer kritiseer nie.

Kritiek plaas die

ouer in opposisie met die onderwyser, want hulle voel
kwaad, of onbekwaam, of a.lbei.

Die onderwyser w9s

sy kritiek soms deur ongevraagde advies te gee.
K

l\Toenie die ouer oor enie;e saak op die verdediging
plaas nie.

*

Moenie

VCJn

ander kinders praat of hierdie kind met

ander kinders vergelyk nie.

Dit is uiters

onprofessioneel..
~

!:Ioenie vun onder ond!=!rwysers met ouers praut nie,
tensy die opmerkines van

~

~

vleiende aard is.

Moenie die skool of die departement verkleineer of
enige ongnnstiee aanmerkines oor C..ie

om~;ev1ing

maak nie.

~

Moenie die ouer probeer doodpraat nie.

~

Moenie die ouer in die rede probeer val om jou eie
punt te probeer stel nie •

.Jt

Moenie te ver saan met

'Jl

ouer wat nognie gereed en

daurtoe in stuat is om jou doelstellinge te begryp nie.
:tE

Dit is goed om die samesprekines te laat eindig op

'll

konstruktiewe, vriendelike en voorwaartse noot, soos
bv.

'l'l

plan en besliste datum vir

'11

verclere konferonuie,

verklarine v:m ac:mmoediging of e;erusstellinc of
van kooperatiewe aksie. 2 3)

'Il

23)

Langdon & Stout, or. cit., p. 312- 317.

Bail8.rd & Stro.n:..;, op. cit., p.

Vel. nok:

~~l-

10');
D'cvulyll,
Individual paren t-tencl1eT· con f(•rr>n·· P~:,

Katherine E.
p. 11 - 12 en 95

-=n.
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VI..

GEVOELENS vu~T
ON:OERLIGG:E1~D IS
OUER - ONDERl.'t'YSERSAHESPREKINGS

A.

DIE

KIND

SE

AAN

ALLE

GEVOELENS

Die kind voel oor baie dinge diep.

Daar is gevoelens oor

homself, sy huis, sy ouers, die omeewing waarin by woon en
By

mc;.ats daar, sy huidige onderwysers en die
alge~een~sy

die skoal in die
Met

'l1

VC!ll

die verledc 7

klasmaats en al sy vriende.

onderrL)Ud brinG ouers bulle lcennis

gevoelens oor hierdie sake met hulle mee.

VM

die kind se
Ook die oncler=

wyser bring sy kennis V[.:n die kind se eevoelens soos di t
die skoal

1.

geopenb~ar

in

word na die onderhoud mee.

Hoe die kind oor homself voel

Die kind se rrevoelens oor homself, sy agting vir homself as
individu, sy gevoel vir sy plek in die groep, sy gevoelens
oor sy belc:I.Ilgrikheid in die gang
die dine;e

WL1t

hom gese is

v~n

sake, groei alles ui t

aan hom gese is en die vtyse waarop dit aun

Vh.n

sy baba-dae a:f.

Dit groei uit die wyse

hoe sy toenaderine;s aanvaar of verwerp of met onverskillig=
heid bejeen word;

uit die wyse waarop sy pogings, sy

prestasies en sy ondernemings beskou en komm.entuar duarop
gelewer word en uit die algemene ugting waarin by gehou word.
Soms knn die onder\iyser die ouer nuwe insic;te gee.
kan. die ouer se verduideliking die onderv1yser help om

Dikvtels
'l1

dieper begrip te heo

2o

Hoe die kind oor sy ouers voel

Basies is die kind sc ouers vir horn die ·;:onr1nr] "\len to
op aarde, ten minste in die begin.

Di t

J::r'llfll'

ia n::tuurU k rht
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hy die dinge wat bulle doen en die wyse waarop bulle dit
doen, sonder meer aanvaar.

Hy aanvu.ar wat bulle se us

reg - vir hom is dit die laaste woordo

Wat

~

kind se

gevoelens vir sy ouers ook mag wees - kombinasies vtm
liefde of af,.·;y·sing, aanvc:tarding of verstoting, trots of
skaamte, lojaliteit of dislojaliteit - dit het alles vir
die onder·.tyser betekenis omdat hy die kind sal verstaan.
Dit is onderliggende faktore in enie;e onderhoud.
).

Hoe die kind oar sl huis voel

Die kind a_.nvaar sy huis oak sander ro.eer.

Di t

is vir hom

sy veilige hawe en daarop start hy sy trots en lojaliteit
uit.

Huis, net soos ouers, word as vansel.fsprekend

tu:~.nv;.~ar,

ten minste in die begin •.
Die dag kom egter dat hy begin vergelyk.

Dan is die huis

vir hom verwa&rloos, outyds of s6 d~t hy nie wil he sy
vriende

mo(c~t

dit sien nie.

Wanneer die kind vir nuwe

rneubels, muurpapier, ens. pleit, is dit steeds om die
fundamentele behoefte aan te voel dat dit die beste van
alle huise is.
'11

Onderwyser w;tt bevrus is van die krae en betekenis van

die kind se .gevoelens oor sy huis,
elke verwysing wat

'11

s~l

wakker loop vir

aanduiding gee van da.ardie gevoelenEl

soos die ouers dit sien.

Hy sal ook op sy beurt, as dit

wenslik is, hierdie inli8ting aan ouers oordra.
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4.

Hoe die kind oor sy omgewing en gemeenskap waarin
h¥ woon, voel

Net soos hy sy huis acnvanklik as vanselfsprekend C!.<.mvaar,
so a(;Ulvaar hy sy orneewing, tot
lykings

JJa~k

Y/at die

om~Zewing

gevoelens

di~

dag kom d.at hy verge=

en daarna kyk met kri tiese oe

h~,

0

ook mHg w.ees, sal die kind daaroor

net soos by gevoelens sal

b~

oor die grater

·gemeenskap.
Wat sy gevoelens ook

m.~g

wees, di t iE deel van die

onderwyE3er se taak om dit te v:eet - sover as dit ontdek
kan word.
ouers en

5.
~

Di t sal te doen
onder~~sers

h~

met die dinge

wae:~roor

sal gesels.

Hoe die kind oor ander !cinders voel
Kind se muats val gewoonlik in twee groepe, nl. maats

vtm die omcewing en maats by die skool.

Hy mag met party

goed klaarkom en met ander nie so goed nie.

Daar mag een

wees wat hom al tyd met vrees vervul en wu.t h:l vrees om te
ontmoet.

Miskien voel hy vry en eemaklik met almal en is

hy altyd verseker van

vcrw~1koming.

Maar lly mag gevoelens

van eensaaw1eid he, of miskien van strydlustigheid en
gegriefdheid en

~

is miskien a2ngetrokkenheid tot
bi.ed, of tot

'J1

Daar

begeerte om te maak en te breek.
~

ouer kind wut beskermine

jone;er kind wat gedomineer kan word.

Die onclerwyser en ouer SG.l dus verstcmuie handel .om
se gevoelens oor ander kinders te bespreek.
ander kinders is
bein~.rloed

'11

kind

'll

Gevoelens oor

magtige faktor in die kind se lewe.

al sy skool•.:crk ree deur die

~kuol.,

ook.

u~{

Dit

t;•:tl'L{,Lu:.:;
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.

en die energie wat by in sy werk :pluas - in kort, dit
affekteer sy hele lewens:patroon.

6.

Hoe n kind oor sy onderwyser voel

Wanneer ouers n konferensie bywoon sal bulle baie goed
dE..arvan bevrus wees hoe die kind oor die onderwyser voel.
Die kind kan t.o.v. die onderwyser oor baie dinge gesteurd
voelo

Anrlersyds kan die kind die onderwyser as die finale

woord van outoriteit in alle sake sien.

Hy mag volkome

vertroue en geloof in die onderwyser se regverdigheid en
geregtigheid he.
Die onderwyser sal verbaas wees om te boor dat hy min of
meer op n troontjie in die kind se o:pinie is, dat hy n
:plek in die kind se hart verower het waarvan hy nooit kon
droom nie.

Sommige kinders aanvaar die onderwyser reg

van die begin af as min of meer onfeilbaar.

Vir die

meeste kinders is daar n tyd dat "wat my Juffrou/Meneer
s~"

die finale woord is, nieteenstaande wat ouers se.

Dit is gerusstellend en vleiend vir die onderwyser en
miskien nie so gerusstellend vir die ouers nie, want voorheen
was bulle omtrent onfeilbaar.
Alles v:-m n kind se gevoelens is by die onderhoud teenwoordie.
Dit is deel van n kind.
gedr<1.g.

Dit is die dryfkrag agter sy

Erkennine; en begrip daarvan is die basiese eerste

stap om die kind te verstaan.

Die soektog om te weet en

te verstaan is nimmereindigend.

Di t is een w<::.arin die
onderwyser en ouer sal baat as bulle kragte s·aamsnoer. 2 4)
24)

Vgl. die afdeline; oor vmarneming van kinders
:p.l60-17C· hierbo.

,,, .. ,....
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B.

DIE

OUER

SE

GE'IOELENS

Of bierdie gevoelens uitgespreek word of nie, bulle is
daar:

al die gevoelens omtrent bulle kind, omtrent bulle

buis, oor bulleself, oor die onderwyser en oor die skool.
~.

Hoe ouers oor bulle kind voel

Die onderwyser moet waaksaam wees i.v.m. ouers se gevoelens
oor bulle kind, maar gelyktydig ook versigtig wees om nie
te gou gevolgtrekkines te maak of te baastig om te verdoem
nie veral as iets blyk om minder as liefde en toewyding
vir die kind te wees.

Dit is begryplik dat

~

ouer sal

aarsel om openlik daarvan te praat dat hy nie van sy kind
hou nie.

I.p.v. werklike afkeur van sy kind mag die

onderwyser vind dat die.ouer onverskillig staan, dat die
kind eintlik

~

las is, of dat by in die pad stuan vir

betowerender dinge as om na

~

kind te kyk.

Baie ouers

sal daagliks goed na die kind se liggaamlike gerief omsien,
maar die res van die opvoeding moet vir homself sorg.
Die meeste ouers voel egter dut bul kind hul kosbaarste
besitting is.

Trots en blydskap oor

~

kind bring bereid=

heid, selfs gretigheid om van hom te praat mee, om
sy belangstellings en prestasies te vertel, om

~

v~ill

relnas

te gee van wat hy se en doen, om te praat v::m verwae;tinge
en planne vir hom en om te verte1 vun hulle eenot van hom.

Deur die ouer se gevoelens vir sy kind te verstaan bet die
onderwyser die sleutel tot begrip van die kind en wat by
doen.
~~~lJ.

Wat die ouer se gevoelens ookal vir die kind mag wees,
dit is waarskynlik dat dit diep en intens is, die bande
heg en sterk, selfs al is die gevoelens meer negatief
as positiefo
2 •. Hoe ouers oor hulle huise voel
Wat die huis ookal is, dis hulle s•n.
gedagtes uit.

Dit druk hulle

Dit het uit hulle denke en gevoel

ontwikkel, uit hulle goedkeure en afkere, uit hulle
planne en ambisies of gebrek daaraan.

Eenvoudig of

luuks, swak of oordadig gemeubileer, vuil of skoon, swak
onderhou of goedversorg, dit is deel van hulle.

In

sommiee huise is godsdiens n integrale deel van die
daaglikse lewe, waar ouers voel dat n godsdienstige
uitkyk op die lewe die belangrikste ding is wat bulle die
kind kan gee.
speel.

In ander huise mag godsdiens

~

gerinee rol

Sommige ouers mag weer geen spesiale gedagte op

enige wyse aan die huis gee nie.
Party ouers sal vun die omgewing waarin hulle huis is en
die gemeenskap wuarvan hulle deel is, hou.

Ander sal

wens dat hulle daar kan wegkom.
Wat.ouers se gevoelens due oak

~Lg

wees, dit is raadsaam

vir die onrlerwyser om die oe en ore daarvoor oop te
want die kinders van die verskillende huise leef
daardie eevoelens.

Dit is

d~el

he,

m~t

van hulleo

/214o

3.

Hoe ouers oor hulleself voel

Ouers sal hulle gevoelens oor hulleself na elke onderhoud
saambrine.

Hulle mag voel dat bulle nie opgewasse is vir

die opvoedingstaak nie en mag wonder of die onderwyser nie
ook so dink nie.
Eienaardig genoeg skyn onderwysers meer dikwels negatiewe
gevoelens te hoor, eerder as dat ouers gelukkig, tevrede
en trots op die taak wat hulle doen, voel.

Miskien is

dit omdat ouers gewoonlik bulle kinders se belanee s6 op
die hart dra en s6 graag hulle bes vir hulle wil doen dat
enigiets wat hulle doen, vir hulle nog te kort skiet.
Miskien is dit dat, wanneer met bulle gesels word, dit
byna uitsluitlik gaan oor wat met die kind verkeerd is,
due word by implikasie die aandag gefokus op hulle mis=
lukking in die OJlVOeding van hulle kinders, eerder as op
die suksesseo
Baie onderwysers kan van verrassing getuig en die genot
waarmee ouers opmerkings ontvane oor die goeie werk wat
bulle met bulle opvoeding doen.

Die meeste ouers het

die begeerte om n goeie ouer vir die kind te wees en
11robeer eewilliglik pogings aanwend om so n persoon te
wees, vir wie die kind respek en agting en in wie hy n
navolgcnawaardiee voorbeeld kan

he.

Baie sal rniokien aan die lig kom van hoe ouers oor hulself
as mense voel, behnlwe as om ouers te wees:

/215o
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hulle gevoelena oor wat hulle bersik het om n lswe
te maak en

~

huis te ondsrhou, oor hulle ambisies

en hoe dit bsreik of nis bsrsik is nie, oor bulle
genietings, die dinge wut hulle graag doen, oor
hulle eie opvoeding en die invloed wat dit op hulls
gehad het, hulls gevoel oor,hulle eie ouers, hulls
eie voorkoms, ens.

4o

Hoe ouers oor die onderwyser voel

Ouers sal VJGLarskynlik na n onderhoud kom met taamlik
gevestiede gevoelens oor onderwysers in die algemeen
en bulle kind se onderwyser in besonder.

Miskien eien

hulle alle onderwysers met dieselfde mate van ontsag wat
hulle vir hul eie

onder~yssrs

gehad heto

Daar is miskien n oorlewsrinesgevoel dat alle onder=
wysers met vsrsietigheid benader moet word as potensi'EUe
vyande totdut dit anders bewys is.

Sommige ouers kom

na die onderhoud goed bekend met die kind se onderwyser,
somrniee met eeen idee vun wat die onderwyser is nie,
sommiee weet wat om te verwag van hoorse van ander ouers
en sommige met
komment~.-re.

'Il

vae indruk volgens bulle kinders se los

Dikwels het die ouer die vrees dat die

onderwyser kritics sal wees, te veel vnae sal vra of
ietwat hooeh:trtig sal wees

o

In enige groep sal die meerderheid ouers waarskynlik ware
agting vir die onderwyser he.

Danr sal n gewiliigheid

wees om vriende te wees, hoewel sommige dit moeilik sal
/21G.
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vind om aan die idee gewoond te raak dat

'11

onderwyser

nie anders as ander mense is nie.
Soos altyd is dit veronderstel dat cuers se gevoel
teenoor die onderwysers gemeng is, "neither all one
thine nor all the o·ther";

daar sal soms kri tiese

gedagtes wees, ook oomblikke van ergernis en van verskil.
Ilaar is egter

'fl

basiese gevoel van vriendskap, hoewel dit

gewys of nie gewys word nie.
onderhoude is -

wG~.ar

Ilit wys net hoe belangrik

onderwyser en ouer mekaar kan leer

ken, waar begrip van mekaar verdiep kHll word en wuar
vertroue opgebou kan wordo
Daar is gevoelens oor die onderhoud self, miskien van
groot waurderine vir die geleentheid om met die onderwyser
te praat.

Miskien is daar egte tevredenheid dat die

ekool omeee wat aangaan ook in die kind se buiteskoolse
leweco

ONilER\"fYS£1{

SE

G:EVOELENS

C.

DIE

1.

Hoe die onderwyser oor kinders voel

Sommiee onderwysers is sterk oortuig in bulle menins dat
h6~

afkeurenswaardig en ergerlik of h6' koBperatief en

bevredieend

~

kind se gedrag mag wees, daar redes is

daarvocr wat begryp coet word.

Dit lei daartoe

d~t

die

kinders met gevoelens van aunvaardine i.povo veroordeling
en beskuldiging bejeen word.
vir die kind omdat hy

'11

Basies hieraan is respek

individu is ·- n respek vir hom as

/217.
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n persoon, of hy 2 jaar en of hy 20 jaar oud iso
Maar nie al die onderwysers bet hierdie gevoelens oor
kinders nie.

Dit mag deels verklaar waarom opvoeding

en. onder·.vys nie so
kan wees nie.

aangename ervaring is as wat di t

'l1

Elke onderwyser wat sy gevoelens eerlik

ontleed, weet dat, al probeer hy hoe hard om eendera
teenoor elke kind in sy klas te voel, dit nie gebeur nie.
Van sornmige kinders hou jy onmiddellik ,

terwyl jy van

ander slegs met groot inspanning hou.
Ouers kan gou vertel of die onderwyser se gevoelens vir
bulle kind van egte belangstelling, werklike geneentheid
Dit wys in die klein dingetjies

en eerlike agting getuig.
wat bespreek word:

die kind se belungstelling om af te

stof, visse of muise te voer, ens.
Hoe opreg en innig

'l1

onderwyser se gevoelens vir

'l1

kind

ooka.l mag wees, dit sal waarskynlik meer objektief as die
ouers s•n wees.
die onderwyser bet
w~~t

Dit is soos dit behoort te wees, want
'l1

verskillende soort verhouding tot hom.

sy e;evoelens ook vir

dit na die onderhoud.

'11

geeewe kind mag wees, hy bring

Dit mag

'11

gevoel van verligting

weeo dat dit nie meer lank sal duur voordat
onderwyser hom neem nie.

'l1

ander

Hy mag voel dat die kind nie

van hom hou of hom vertrou nie en hy mag hoop om gedurende
die onderhoud uit te vind waarom.

/218o
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2.

Hoe die onderwyser oor ouers voel

Dit sal ouers waarskynlik verras om te Vleet hoe dikwels
'Il

onderwyser vir hulle bang is, bang dat bulle sal

kritiseer of inmeng of vrae vra wat moeilik is om te
beantwoord.

Onderwysers vertel dikwels van hoe skaam

bulle voel, hoe skugter, bewus van onervarenbeid, onseker
van hoe om n onderhoud aan te pak, onseker van hoe ouers
dit sul opneem w~t ges~ word, of die vrees dat bulle vrae
met afjakke begroet sal word.

Aan die ander kant kan

'Il

onder'iJyGer moerderwaardig voel omdat hy die jongste
onderwysmetodeo wat ouers dalk nie verstaan nie, ken, of
omdat hy
'Il

'Il

wyer kennis van kinders bet.

Ondcrwyser bring na elke onderhoud ,gevoelens oor ouers

in die aleemeen:
'Il

miskien die gevoel dat die meeste ouers

konsensieuse opvoedingstaak verrig, of' moontlik net die

teenoorgestelde.

\'/aarskynlik sien sommige onderwysers

ouers altyd as potensiele vyande, wat altyd Gereed is om
fout te vind en te kritiseero
Onderv;ysers sal ouers vind waarvan bulle onmiddellik hou,
dfi<1rdie wu.t dit langer neem om van te hou en ander wat
. bulle verkeerd opvryf'.

Soms kom die onderwyser na die

onderhoud met sy menings oor
Moontlik is di t

'11

'1'1

ouer wut alreeds gevorm is.

kri tiese oordeel vmt te gou op die kind

se r;edr:•c, of iets v:a.t by

ges~

of wat iemand anders

gee~

het, gevorm is.
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3o

Hoe die onderwyser oor huise voel

Die onderwyser mug sterk voel dat hierdie soort buis
goeie en daardie soort buis weer

'Il

slegte een is.

'Il

Tog

kah die huis net gemeet word aan die soort lev,renswyse
wat dit produseero
Die onderv:yser mag suggereer dat klein Koos beter op skoal
sal vaar as by
As

'Il

'Il

plek bet om sy buiswerk te doen.

onderwyser e ers b ewus is van wat alles rn huis maak wat

dit is, sal hy dalk voel dat

'Il

gesin se buislike lewe iets

is, wat daardie gesin kan uitwerk en sal by tevrede wees om
dit aan bulle oor te laato

4.

Hoe die onderVIyser oor bomself voel

Opvoeding en ondervtys is vir baie onderwyeers die vervmsen=
liking met eroot uevrediging van
Tog is daar

d~:te

'Il

lung gekoesterde ideaal.

wanneer bulle moeg buis toe gaan, verwonderd

dat bulle ooit kon dink dat onderwys

'Il

goeie idee was.

Vir Hornmiee is dit net iets om te doen tot iets beters
opdaag - die huwelik vir party,
betalende werk vir ander.
opwindend

~1un

'Il

eie besigheid of beter

Miskien was dit interessant en

die begin maar nou word reikhalsend na die

n.ftreedug ui tgeBien.

Wat die onderv1yser ookal voel, ouers

sal di t vroeer of lc.ter aunvoel <"·- so ook die kinders,
waarskynlik noe v66r die ouers.
Sommiee onderwysers sien hulleself in die rol van vriend
vir beide kind en ouers; e..nder handhaaf a.ltyd die rol vun
"ontler-.. yE er"

'Il

biet jie eenY.:ant ..
/220Q

Die onderwyser sal goed doen om al sy gevoelens te
ontleed en te bepaal wat r"1y funksie as onderv1yser
behoort te wees, watter soort onderwyser hy is, wat
hy graag wil wees, watter plek hy graug in die lewens
van die kinders wil inneem, hoe hy graag die ouers en
bulle huisc wil raak en watter soort mens hy voel dat
by vterklik is.
wees. 25 )

5..

Dit sal alles deel van die onderboud

Hoe die onderwyser voel oor die idee van onderhoude
voer

Sommige onderV!ysers hou van die idee, andere nie.

Sor:mrlee

het samesprekines slegs wanneer en indien die hoof dit
vereis.

Moontlik is

'l1

onderwyser trw.ag of selfs onwillig

om tyd af te stuan vir onderboude.

Moontlik is daar die

gevoel dat onderhoude nie die werk van die onderwysers is
nie 1 dat hy in diens geneem is om kinders te leer en niks
meer nie.

Baie voel egter dat om ouers te ken

like deel is van die opvoeding en onderwys.

'l1

noodsaak=

Sommie;e is

gewillig om dit te doen as skooltyd daarvoor ingeruint word,
maar nie as di t beteken om van bulle vryetyd d;.;.arvoor in
te boet nie.

Sormnige gee ruimskoots en gewilliglik van

bulle eie tyd 1 orndat bulle voel dit stel bulle in staat
om uuie beter onderwys te gee.

Sommige vertel vnn ware

genet van die besoeke van ouers en van blywende vrierrl ska.ppe
wut uit onrlerboude ontwikkel bet.

25)

Langdon & Stout, op. cit., p. 25 - 59o
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Dog vriendskappe tussen ouers en veral jong onderwy§ers
hou die

gev~ar

in dat ouers vriendelikheid gee en die

verwugting wek van

terugbetaling in die vorm van

'11

mildere beoordeling van sy kind.

'11

As die ouers nie self

so dink nie, kom die gedagte tog by ander op dat die
.
26)
onderwyser dit wel doen.
D.

DIE

HOOF

SE

GEVOELENS

lo

Sy gevoelens oor c .i_e kinders
1

Kinders en onderwysers sien gou hoe die hoof oor kinders
Sy opregte gevoel van agting vir kinders blyk uit

voel.

hoe by na hulle luister, met bulle gesels en die soort
geselskap wat met hom g evoer word.

Dit blyk uit sy

gewilligheid om met onderwysers te pr8.at oor wat vir on
Dit blyk uit die wyse

bepaalde kind die beste sal weeso

waarop by die kind se belangstellines, moontlikhede en
behoeftes as basis neem om te besluit of dinge sus of s6
gedoen moet word.

Dit blyk ook uit hoe by dit

w~t

die

beste vir dio kinders is, plaas b6 sy persoonlike gerief,
bv. iets wat on goeie openbe.re vertoon sal skep en b6
enieiets wut lyk of dit die kinders sal eksploiteer.
Menige onderwyfJer sal getuie; hoe
k.inderu doen

u&.n

'11

hoof se eenot oor wat

bulle d;,;,.aglikse skoolonderrig nuwe betekenis

gec;ee het, hoe dit tevredenheid ver:.:;kaf het in al die werk
wat gedoen is en hoe dit eniee onderlieeende vrees vir sy
besoeke verwyder het.

26)

Stellwag, H.VI.F. e.a.
......

J::l•

') 1"1

_;.....,

De lerc.1 ·::r en zijn kl.::.s,

0
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Die hoof ee gevoelens sal in elke ouer-onderwysersame=
spreking teenwoordig wees, selfs al is by n~rens te sien
nie.
2.

Sy eevoelens oor die ouers

Hy mag met personeelvergaderings dit duidelik stel dat
kinuers

l~1g

ure by die skoal deurbring.

daarop uandring dat onderwysers vir ouers

Hy kan dan
s~

hulle

moet weet wat in die skoal met hulle kinders aangaan,
maar dat ouers aktief moet deelneem en nie net van die
kantlyn moet toekyk nie.

Die hoof wut verlang dat ouers

moet weet wat in die skoal aaneaan, of w:;t wil h~ hulle
moet ~ aktiewe rol daarin speel, sal baie dinge h~ om
aan onderwysers oor sy gevoelens teenoor ouers mee te
deel.

Nou en dan mag hy daarop wys dat ouers ook leer,

net soos kinders en onderwysers en hoofde leer en dat hy
dink c..:.gting en waardering en aanmoediging is m~~r korrek
as

ver~yte

en veroordeling.

Moontlik bet hy baie

waarderine vir die ouers en praat hy dikv1els van sy agting
en goeie gesindheid jeens hulle.

Hy sal egter altyd w8akdat

die skoal se professionele en huishoudelike
Bake inmeng nie.
Dit sal die hoof nou en dan verras om te weet hoe sensitief
die on<ler·:tysers teenoor sy gevoelenB ia;

om te \Veet bulle

hanteer onderhoude met ouers korrek soos bulle met al die
under take

VC:Jll.

onderwys dinge reg doen.

Oak hdlle is
/22).
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eensitief oor wat hy vun bulle dink.

Oucrs is ook

sensitief t.o.v. gevoelens van vriendelikheid en
onvriendelikheid.

Ouers weet wanneer hulle welkom

of onwelkom is.
3~
'11

di~

Sy gevoelens oor

skool

Wakker onderv:yser sal let op die hoof se gevoelens

oor die funksie vcm die skool in die kinders se lewe,
die skool se diens aan die gemeenskap en
die wereld v:mdag.

sy rol in

Die onderwyser sal daa.rdeur baie

idees om in die onderhoud te gebruik verkry.
Die hoof is

'11

persoon

w~t

ba.ie lees en studeer en sal

opvoedkunde se rol in wereldsake dikwels skets.

Onder=

wysers wat self' ook lees en studeer, sal ook hierop ag
gee.
Die hoof mag dink dat enic;iets wut die welsyn van die kind
raak, ook die skool raak en mag die ondervrysers aanmoedig
om verder as die klaskamer en die werk ds,ar te kyk, sodat
iets aan die kind gedoen kan word.

As hy dink dis die

okool se wHrk om net skoolvakke te onderwys, sal

dA~rdie

gevoelena 66k met onderhoude teenwoordie wees ..

4.

Sy

Hy

UU:tg

t:nvoc~~2.2~er-onderwyBeronderhoude

dink dis baie belangrik dat met onderhoude ouers

'll

deel vorn1 van uie opvoeding vun bulle kinders.
Hy mae ook glo dut beter opvoeding en onderwys kan plaas=

vind vm,nneer daar

'11

gesonde basis vir die begrip van

kinJer3 lliet onderhoude is.

Soms hou die hoof onderhvude
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terug omdat hy nie skooltyd daarvoor kan afstaan nie en
omdat hy huiwer om onderwysers te vra om hulle eie tyd
daarvoor te gebruik.
Di t

sal go ea. wees as die ondervtyser van baie van sy

klerklike werk verlig kan word, sodat tyd vir onderhoude
ineeruim kan word., 2 7)

Di:t is so dat onderwysers baie

skooltyd aanwend om mediese vorm.s en kaarte, Ed.Lab ... kaarte,
registers en talle vorms en state te voltooi.

Daar is

aanvrae vir handboeke en verbruikbare materiaal, kontrole
van voorrs.de, vol tooiing

Vhn

voogstate, ontvanr;s en

kontrole van skool- en ander fondse, ens.

Indien

addisionele administratiewe hulp hiervoor verskaf kan word,
kan skooltyd ineeruim word vir onderhoude met ouers,
briefies aan ouers, aantekeninge oor onderhoude, ens.

VII.

SOORTE

SAlTESPREKINGS EN

DIE

BEPLAtHHllG

DAARVAN

Casavis sowel as Langdon en Stout onderskei eintlik same=
sprekin~s

in twee hoofgroepe, t.w. beplande konferensies

en toevallige konferensies.

Hieruit vloei dan voort ses

eoorte konferensies, nl. die toevulliee, die telefoniese,
die huis, die kind-ouer, die kind-onderwyser en die
28
konferensie deur afspraak"
)

27)
28)

Langdon & Stout, op. cit., p. 60 - 72.
Casavis, op. cit., p. 78. Vgl. ook:
Ln.ne;don & Stout, op. cit., p. 257 Cl
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A.

VERSKILLENDE

SOORTE

ONDERHOUDE

1.

Samesprekings wat toevallig is

Hierdie samesprekines kan in enige plek in die gemeenskap
plaasvind:
kerk,

'11

in die stra;1t, die posk8Jltoor, die winkel, die

sosiale byeenkoms of by

vergadering.
'11

'11

gulde geleentheid om
vaste afspr&ak met die ouer te reel. 2 9)

2.

Dit skep gewoonlik

gewone ouer-onderwysers=
'11

Telefoniese konferensie

Hierdie onderhoud kan d eur bf die onderwyser bf die ouer
geinisieer word.

Wanneer

'11

onderwyser die ouer skakel,

is dit geed as hy beleefd, inligtend en saaklik iso
moet b eplan wat hy wil se'
die oproep maak.

h6~

Hy

hy di t wil se en waarom hy

Die meeste ouers voel dan ook gelukkig

wanneer die onderwyser die moeite doen om bulle oor hul
30)

kind te skakelo
).

Die huiskonferensie of huisbesoek

Hierdie is samesprekines deur afspraak.

Die voordeel van

huisbesoek is dat die onderwyser die geleentheid het om die
huislike omstrmdighede waar te neem en dr.w.rdeur insue te
kry in die kind se agtergrond.
lie sicn, hoe hy us
homself terugtrek.

g:~sheer

Hy kan die kind in

'11

nuwe

optree of skaam en selfbewuo

Ouers sal ook meer op bulle gemuk in

bulle huise wees en vryer om te gesels as by die skool.

29)
30)

Casuvis, op. cit. p. 78 - 79.
Vgl. ook:
Langdon & Stout, op. cit., p. 259 - ?(iO r>n '?7?..
Casnvis, op. cit., p. 81. Vel. oak:
Langdon & Stout, op. cit., p. 26lo
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Hulle sien ook die onderwyser in

'I1

totaal ander lig ..

Hy is hulle gas met hulle toestemming.
Die ouer kan ook neerbuigend wees en die onderwyser
probeer oorv.reldig met sy materiele welvarendheid.
Die beste benadering te alle tye is om absoluut
professioneel te probeer wees.
opvoedkundige praktisyn wat

'I1

Die onderwyser is

'I1

diens het om te lewero3l)

4o. Die kind-ouer-konferensie
Hierdie konferensie sal gewoonlik by die skool wees.

Dit

is een waar die ouer of die onderwyser ook die kind teen=
woordig heto3 2 )

5o

Die kind-ondeEwyser-konferensie

Hierdie konferensie word al meer die patroon in baie
klaskamers.

Die onderwyser vind dat

'I1

een-vir-een-

verhouding met die kind goeie begrip bou, kinderkommer
verminder en die lcind in staat stel om. aan
op

'I1

verpersoonlikte wyse

vandag al minder voorkom.

'Il

relaas te gee

'I1

volvmssene
iets wat

Die knap onderwyser sal aa.n=

houdend besie; wees om verhoudinge met die leerlinge

011

te bou.33)
Omdut

01~oeding

te v;ees da t

individueel plaasvind, skyn dit logieo

die kind-onderwyserkonferensi e

m66t }Jlaaovind.

Dit is eintlik wat die hele vooeonderwysstelsel vereio.

31)

Cusavis, op. cit., P• 81- 82. Vgl. 0ok:
& Stout, op.cit., p. 269 - 210.
Casavis, op. cit., P• 82o
Ibid., P• 83.

L~ngdon

32)
33)
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6.

Beplancle kor1;fere.nsies by die skool en huis

Di t is c>nderlloude wat beplan is omdat die mening heers
dat saau praat van ouer en onderwyser noodsaaklik is.
Die verslaggewende onderhoud is besig om die rapport in
baie skole te vervang.

Dit bied die geleentheid aan

onderv1yser en ouer om saam oor al die kind se aktiwi tei te
skoollewe, sy vordering in skoolvakke, groepaktiwiteite en
individuele verhoudi.nGe - te beraadslaag.
word

VF.m

Dit kan deel

die skoolbeleid dat onderwysers met al die ouers

van kinders konfereero

Dit kan vroeg in die jaar wees of

een keer per termyn.34)

Bo

OMSTANDIGIIEDE ';'TAT ONDERHOUDE li'OODSAAKLIK WLAA.K

Die hoof as professionele leier van sy skool wat ook
skoolbeleid neerle, sal altyd

be\~B

van samesprekings wat gevoer word.

en op hoogte wees
En waar onderwysers

of ouers samesprekin{r,s wil voer, sal di t al tyd met sy
goedkeurine en medewete geskied.

Deur die hoof se eie

of deur onderwysers se waarneming kan onderhoude met
ouers aaneevra wordo

Ouers km1 ook onderhoude aanvrao

Met die voogstelsel veral is dit noodsaaklik dat die

voogonderwy:Jer ouers Gul raadpleeg in o.a. die voleende
gevalle:

34)

Ibid.! p. 84.
P• 25~ - 259o

Vgl. ook:

Langdon & Stout, op. cit.,
/228o.
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waar

'Il

kind pas van

waar

'll

kind dikwels of lanedurig afwesig is;

waar

'll

kind baie intellie;ent of talentvol is;

waar

'll

kind hulp in skoolvakke nodie het;

'll

ander skoal gekom het;

waar die onderwyser graag met ouers wil kennis maak;
waar hy graag aor nuwe vorderine;sverslae wil gesels
en waar hy oar

2.

'll

kind se gedragsprobleme wil e;esels.

Onder:'1ourle wat rleur ouers

aang~vra

is

Ouers kan onderhoude oor talle sake aanvra, bv. oar •n
kind se vordering, sy rapport, oor te min, te veel of
geen buiswerk nie, oor n gesinsprobleem, bakleiery van
kinders, ens.
Daar is talle situasies waarom anderwysers en auers dikwels
saam wil eesels.

\'/anneer ouers en anderv;yser kan voel

dat bulle drie mense is

v~t

belangstel in dieselfde kind,

is daar baie om oor saam te gesels.

Die onderwyser moet

baie aandag daaraan eee om n onderboud daelgerig te hou en
om t.e voorkom dat di t ydele lospruatjieu wora.35 )

C.

DIE

T'LETC

VIR

DIE

ONDERIIOUD

Die werklike plek vir die byeenkoms is vc>n mind'3r belang,

solunk dit ccrieflik en gemuklik is vir alle betrokkenes.
Beide huis en akool bet voor- en nadele"

N~

beoordeling

v;_m die voor- en nadele kom di t dnarop neer da.t gedoen moet

35)

Cusavis, or. cit., P• 62. Vgl. ook:
LanGdon & Stout, op. cit., P• 78 - 105.
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word wat die beste vir die skool is waar mens onderwys
gee

~n

vir die besondere onderhoud wat gevoer moet word.

Om dit by die skool te

he

is tydbesparend vir die onder=

wyser en tyd moet in ag geneem word wanneer baie onderhoude
gevoer rnoet word.

Daar is ook die voordeel dat ouers met

die skool in rlie algemeen en die kind se lrla.skamer in
besonder, bekend raak.
·nit is ook goed om spesinle acmdae te gee aan

di~

dele van

die gebou wat die ouer se kind die meeste gebruiko

S6

muak ouer en ondervtyser kennis en kry ouers n idee van die
dienste wat die skool a.anbied.

Deur na die skool te kom

kry ouers n denkbeeld van die skoolopset waar hulle kind
so baie van sy wakkerbly-ure bestee.

Verder kan die hoof

en spesifieke onderwysers ontmoet word en kennis met
apesiale dienste gernaak word.

Duur is baie ten eunste

daarv:cm dat die onderhoud in die kind se klaskamer moet
wees.
in

di~

Veral vir grade-ouers is dit van groot belRng om
vertrek te W8es wa.ar die kind so

sy skoollewe deurbrine.

'11

croot deel van

Al die klein besonderhede van

sy skoollewe is daar voor hulle om te eien en oor te
gesels:

die plek wu.ar sy bnudjie hane, die biblioteekhoekie,

hulpmiddclu, ukri.fte, boeke, s.veelapparaat, ens.

Miskien

kan d :le pernoneelkamer of ook die s::tal gebruik word.
Ntaiele van onderhuuJ.e by die skoal is hoofsr-l.aklik dat ouers
di t uikv<els moeili k v inu om te lean kom, bvo klein kinders
tuis verlnne sorg, of siekte en ander huislike ve'rantwoorde=
likbede, of die vader \'Jerk dalk ver weg van die huis of
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skool, werksure is miskien ook net onmoontlik, ens.3 6 )

D.

TYE

VIR

Si\J.1ES:PRE'"r\:INGS

Daar is werklik eintlik geen onoorkornlike probleme om
tye vir onderhoude by die skool te bepaal nie.37)
Hoe vroeer in die jaar die ouer ontmoet kan word, hoe
betei; want dit beteken dat die onderwyser die kind dadelik
Ouers van sommige kinders sal die onderwyser

beter ken.

reeds ken en hy sal dalk eers die vreemde ouers eerste
Ouermmde vroeg in die jaar is

wil spreek.

'I1

goeie tyd

om ouers te ontmoet en om die weg te baan vir latere
Dit is

ond.erhoude.

'I1

ongeskikte tyd vir werklike onder=

houde, omdat aan al die·ouers aandae gegee moet word.
Sodra ouers agterkom

'I1

onderwyser wil onderhoude voer,

sal somtnige vir •n onderhoud vra en andere sal hom na hulle
huise nooi.
Baie rnoeders werk vandag en in
die · getal croot wees.

As

'I1

'I1

bepaalde gemeenskap kan

mens besef dat sy

'I1

dagtaak

by hau.r werk afgehandel het net om na hr.tar huis terug te
keer om n6e

'Jl

daetaak ;:.an te pak, d;in blyk di t red eli k te

weea om die tyd vir die onderh1ud a6 te reel dl::it dit nie
hnnr laa onn oclie; swu.r1.r maa.k nie.

Waar die moeder die

enic-ute uroodwinner is, 1:1oet die tyd haar pas en kan die

36)
37)

Lane::clon & Stout, OJ•· cit., p. 267- 269o
Vgl. p.]20- 322 hieronder vir die praktiese
toepassine dau.rvan in 'Jl Tr;msvaalse laerskool..
/?]lo
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hoof die klas vir 30 minute neem sodat die onderwyser die
onderhoud kan voero3S)
Tye vir samesprekincs by die skoal kan soos volg gereel
word:
1.

die s kool kan vir n week lank om 12h 00 slui t en

15 - 20 minute onderlloude kan gevoer word;
2.

onderwysers bestee ook een of twee aande per

week aa.n ouers vr1.t nie beda.gs skool toe kan kom nie;
3.

die hoof en vise-hoof kan vir een of tv;ee peri odes

per dag vir n sekere tyd

s6
4.

TI

onderwyser se klas neem en

die onderwyser vrystel vir onderhoude;
~

byeenkoms in die saal of sportbyeenkomste

gedurende skoolure kan

hele paar onderwyse.cs vry

'11

stel vir samesprekines met ouers;

5.

een onderwyser neem twee klasse terwyl die ander

een onderhoude voer;

6.

studente kan bv. ook t;wee klasse neem terwyl die

onderwyners met ondcrhoude besie is.39)

As onderhoude by ouerhuise is, is dit bloat etiket dat die
onrle.cwyaE~r

HY ty<l sul aanpus by die ouers se gerie:f, met

die ui illrulclike ve.csoek dat by eraa& albei ouers sou wou
Owl erwyuers w:J.t

eerieflik is,

s:..~.l

verh:~as

11

wees om te sien in hoe baie c;ev:,lle

albei ouers teenwoo.cdis is.

38)
39)

tyd reel wat vir albei ouers

Di t beteken egter o.m sommiee

Langdon & Stout, op. cit., P• 272
274.
Ibid, p. 272. Vgl. ook: Bailurd & Strang,
op. cit., P• 50o.
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aande

~n

selfs naweke hiervoor aan te vtend.

Di t is

'11

opoffering van persoonlike tyd, me=1ar baie onderwys ers
het ervaar dut die verskil wat dit aan
maak

'Il

tevrede kind

en aan begrypende en vvaarderende ouers, di t die

moeite werd gemaak het.

E.

DIE
DIT

GETAL ONDERITOlillE,
Si.L IN ISI SER

By skole wu.u.r

'11

DIE

TYDSDUUR

WIE

EN

sekere eetal geleenthede bestaan om

vordering te rapporteer, bv. vier keer per jaar, sal
daar vier keer onderhoude as
ekstra as waarvoor dal:!r

'Il

'Il

minimum wees, met soveel

behoefte is.

Daar mag sommige

kinders met spesiale behoeftes wees en gevolelik sal meer
onderhoude met bulle ouers as met ander ouers gevoer word.
As die idee van onderhoude eero eoed gevestig en op

'Il

vriendskaplike basis is, met die doel om cor enigiets
wat die kinders raak te gesels, ~ n~t oor probleme en
moeilikhede vr;1.t hulle ondervind nie, BELl die e;etal onder=
houde self uitwerk - oak dieeene wat dit sul inisieer.
Di t neem noma lank vir ouers om di.tararul gewoond te r:1ak
dat w;.nncer hulle om •n onderhoud gevra word,

di t nie

altyd moeilikheid beteken nie, of dat hulle die onderwyuer
se tytl aanvr:L slecn w: .• nneer daar •n probleem is om te
bespreek.

Die hoof sal dikwelr:; ekstra onderhoude

a;~nvra,

mu.ar di t is eintlik natuurlilc du.t die klasonderwyser di t
I

sal inisieero
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Die tydsduur van onderhoude hang ve...n on1standighede af,
maar

~

ba1ans tussen ainge aanjaag en dinee onnodig
Ouers moet ge\vis voel dat daar

uitrek moet gevind word.
voldoende tyu is om sake in
praat.

'l1

~

ontS}Janne atmosfeer ui t te

Onderhoud van m.inder as 30 minute is in

sommige gevalle vir die ouer byna nie die m.oeite werd nie.
Waar die onderwyser dit egter nodig vind om onderhoude
kart na mckaur te skeduleer, kan dit 10 - 20 minute duur.
Gedurende skoo1ure, as die kinders alleen
kan onderhoude oo k nie lank wees nie.
een onclerhoud kart en

'n

gel~at

word,

Dit wys dus dat

ander lank lean wees, ma<::1r die

gemiduelde duur vun •n sessie is ont_;eveer 15 1ainute.
Gesonde verstand, goeie oordeel en gevoeligheid vir die
ouers se eevoelens m.oet steeds die riglyn weeso 40)
Bailard en Strang haal bv. aan van •n onclerwyseres, ene
mev. Bacon, wat haar onderhoude van 1 tot 10 I,!aart gehad
Sy het 7 narniddae van 13h CO tot 16h 00 en een aa.nd

het.

van 191100 tot 2111)0 aangev1end en bet onderhoude met 31
moeders, sewe vaders en een ourna gehado
Mev.

w.

en Mej. K. het bulle onderhoude gedurende skoolure

op ul tern; Ltiewe dae gehad.

Hulle het mekuar se klasse

al om Llie under dae eehad en die onderhoud.e is in twee
weke af goh~:..ndel.
ouers c;epraato

Mev. V. bet met 26 en mej. K. met 33
Albei het 100% teenwoordicheid eehado

Hulle het ulbei wuardevolle inligtine oar die kinders
ingewin.

40)

Albei bet egter gevind dat hulle 10 tot 15

LanGdon & Stout, op. cit., P• 274- 277.
Vgl. oak: Casavis, op. cit., p. 37o
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minute tussen konferensies nodig gehad het om hulle
indrukke neer te skryf en om hulle vir die volgende
onderhoud voor te berei.4l)

F.

VOORJ3EHEIDING , 13EPLMmiNG
V/J~
01TDBRH0UDE

1.

Vir die onderwysers

EN

VE""rlLOOP

Onden-;ysers 1aoet ook begrip he van die doelstellings en
prosedures van hierdie konferensies en die interpretasie
van toetspunte.

As onderwysers voel dat hlille

belang=

'Tl

rike deel van die opvoedkundige program vorm, sal bulle
met grater belnncstelling en entoesiasme daardan deelnecm.
Die verstandige hoof sal met individuele onderwysers gesels
om misvcrstande ui t die weg te ruim, tvvyfel op te klaar en
om a:.mvrJ.tlklikc vyu.ndigheid tot
dat hy dit by
almal se

'Tl

minimum te bei)Grk, v66r=

personeelvergadering bespreek.

'Tl

~;amevverkin.z

As

by dan

verkry, is die sac.k t;ewonne.

Sorsvuldige voorafbeplrmning en opleidine help om te
verseker dat konferensies suksesvol sal nees.

Dit

ontwikkel nekerheid, gereedheid en entoesiasme by
onderwyflt)rt:' o 4 2 )

Met die eerste

die jaar

li 1 '
42)

die hoof

kan

vcor·cenor..e

~lcemcnc

cuer-onderwysersvereudering van

c::.an

die ouers vertel vu.n die

onc.ler~u.;ude.

B ·-d l ::.:rd. &:

C:+,.....-,Y'\n"

Ibid., 1

53 - 5.4.

1

•

-
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gehou word nie, kan dit per omsendbrief bekend gemaak
word, of die klasonderwyser kan met die toestemrning van
die hoof uan die begin v::m die jaur briewe :::tan sy leerlinge
se ouers stuur en sg dat hy hoop om bulle te spreek oor
hulle kinders se skoole,ktiwi tei te.

Die briewe dui ook aan

dat die kind nie in die moeilikheid is nie omdat al die
ldnders briev;e ontvr:.:.ng.
Of die oncJerlloud by die huis of die skool is, of die
afspra:1lc telefonies gemaak is of per brief, woordeliks of
per boodskap is alles vun

s6

'fl

mindE~r

belmJC, sol[-mk di t net op

wyse e;eskied dc;.t di t van bedaesaamheid en hoflikheid

getuir; en dat ouers oortuic sal voel du.t bulle welkom is.
b.

Om

c;ed<~etes

en idees bymek:te:.r te kr;y:

Die onderwyser moet beslis met helder en duidelike gedagtes
en idees oor elke kind nu die onderl1oud kom.

Hy moet boo

voorberei, onderwerpe noteer wat e;unstige reaksie sal uitlok
en ondervwrpe vermy v1at moontlik
kan ·belemmer.

Hy kcm ook

belant:;rikute aspekte

V<JJl

'fl

'fl

vriendelike verhouding

hirotese formuleer

V<m

die

die kind se ontwikkeling om in die

beperkte tyd vun die onderhoud te bespreek.
Hy kan c;ctiu.teerde voorbeelde vun die kind se werk hg om
vooru:i. tt'':

tll[~

in sC'kerc ristinr;s aon te dui.

V:.i.l1se1fnl'rvk(md is daar ty(lcns die onderhoud self geen tyd
om in die c;eheue rand te delf vir hie1·die o:f daardie
besonderlleidjie oor die kind of oor die kind se werk of oor
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voriee praatjies met die ouers nie.

Deur vooruit te

dink kEm baie teleurstellines voorkom word, soos iets
wat die onderwyser vergeet het wat die ouer verwag dat
hy moes eeweet het.

'llBelangrike item oor die kind se

vorclerine; kan bv. vergeet word of die onderv1yser kan
huislike besonderheicl vel·v,ar met dili
Dis lot:;ies

d~l.t 'Il

ondcrviJ'ser met

'Il

Vt-JJ1 'Il

'Il

ander leerline.

klomp leerlinge sommie;e

besonderhede sal vergeet of misplaas;

daarom is dit nodig

om. al hierdie besonderhede v66r die onderhoud agtermekaCLr
t e kry.

Die onderwyser moet beslis op datum wees met al die joneste
inligtine oor die kind.
rekords moet herlees word.

Dit beteken alle beskikbare
Hy sal voriee onderhoude,

Ed.Labs. en {jesondheidskaarte herlecs;

ook sy geheue

verfris i.vom. die huis, sy lieeine;, under kinders in die
familia, vader en moeder se beroepe, ens()
noodsaCLk om

w~lir

Dit voorkom die

vir ouers hierdie inligtine te vra, en

deur dit met n onderhoud te Vleet, eetuig vun die onderwyoer
se belangstellineo

Dit is van pus om met die kind te

praat oor wu.t hy e;raag wil he sy ouers moet sien, bvo
verfwurk en tekeninge in die e;rude,

tr:.~.ke,

ens. en vmt

vorderinG betref, k:u1 hy om sy opinie gevru word wat oor
ny vor!l (~rinr~ c;eDe moet word o 43)
Souw

c;o:;kied

'!l

on,lcrhoud onverwuc-s en t110et daar dudelik

idees bymekuar gekry wordo

Dan

~w.l

die erv::.J.rine van

vorice onderhoude baie heliJ, sola.nk daar niks formeel of

43)

:.u..IicJon & Stou"c, op. cit., Po 280 - 281..
Vgl. ook: Casavis, or. cit., p. 84;
Bailard & Stran~~ op. cit.! P• 55o
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Dit is bloot

streng daaromtrent is nie.

~

geval van

idees oor elke kind uitgesorteer en saamgegroepeer te
hou.
B~ilard

,. .

en Strang se 1.v.m. die

orndat dit die ouer

onverw~tc;te

besoek dat,

is w&t die inisiatief neem, die

ouer e;roter gereedheid en

ontvanglikheid mag he vi·r

enige hulp wat die ondenvyser kan gee • A.[!,. v. hierdie
samesprekings kan die onderwyser beter werk daarvan maak
om die kind te help.44)

Co

Om ouers te help om die plek te vind

Dis bloot etiket om sake s6 te

re~l

dut ouers die plek
Ouern

vir die onderhoud met die minste moeite sal vind.
w;~t

vir die eerste keer kom, mag r:lismoedig voel oor die

baie lokale, gu.nr;e, ens.

Hulle mag die kamer nommer

verloor of vergeet bet en moet dan orals inloer vir die
regte plek ..

Dis soms die beste om te reUl dat ouers na

die sekretaresse se kantoor euan vvaur die onderwyser die
ouers persoonlik kom ontmoet.
Gedurende skoolure kan die ondervtyser selfs die ouer se
uie kind utuur om bulle by die kantoor te c;aan ontmoet,
of as die kind te klein is, kcm

~

groot kind bulle gaan

htw.l.

d.

Die ouers se c;erief

As reUlings vir die onderhoud getref is, is dit net etiket
om dcH.-.rd.::m te dink d<-<t ouers c;er:mklik moet wees tervvyl bulle
dad.r is.

44)

Klein besonderhede soos

wu.;~r

Builord & Str:c.L..."'le, op. cit., I>· 72o

om te sit,

w

1

tter

/238.
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steele om te gebruik, beligting, ventilasie, ens. is
belangrik omdat dit baie te doen het met fisiese gemak.
'l1

Mens kan 1!1iskien nie gemakstoele voorsien nie, maar

m~ns

kan sorg

d~t

ouers

nie in

'l1

skerl' lie; in die oe bet nie t ens.
om s6 te reel dat
vou op

'l1

'l1

koue trek sit of

'l1

Dit is bedagsaam

lune; persoon nie dubbeld hoef te

lae stoeltjie nie, of

'l1

kort persoon op

steel met voete wut in die lug swaai nie.
dag sal n glas koue water welkom wees.

Op

'l1

'l1

hoe

vmrm

Op n koue dag

sal die geleentheid om warm jasse uit te trek v66r
samesprekings verwelkom word.

Alle tekens

v~n

die

bedag=

saamheid sal deur ouers verwelkorn word.
Die onderwyser moet verkieslik nie agter sy lessenaar
sit nie.

Dan sal purty ouers meer op bulle gemak voel.

Die onderwyser moet sorg dat daar e;een onderbrekines is
nie.

Stiptelikheid deur die ond or\,yser, by die skoal

of by die huis, is uiters noodsaaklik.

Dis eintlik

ongesldk us ouers moet w:;g totdat die onderwyser

'l1

klomp

ancler dinee gedoen het v66r die onclerh,md k;:m b ec;in.
As ouerA laat is, moet die onderwyser probeer om nie
. eesteurd te lyk nie.

Die hoofHaak is om die ouers nie

uoos kinders wut laat vir skoal is te

la~t

voel nie.

AH die onLlerhoud by die huis is, moet die onderwyser
vroecLydi~

v;;sstel hoel:.tnk die ri t da:.t.rhceH per bus,

fiets of motor sal duur sodat hy betyds kan wees. 45 )

45)

Langdon & Stout, or. cit., P• 283 - 285o
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3·

Die voer

v~m

die onclerhoud

Die voer van die onderhoud

1~

hoofsaaklik in die onder=

wyser se hande, omdat hy die onclerhoud gereel_het en dit
min of meer vir ouers vanselfsprekend is om bulle na die
onclerwyoer te \Vend om leiding vir die aanveng van die
onderhoud.
a.

Die kuns om te luister

Die meeste onderwysers pra.at te veelo

In die kort onderhoud

is hierdie tendens opvallend juis omdat

hull~

so gretie; is om

aun die ouer soveel moontlik hulp in die kort tyd te wil gee.
Onderwysers sal minder geneig wees om ongevru.agde advies
te gee as bulle net besef dat om te luister die grootste
hulp vir beide ouer en onderwyser is en dat die sukses van
d~~rvan

'11

onderhoud

'11

Onderwyser Wht

:a.fhPJJlg o

w:~ndctgtie;

luister, wut die ouers oortuig

dat hy begrip het vir hulle gedagtes,

gevoelen~

wat deur

sy woorde en uitdrukking wys dat hy hierdie konferensie as
uiters noodsaaklik beskou, stimuleer die ouers om logies
te dink en oplossings vir die problcme
gele is, te soek.4 6 )
bo

Srm~:i

w~1.t

aan hulle voor=

tiwi tei t van rllt? onderwyuer

])j_e onderwy Sfjr moet al die tyd bai e sensi ti ef wees oor wa t
die individuele ouer dink of voel.
gesir;::~ui

turukldne en

deur te luister na

lic~_r,~:Htmlike

w~t

uewec;inc;s dop te hou,

hy se sowel us wut hy verswye,

kry die onderwyser aunduidings

46)

Deur die ouer on

Viill

hoe doeltreffend sy

Bailard & Str<J.Ilg, op. cit., P• 56o
/2t10.

benadering is. 47 )

c.

Hoe om han die sang te kom

Dit help soms om asn die ouers by die skoal as jou gaste
te dink, en as jy by bulle huis is, dat jy bulle gas is.
Doen dun w.... t

jy in sulke omstandiehede sal doen.

deur iets aleemeens te se oor iets plaasliks.

Begin

Se

dankie

dat bulle gekom het, of dat bulle jou ontv8ng het.

Dit

is egter die onderwyser se taak om die gesprek oor die
kind te begin.

Die direkte metode kan gevolg word.

Dit kan grasieus en mooi en altyd op n positiewe noot
begin word.

Soms krill onderwysers di t

s6 kortaf en formeel

doen dat dit onvriendelik klink.

As die onderhoud by die huis is, moet die onderwyser sorg
dat die geselskap nie doelloos is nie, muar dit moet na

Of die ondeihoud by die skoal of

die kind gevoer word.

by die huis is, of watter soort onclerhuud dit ook is, dit
is hoofsuak dut dit d&delik op n vriendelike en positiewe

.

noot moet begino4

8)

d.

'lla:troor om te pr;LCJ.t?

Di t

io beter om nie hiervun

eenVi.lUdig net te

pr::.t:.~. t

'l1

probleem te maak nie, m:c1.ar om

waaroor ouer of onderwyser wi 1 praat.

Praat rn: tar oor ietH vn1.t die kind c;edoen het of by die huis

of skoal gaan doen.

Ouer en

ondt~rwyser

wil miskien aaam

da.aroor beplan.

47)
48)

Ibid., P• 57o
L;medon & Stout, op cit., p. 285- 288. Vgl. ook:
Casuvis, op. cit., p. 84 en 224.
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~

Soos

onderhoud vorder, is dit natuurlik vir die

onderwyser om van die kind se skoollewe te vertel, en
die ouers praat van sy doen en late tuis.

Dikwels

kan die onderwyser wenke gee wttt vir ouers behulpsaam
Daar moet egter daa.rteen gewaak word om

kc:m v>'ees.

ouers te vertel wat om te doen en

h6~

om dit te doen;

hdlle is diec;ene w:.t daaroor moet b eslui t. 49)
·e.

Die onderhoud tussen die begin en die einde

Te dikwels is die "problema" met hiE"rdie konferensies
die hoofonderwerp en soms die enigste onderwerp Vc.1n
bespreking met die onr;elukkiee ui tslui tine van die kind·
se prestasies, bekwaamhede en belangstellings.
Nie alle kinders is e;oed aane;epas nie, maar alle kinders
het tog voortreflike eienskappe.

Hieroor kan nuttig

Dit beteken nie dat problema geignoreer

geaels word.

moet word nie, maar dat uitstaande hoeduniehede onthou
moet word.
Onderwysers tnoet weet dat ouers nie altyd oor bulle kinders
verontruo voel nie.

Baie ouers, ten spyte vu.n oomblikke

V[ill verontrustine, is heeltemal eelukkie met bulle kinders,
OIJL~ane

vind
die

OJlVOC

in hulle, is bly om bulle te he en behurtig

Ll:ing so in die normalc gang vu.n sake.

Wu.nneer ouerB dink d:Jt die oncJerwyser bulle aanvaar soos
bulle

i~,

~;;,1

hulln hul problerne na vore bring:

wu.t bulle bekommer,

49)

Lancdon

die dinee

waarvoor hulle hulp noclig het en die

& Stout, op. cit., P• 75o
/242.
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dinge wut bulle dronkslaan.

Die onderwyser sal ook

~

Dit is die sake waaroor gepraat en

paar dinge kan noem.
saamgewerk moet word.
Baie dinge sal

ges~

k~nd-verhouding,

filosofie

~m

word wat betrekking het op die ouer-

of wat lig sal werp op die grondliggend.e

die gesinslewe, of wat die hele gesins=

klimaat waaruit die kind se gedrag spruit, sal ophelder.
As daar negatiewe gedagtes en stallings by die ouer

is~

moet dit uitkom.
Ouer en onderwyser

k~n

saam besluit oor die volgende

stappe WHt eeneem moet word.

beplannin~

Hierdie

is ver

vun die idee da.t die onderwyser al die antwoorde moet ken.
Di t eetuie eerder vHn •n. e;ee-en-neem-verhoud.ine waarui t
beide ouer en onderwyser kan leer.
Dit is verkeerd om die negatiewe wut die ouer van die
kind se as uunknopineBpunt te neem.
positiewe.

Neem liev:er die

T.!oedig die ouer aan om voorstelle of planne

aa.ngaande die kind aan die hE:!lld te doen.

Die doel van

die konferensi8 moet eesamentlike onte;unnine Vl::l.n idees
en 1)robleme we eo aowel au kooperatiev1e beplannine;.,

Uis

ui ters nnod:ci;Lnklik d:tt die onderwyser die kind sc totale
huioli ke mil i·~u ken;

underr::1 ifl di t nutteloos om voorstelle

te wtutlc W<•t w;:artJkynlik nie uiteevoer kan word nie, bv. om
van

~

baie arm ouer

t~

verwug om duur wisku.nde a.pparw-tt

vir die kind acm te okaf o

Dit is nog

~

rede

wa~rom
•

fj () ~

voorstelle ui t koor•eratiewe denke en heJ)lannine; moet e;roe1. ~ -'

50)

D'evelyn, op. cit., P• 13 - 14o

/?.43.
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Die onderwyser kRn hier n bydrae lewer omdat hy intieme
kennis, m~~r

as

iemand a.Y!ders, bet van wat met die kind by

die Skool abJlga.an en omdat hy waarskynlik

kennis van kinders het.

TI

bree algemene

Deur die ouer Vcl.n die kind se

bekvvaamhede en moontlikhede te vertel, laat die onderwyser
die ouer voel en

verst~an

dat hy van die kind hou, dat die

kind baie goeie eienskappe bet en dat hy hulp nodig het;5l)
Dit is moontlik en redelik

d~t

die onderwyser gedurende n

onderhoud vri:ie sal vra., kornmentaar sal lewer en voorstelle
sal maak, maar nie op die basis va.n veroordeling van wut
die ouers verrnag bet nie, of om aanspraak te nmak dat by

al die wysheid in pae het.
f

o

Om

die onderlwud te _beeindig

Die onderwyser woet weet W8nneer ouers graag wil loopg
Hulle kyk bv. op llulle horlosies, hulle is one;emaklik,
senuu.etig en weet nie meer wat om te

se

nie, of dit lyk

of hulle tot in die oneindieheid sal geoels en bly.

Wat

die 'ceval ook<:->.1 is, dn.ar is n 11H:1.nier om die onderhoud op
s6 n wyse te beeindig dat die wee vir ·n vole;ende konferensie

Die oncl nrwys er kan opsom wat gese is en byvoee:

oop is.

"VoleenL1o k013r kan ons vereelyk 11atter vorderine ens gemuak
Aa nikfJ e;elJPur ni.e, kan hy opstu.a.n en s(h

het".
weet u

ir:l

onu~rhouu

LeGie; en WW1rdeer <.lit dat u eekom het"' en so die

A.s ouers n6g aanhou praat, loop saam

uetHndig.

tot by die deur.

51)

"Ek

Ibi~.,

P• 20.

S~

ook dat die nspek wht nou geopper is,
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by die volgende onderhoud bespreek ku.n word.

Die meeste

ouers sal by die herkenning van die tekens weet dat die
onderhoud verby is.
~

Daar word immers niks gewen deur

onderhoud uit te rek of voort te laat sleep tot lank

na die redelike tyd wat bepaal is nie.
By die ouerhuis moet die onderhoud ook nie stomp afge=
breek wor<.l nie.

Onderhoude moet altyd op n positiewe

noot eindie;.
By die skool is dit gepas om die ouers by die gebou uit
te vergesel, in plaas daarvan dat ouers self hulle pud
uit moet vind.
Goeie ond.erhouc1e kom egter nooit vanself nie.

Daar is

baie dinee wat gedoen k':n word om die sukses dFJ.arvun te
ver1:3eker, dinee h't•t die onderwy8er kan leer om te doen. 52)
go

Opsomminp; vml die onderhoud

Soms verl8at ouers die konferensie baie ontevrede.
gepas as die onderwyser dan n opsomming
maak.

V<I.D

Dit is

die hoofpunte

Hy kan dauruit iets nuttigs ontdek.

n Ander nut vtm die opsornming is dt.tt ·n getroue v1eergawe
v;_m <lie sumesprekine;B urm

kind

ouer wat ufwesie was, gestuur

Gewoonlik is dit die moeder wat na die skool

ka.n woru.

korn.

di~

Sy ual

hw__~r

het.

m: tn

vertel wa t die onderwyser van hul

•n nroo rmninc is

'Tl

t~root

hulp vir haar

wanneer sy verHlue; le-.;er v:tn clie hel:me;rike result<... at
vc.tn die samesprekine;B.

5?)

L~ncdon

& Stout, cp. cit., p. 289- 293.

Vel. ook:
D~evelyn,

Cassvis, op. cit., p. 2:::?4;
op. cit., P• 13- 20o
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h.

Die ope-deur

Aan die einde van die onderhoud is dit altyd wenslik om

n verdere besoek voor te stel as die ouers dit so verkies.
Maar die hoof kan ook van mening wees dat d aar by die
ouer nog baie onbeantwoorde vra.e is en dat n opvoleings=
konferensie

noods~aklik

is.

Die ouer bet ook tyd

~m

die posisie tot die volgende konferensie te deurdinko
Die tydsverloop na die voleende samesprekines bied ook
aan die hoof en oncler-aysers geleentheid om data te
versamel d.m.v. oproepe, waarnemings, toetse, enso53)
i.

Mislukkines met onderhoude

Een of ander tyd sul elke onderwyser n mislukte onder1wud
met ouers he.

Soms is dit a.g.v. onbedagsame dinge

wat die ondervtyser gese het.
n verkeerde dine.

Elkeen se een of ander tyd

Soms, dit maak nie saak hoe knap die

onder·nyser die onderhoud r;evoer het nie, word die verlEille;=
de resultate eenvoudig nie bereik nie.
probleme by die huis waar

da~r

Persoonlike

groot emosionele betrokken=

heid is, kan soms n ouer in n kwaai bui na die skool toe
brine om i ets te bespreek
· probleem self is.

w:1. t

heel temal vreemd aan die

Ondervtysers moet dan nie verontrus

voel nie, tensy bulle weet

d~t

hulle werklik deel het

·.tan die bl,wm.5 4 )
G"

K0_HFr;HENSIES \'!i·.T

SPESIFJJ~'K

OOR

VOlllJSRT:lTQ.~1VEH~:::>LA.E

GAAN

In die meeste skole in TransV<J.al is di t waarskynlik die
e;ebruik om na

ek~:-wmens

rapporte huis toe te stuur.

inetmg 1975 sal leerlinge

gr. i tot st. 1 almal

v~m

.,/..)/

'0.,..:,
--~-1
.J.J<.A..J....i..'-'li.L. \.A.

54)

Casavis, op. cit., P• 69"
Bailard & Strang, op. cit., P• 81.

t::":l'l

.....c>.

C"-1--~---U
UJ. c..:;..J.J.(:"..'

-.:

U_t.' •

Met

...L

V.Lv•'

l:i.

r.-.

.) I •

'Tr. _.,

vg.L •

ook;
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vorderine;sverslae ontvane waar

'I1

5-puntskaal aandui

hoe elkeen se vordering oor vele fasette van die
werk is.
soos:

Met die gebruiklike rapport is opmerkings

"Jannie moet meer aandag aan Eneels bestee,"

"VIiskunde moet verbeter", ens. veelal die gebruik wau.r
Jannie swak in Eneels of Wiskunde do en.

Die ouer

besef ook eewoonlik dat sy kind in Ene;els of V/iskunde
m~ar

kan verbeter,

is meesal magteloos om iets daaraan

te doen en verwag tereg dat die onderwyser moet toesien
dat

'I1

verbetering intree.

Met vorderingsverslae kcm

die rapport nog steeds gebruik v1ord, dog met

di~

verskil

dat elke onderwyser met elke ouer oor sy kind se vor=
derine; geselso
Ondersoeker het hierdie·metode beproef en die onderwysers
het terselfdertyd ook breer samesprekine;s met ouers
gevoer.

Hierdie samespreking wat S}Jesifiek oor vor=

derinLsverslne hn.ndel, het inter alia die voordeel dat
'I1

onderwyser ann Jannie se ouers kan verduitlelik we.. ar sy

probleme in Viskuntle setel, wat die onderwyser doen om
di t to verbeter en hoe tlie ouer moontlik behulpsan.m lou1
wees. 5 5)
Met hierdie konferenG ies word alles vn.1. t vir alle ander
konferC'usies
B<d.lard

£!Il

~;~old,

in ug gene em.

In w!:i.t vole; dui

Str[;.ng mooi aan wat al die o:nrinu;ende om::rtan==

ditjhedr:J en eevoelens met hierdie tirJe samesprek:Lngs is.
Ouers is e;ewoonlik gretie; om te weet hoe bulle die kind

55 )

Vc1 • p •

2J ':'- 22 :·

vir proefnem.ing.
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kan help en is verontrus as hulle dink hy maak nie
bevredigencle vorderinrs nie.
kind oor

'Tl

Somrnige ouers sal

'11

swak rapport straf, ander sal met hom

raas en voorregte ontse totdat ~ beter resultaat
behaal is.

Die straf is dikwels onverdiend orndat

die kind sy beste probeer doen.

Kinders kla dat

hulle ouers nooit tevrede is nie.
goed,

se

Al is die rapport

bulle noe dat dit beter kon gewees het.

Die rneeste ouers met begrip probeer om die kind op
spesifieke maniere te help en as bulle nie kan nie,
verwys hulle hom na die onderv;yser ..
Uit die gewone rapport kan ouers nie veel aflei hoe
hulle kan help nie.

Met spesifieke ouer-onderwyser=

samesprekin':s kan ouer en onderv1yser s&am verantwoor==
delikheid daarvoor aanvaar.

Die betekenisvolste

neiging vandag om leerlingvordering te rapporteer is
dan ook die toenemende beklemtoning van
Hierdie konferensies oor rapporte
senuweeagtig maak.

k~~

samesprekin~so

eni~e

onderwyser

Dit is heel natuurlik, want die

onderwysnr dink hy word deur die ouers beoordeel en
dat sy reputu.sie grootliks van bulle opinie van hom
Die onderwyf.:Jer kan egter baie doen om sy vrese
uit te !lkakelo
EerotemJ moet die onder.:yser al tyd die konforensie op
'11

positiewe noot en sander n kritiese gesindheid begin.

Hy moet onthou db.t die hoofdoel

Vd.n

die S:':l.T!lesprekings

is om gesamentlik te dink, inligting te bekom en te
bephm tot die kind se voordeel.

!lie konferensie

~aoet
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as n vriendskuplike byeenkoms gesien vvord - n geleent==
heid vir tv1ee of meer volwassenes wat in die selfde
persoon belangstel en informeel maar konstruktief en
doelbevros oar hom gesels o

Tweedens moet die onder=

wyser vir die onderhoud voorbereid wees.

Hy moet

duidelikheid oar die hoofdoel van die onderhoud

he,

bv. die eee en ontvung vrill inligting oar die kind,
noukeuriee evaluerine vun sy werk, om moontlike oar=
sake oor sy gcdr:::tg- goed of slee - te verneem, beplanning
met die ouer oar sy beste ontwikkeling en verduideliking
van die skoolprogram.5 6 )

Ouers het dikwels goeie idees

en sal dit liewer gewilliglik uitvoer as idees wut die
onderwyser op hulle wil afdwing.57)

r.u;;-r

VJ~(~~ICILTJ1:1TDE

H.

KONFERENS IES

lo

Konferensies met ouers vnn voorskoolse kinders

OUEHS

By elke 8tadium van n kind se ontwikkeling het hy sy ouers

no dig.

G edurende bulle kl(dnkind.er j =:~.re gee ouers uan

hulle •n c;evoel van vertroue du.t Ltlles in hulle klein
persoonlike wereldjie reg is.

Die luter voorskoolse

tydr,erk io •n tyd wu.nneer kinuenJ ceBinclhede ontwikkel wat
hullc benadering tot die leerproses bepaal.

V66r die

56)

Die orulfH,>~YL->er in die R.S.A. 1Je1wort altyd t.o.vo die

57)

ukooll;roc-rcira die ontwikkelin;.s 8n opvoedine van die
hele kind in die Christelik-n::;.siunale skool te ver=
duidelik.
~ie noods::.ak V<;.n St:rnev1crkine tus.sen huiB
en s kool en die Christelik-nasionale voorbeeld van
elke opvoeder moet beklemtoon wordo
3<-l.iL:.rd & !Jtre::....J.g, 01)• cit., lJ• .93 - 99o
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kind skool toe kom kan ouers hel}J om die lcinders
spesifieke kennis en kundighede te laat aanleer,
we.t eereedheid vir lees en ander leer

tev~eeg

bring.

Dit is so dat ouer-onderwysersamesprekine;s nie
merkb~re

ver<~dering

aan

'11

'11

ouer se ingeburgerde

houdings of basiese persoonlikheidstruktuur kan
meebring nie, maar dit mag help dat die ouer sy
gedrag in klein: opsigte kan verander wat tot e;root
voordeel van die kind kan lei.
anderde gedr;.;.e mag lei tot

'11

Die ouer se ver=

verbetering van die

kind se gedrug v1at vanselfsprekend die ouer baie
gunstiger duarteenoor sal laat reageera
Gedurende kleinkinderjare moet die ouers se liefde
vir kleuters onvoorwuurdelik wees - dit is die tyd
dat

'11

busiese begrip

v~n

vertroue gebou wordo

Later, cedurende die voorskoolse

j~re,

moet kleuters

leer dut hulle die verantrmordelikheid rleel om hierdie
liefdesverhuuding te hnnclhaaf.

Tensy die voorskoolse

kind leer om VP.rcmtwoordelikheid te o.unvs.ur en ook uit
te vocr, sul hy uoontlik nie maklik by die strcnger
verei;::;tes van die skool aonpas nie.
Van die vroee;ote jare k::..n ouers reeds tot die sukscs

.,, ;·.n rJ i e kind o e

l~;,;,es

by drh.

Om luid vir hom t e lees

v1ck B-:J bel:::.nr:s·tellinc in bocke en un:tk hnu1 bekend rne·t;

rJie

tu:Jlp~i.trone

Vc·.n

die letterkundn.

Deur

rlj_e

te sien lees vir inlictii1g en

en ouer broEn·r:; en

8UStE:rs

eenot,

sy beeeerte om te leer lees.

verm~erder

cuers

Hierdie
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wanneer bulle uet ouers van voorskoolse kinders praat.
As die ondervryser van hierdie gunstige middele kan
aanmoedig, is dit net tot die kind se voordeel.
Gedurende die voorskoolse jare vorm die kind gesind=
hede teenoor
ontwikkel
vir sy

'11

~nder

cevoel

w~reld

manse en teenoor werk en spel.
V8n

vertroue Of

'11

en die mense daarin.

gevoel vun vre·es
Hy is val self=

vertroue en redelik onaflwnklik of bet
iniHiatief en is

Hy

'I1

gebrek aan

Sy nuuskierigheid oar

oor~fhanklik.

alles wat hy sien en hoar en hanteer, is ontvdkkel of
dit is onderdruk.

Dis duidelik vir elke

onder~yser

dat die gesindheid en ceclr::Jt;spatrone wat die kind

Sttam

met hom skoal toe brinB, baie te doen het met sy skoal=
sukses of mislukkinG•
Da::.1r is ·n eroot behoefte vir groepbyeenkoraste en konferen=
sies tussen ouers en onderviysers

V3ll

voorskoolse kinrJ ers.

Om die kvrurtc.al net voor die kind skoal toe kom daurvoor
te gebruik is

n~eds

te laat.

Vir die kind sal dit min

ba:.J t omd at sommice sk :ol- of leer1)robleme hulle oorGpronc;
reedn in die kleuterclae en vroee voorskoolse jare hct. 58 )
l)it~

hoo.f bohoort 11eriodie k ouen3 vun alle voors koolse

kinderu, of hulle reeds skoolouers is of nie, d.m.vo

gr;:de-onderv:yseresse ouers oar die
in lie;.

58)

Ibid.,

P•

122- 125o

voorga~,mrle

sake kan
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Bailard en Strang beveel vervoleens aan dat, om n kind
te help om leeseereed te word, die voorskoolse kind
interessante erv<rringe gegee moet word om oor te prc.w.t.
Luister na hom, lees vir hom en moedig sy nuuskierigheid,
selfondersoek, selfontdekking en selfleer e>an.
Die r.1oeiJ.ikste onderlJOud is die een met die ouer wat al
die antwoorde ken, m:1ar nie die kind werklik liefhet nie.
Dan T110et daarteen ook gewaak word om s6veel aandn.g te gee
aan die ontv1ikkeling van die kind sodu.t by persoonlike
sukses kan behaal dat hy vergeet om goedhartig te wees.59)
Di t
op

2.

dui net weer aan dat die he le ldnd OJ)t;evo ed moet word
~

Christelike grondslug.
Kon.ferensies met oucrs oor leesJ2_robleme

KinderH ui t bevoorrea;te e;esinne vir wie c;elees is, vn:.t buie
seleenthedc gehad het om interessante dince te sien en
daaroor te prau:t, Wlit

~eleer

het om verskillende klanke

en vorms te onclerBkei, vmt die name van die alfabet ken

Dvw.rndeur die laerskool uJoet oueru a:tnhou om aan kinuers

bel; :Jl[_j~> t;ell ing te to on in hulle kind se vorderinr;.

llowenl rnoct rtlll]e lie ftlc vir hom to on.
Oru.1crwy:Jo.r·tcl w~Jet kennis c.tra v:·m die 11opulere ::.rtikels
w~J.t

ouers lees.

Deur die lees van hienlie u.rtikels en

sekere boeke hct baie ouers

oort~ig

gewora dat hulle

----------------------------------59)

Ibid., P• 126- 129g
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kinders se leesprobleme te wyte is aa..11. n gebrek aan
klanke.
Die kind v1at klanke ken, onderskei en verstaan.
Met n konferensie oor die rol van die ouer met lees
e~
LW

ook oor ander aspekte vHn die kind se skoolsukses,
l"!t die onderwyser se doel wees om ouers minder

ctfh::mklik te maak v:'tn die "stem Vdn gesa.g".

Ouers

moet leer om self te kan oordeel wat die beste vir
die kind ir..l.
Ouers is nie die enieste w:_;t invloed in
het nie.

'l1

kind ee lev11e

Ander mense in die huis - broers en susters,

grootouer8, ander _familie en vriencle van die e;esin -

bet

ver~1killencle

soorte. en gru.de van invloed.

Die skool,

die kerk, die 01r;r;evdng en die vvereld soos clit deur die
radio en televisie in die huio e;ebrine nord, hc=:t alles
invloed op die kind se ontwikkeling.

Al hierdie invloede

mae; invloed op ey per'=>oonlikheid en k<~rakter he.

albei ouers io nodig.
tot<,.l(~

Muar

Elkeen het •n ar·.ndeel in die

ontwi kl~eline v ~m die kind.

Sy ontwikkoline word

ecter erootliks boinvloed cleur sy bel:mg:.JtellinL: in en
deur 1E'es. 60 )

3.

Knn r .. ,'cn~:;ieu _rnS?t ouers

Ouer:.J

1110 et

V<Jn

beghafde kinrl ers

hi l'rdio kiwJ e cs help om n eoeie 11er:::pekt iPf te

ontwikkel en te behou oor bulle plek in die lowe.

GO)

Ibid., p. 132 - 139 o

Dit

/253 ..
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is reg dut die begaafde kind moet weet dat hy sekere
verantwoordelikhede teenoor die maatskapJ)Y het vurlYlee

As n kind egter vertel word dat hy

sy I)Otensiaal.

bu.ie slimmer as ander kin.ders is en hy die idee gegee
word (J:.:tt hy beter as hulle is, kan sy gevolc;like houding
van

meer(1erw,:..~.ardigheid

veroorsaak du.t sy potensiele.

vole;elinee van holii sal wee;drnai na iemand f:lllders wat
i1ulle
b.

::.~..nv·-1ar

en waardeero

Skoal se ver8.11twoorc1elikheid

Ond erwysers en ouers v::,.n beeau..fde !cinders wut volgens

vermoe of onder vermoe presteer
lie;tinc oar hom ui t

moet byeenlcom om in=

te ruil wat hom ktm tevoorcleelo

Die doelstellines met so n onderhoud is
eenot ui t

om

te SlJreek om die ouers van so n beeao.fde kind

te ontmoet.

Laat hulle verstaan dat die kind skynbaar

hoe potensiual het en
oar hom uit te ruil.
spesifieke kundie;hede
Besprf~ek

ee~stens

d~t

dit nuttie sal wees om kennis

Vra hoe hy by die huis i:..-1 en dui
W<o.tt

hy openbaar het, arm.

die verantwoordelikheicl wat hierdie kind moet

leer or:1 te dra vunwee die noodsuaklikheid vir die soort
. leierukap w:.t.t hy in staat is om OJ> een of :mder wyse te

c,ee.

Die ouer ttoet ook begryiJ d at die kind se bekwaam:::::

hed.o rot.PnH:i(•el is en dHt ontwilrkelint:; c;rootl:i.ks vun die
leilli.n;~

v·:n die huis en skool [J.fhau~~·

Bec;:.:.afde ld.n!l ers

beboort op •n vroeUr leeftyd as antler kindern veruntwoor=
delikhcid vir hulle e;edrag te
hierdie kind in

~

a~mv~;;tr.

Y/ys o B.aro p da t

heteroaene groep sal wees wa1r by nie
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meerderw8.ardig teenoor under leerlinge rr:oet optree nie.
Benadruk die waarde van goeie menseverhoudinge en
waarderine; van die superieure kwaliteite van under kinders.
G~e

aan ouers

'11

lys van boeke en tydskrifte Vl<:t.t van

werlcJ.ike be lang vir die kind vir lees tuis sal wees.
Beklemtoon die nodieheid dat die kind

verskeidenheid

'11

ervarinee moet he, soos besoeke aan museums, fabrieke,
om met

~ense

in verskillende beroepe te gesels.

ens.

Benadruk

die belo.ngrikheid va.n geleenthede vir skeppingswerk

by

die skool en die huis, soos skilder, skryf vir kindertyd=
skrifte, stokperdjies, ens.

M~uk

seker dat ouers weet

dat die toekoms vun die kind die gesbmentlike verant=
~n

woordelikheid is v::m die skool, ouers

die kind, en

du.t die skool gretig is"om sy deel te doen orn stimuleren<le
61
ervarinc;e en uitd::1.gines an.n hom te bied. )

4.

Konforensies met ouers van vertraaede kinders en
van Htadie;e leerders

a.

Die vertr:w.c;(1e kind

Een van <lie ontstellendste ondervindings van •n ouer is
die uesof dat hy

'11

versttmdelik vertraugde kind het.

BaiE:! nuors voel skuldie dat 11ulle so

'11

kind het.

Hulle

is op die verdedieine oor hom of apoloeeties of albeio

Ouors h r_•t b aie v J'('f:l e oor hi erdie kinders.

Sal hy enigiets

Party ouers ktm nie hulle

in die uv.ool kc.:n doen?

telourstellinc; en selfs ook ha:_:.t vir hierdic vertrwtede
kinders vcrberg 11ie.

61)

Met •n onderhoud is di t onmoontlik

Ibid., P• 142 - 144o
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om

'Il

verandering in so

'Il

gesindheid teweeg te bring.

Die onder"yser kun slegs die ouers in klein dingetjies
lei wat hulle gedrag teenoor die kind kon verander.
Sekere ouers is oorbeskermend.
die kind.

Dikwels wil ouers nie toegee dat hul kind

vertraug io nie.
houdo

Hulle doen alles vir

Hulle is uiters moeilik met

'Il

onder=

Selfs al sou hulle die feite intellektueel

a;;Jnva.a.r, kan hulle di t nie emosioneel aunvaar nie.
Ouers van hierdie kinders gaan gewoonlik deur vier
stadia v::m d enke en gesels.

Eerstens betreur bulle die

verlies vun die kind wat hulle verwr-,g het om te he.
Hulle vra:

"Hoekom het dit met my gebeur?

iets wat ek gedoen of nie gedoen bet nie?"
bet hulle

'Il

Is dit oor
Tweed ens

renons in die persoon wut hulle die wuarbeid

omtrent hulle k:ind vcrtel het en gaan hulle na iemand
a.nders vir

gerusstellin,~.

Derdens korn hulle ui teindelik

weer teru13 n<:l. die J)ersoon ·wat eerlik met hulle was.
Vi erdens annvuar hulle l<mcs:nn.erh:illd die si tuasie.
Die hoof vertel lmlle nie w;ht
nie druk op bulle uit nie.

. vteeo oro die kind in

'T1

0111

te doen nie en hy oefen

As dit die beste blyk te

inri.zt:i.nc of npesin.le skool te

J)laas, f:i:·il hy die voor- en naclele van clie inrietings
her1kryf.
r.!E•t oucrs
ben:~.derin.z

v1:~t

self ver:;tu.ndelik ver·traag is, is

nodiz.

'l1

ander

Die hoof moet bulle spesifiek vertel

v.'at om te doen, m:tar 11oet probeer dut bulle voel bulle
het die besluit geneem.
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b.

Stadige leerlinge

Ouers van hierdie kinders is gewoonlik van lae sosioekonomiese status.

Hulle is die ouers wat gewoonlik

nie skoolbyeenkomste bywoon nie en ook nie vir die kind
hulp soek nie.

Dit is dan ook moeilik vir die onder=

wyser om die ouer te help om die situasie realisties
te

benr~der

5.

o

62)

Konferensies i.v.m. beroepsvoorlieting aan ouers
en kinders

Vroeg reeds in die luerskool is dit uiters noodsaaklik dat
onderwysers ouers moet laat besef wat die moontlike poten=
siaal vcm hulle kind iso
gel~

Versigtie;heid llloet aan die dae;

word om nie onvoorwaardelike voorspellin~s of

verklarinGS te maak nie.

J,iewer:

"Bennie sal al{ademiese

werk altyd moeilik vind", of "Kosie kan

'l1

uitstekende

student woes as ons voortgaan om sy ·belanestelline te
prikkel"o
Elke keer wanneer die ond erv.yser die vo org~.tande verklarinc;s
maak, het hy die eeleentheid om te wys op die groot
verskeidenheid beroepe vmt vir die jouc benkikbhar in.
Daar kan nooi t

cenoeg gewyfJ word op Jie noodsaaklikheid

om st. 10 te hehaal en dan

'l1

kollet~e

of universi tei t by

to woon nico
Dit. !clink

w.i.uki~:.'n

die sin clat ui t

idealisties, muu.r ui t

iD roaliuti<.'f·l in

oue1· s help om oor die kind se toekoms tc

dink.

62)

Ibid., P• 155 - 165o
')t ....

/

·- ::.> {

0

257

In die prim8re skoal waar die onderwyser vir die grootste
deel van die dug in direkte kontak met die kind is,
hy die

vern::.:~amste

ouer te lei.
'I1

aanvaar

verontwoorrlelikheid om die kind en die

Die personeel van die primere skool moet

groat deel van die verantwoordelikheid neem om ouers

voor te berei op die wee om realisties te wees oor bulle
kinders se relatiewe potensiaal. 63)

1.

Inlej_ding

Dit is seker nie wenslik om voorskriftelik te wees met
die wyse v;.:jn afBllrake maak, die tycl, rlie
By elke 8l\:nol tn

ens. nie.

Tr~.~.nsv:.Htl

'J.~J.nbll

onderhoude,

word voleens

vasgcotelde roo8teru t:ewerk en c1it Hal nie

}Jr:.-.~.kties

moontlik

wees c1:_,1; oucrs na wi llelreur eedurende die d ap; en die jaur
hul opwaeting vir onderhoude met onderwyse.t:s maak nie.
Samesprekines met hnofde vind gewoonlik vuleens afspraak
plaaR ooreenkornstie elke hoof se skoolbeleid, hoewel
onvermtcte onderhoude ,::ereeld voorkomo
Dit is

cltH.l

·,vennlik en nnodna:.:-tklik rlut die hoof' self

nl. konferr:.•nuin:J

:Jfi

mH.if.-!rrl eel vBn vooc- en voorl.i.c;tinG=

OJHlr:Jrwys, bch::t:-Lit.:, clcur !lae

vn~aru1'

rlit rnoct pJ .. w.sv:ind,

Uit die
aard 'J";in die

63)

~.,:c.tk

::;>::'.1 d:u-1.r t•;.lle opvoleincslcon.fcrennies

Ibid., p. 173- l74Q

/ .,.
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wees met individuele gesinne,
medewete shl :plaasvind.

w~t

ook steeds met sy

Tersaaklike inlieting v,rat

die hoof d.m.v. konferensies bekom, mae hy na e;oed=
dunke tot die betrokke voogomlerwyse:rs se beskikking
stel.

2.

Uitnndisine

28n

ouers

Die hoof sal '11 ui tnodiginesbrief aan ouers rie; vvat
cleur horn en oak deur die betrokke onderwysers van
In die brief sal die

P.lke kind onc1erteken word.

datum en tyd vun dte onderhoud, asook die lokaal,
die onderwyuer en kind se nuam verGkyn.

Ruimte

sal op die brief gelaat word waarin die ouer sy
instemming betuig om

di~

afspraak nu te komo

brief sal .'H.mgedui word dat elke ouer
~

v~m

In die

elke kind so

brief sal ontvune en dat Jie onderhoude tot 10 - 15

minute beperk is.

3.

Rekords oor

a.

\'latter Jrebru:lk kn.n

Die rekord

v~'.!l

same~rekinrs

rekordR '"P.Twtak word?

v~~n

een onderhoud sal clien as

'11

herinnering

sodat, w<mneer die voleende een pluasvind, dnn.r nie
onnoclizc tyd c;emors word om te Jlrobeer terueroep
~~(~e;;wn,

wanroor d ic 1:.; trd;n e;efJJ.'Tf.:k
he·t

nie.

AH

verlcent£wid

t~CSll

opc;ehou.

vu.n belanerike inlic;ting w;,t

:tan L<:1kenj_n.:_,e

oueru veru trek he t;,

of 'Uaur rli t

L:~~ovt:'k

i.s, s:Ll onderwyners die

1ar word v~m die Vfsle;eot v:m inlie;tinc;

w·Lt on t;hou 1noes t;;ewees bet

o

Die hoofcloel met die rekord van die onderhoud bly steeds
om die kind beter te verstaan en om te weet hoe om met hom
te werk.

Dit dui dus daarop dat enigiets wat die onder=

wyser kan help met die kind se daaglikse skoollewe, op die
rekorcl a:.meetelcen noet word.
b.

\'/::tt kan
io

01)

die rekorrl

Oorwec;ine;

V(~n

~8flaas

wom?

vmt c;ebeur het:

nfi die ouers

wee is, mo et die onder\';yser dink aan ouers se
kounnentt..ar, uAn die indruk wut bulle gemaak het,
bulle gevoelens oor die kind en alles wat behulp=
saam ku.n wecs tot voorcleel van die kind.
ii o Sormni.:;e sak8 w: :,t die ondervry:ser sou ':lOu neer:3kry.t:,
Die onderwyser so.l miskien kortliks neerskryf van die
hoofsake w:J.t bespreek is, want dit kan vir di.e vol.::;cnde
onderfloud handig wees.

Ook algernene inligting wut

deur ouers verskaf is, kan nuttic; in skrif wees, bv.
die vuder

siek is, rn nuwe huis wu.t bewoon word en

Wttt

waarin die kind sy eie kamer bet, die moeder c;aan
miskien werk of vercmder vu.n werk of i'Jerk stuak.
Mw-.dc melclinc;

v~...tn

die ouer!:.l se stoklJerdjies, voric;e

beroep, kinclerdae-ervaring, vervulde of onvervulde
verw; :et inee en
Daar is rniukien

r~.mbisies

'11

o

voorotel clcur die ouers hoe die

ondervtyser clie maklikste met die kind kan v;erk.
Gevoelens is belangrik.

Die onder·;!yser v1i 1 d<1lk
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aantekenine;e muak van die soort gevoelens wat met
die onderhoud geheers het.

Ouers het r.'liskien
waRrdering oor die onderhoud uitgespreek. 6 3)
c.

H0e dis rekortls rrehou su.l 'Nord

Die beste is dat die verslae in ~ l~er eehou

i.
en

bev'<~ar

tot

j~ar

word sodat daar kontinuitei t van jaar
kan wees.

Dan sal intelligente rie;tine=

gewing van die kind se ontwikkeling duideliker wees.
iio Die kriteria vir bevredigende konferensies is
bondigheid, objektiwiteit en
ryke gedetaileerue
onprakties.

etieko

n Lang, woord=

verslag is onnodie en

Dit moet n verklarine; bevat van die

probleem sooa deur ~ie ouer en/of die onderwyser
gesien en van die kooperatiewe beplann i ne wa.t onder=
neem iG om die kind te help.

M66r persoonlike en

vertroulike inlietine woet verkieslik nie op skrif
Gestel word nie.

Hierdie vers lag euan me·t die kind

vn.n gr • i tot st. 5 •
iiio

\'lanneer om uie rekorcl te voltooi

Die onderwyser kan dit nie rladelik doen nie.

Hy ual

alles ef!.CS goed wil deurdink \,rat orn neer te r-1kryf.
P:,rty onr.lcr 1 ,yBers skryf onmiddellik n paar sleutel=
woorue un kart.

in die

63)

go1ll'U<~

a;J.Iltl~keninge

tcrv1yl alles noe vars

i:J.

Lanc;don & Stout, op. cit., I)• 320- 324.
/?{;].
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besonderhede geskryf.
Aa.ntek:eni.aee moenie gedurende onderhoude gemaak
word nie.

Ouers mt::g dink die onderwyser .luister

net met n halwe oor;

ander sal weer dink bulle

moet versigtig wees met wat bulle sD omdat
alles neergeskryf wordo 64 )
i

Om vandaar verder te gaan

Vo

Die dinee wut neergeskryf is of onthau word, is die
rekord.

Dit is die resultate van die onderhoud wat

dan in 11raktiese bruikba!:':!rheid omslcep moet "vord.
Hierdie rekordhouding het slegs betrekkine op die
onderwyser se eie rekords van onderhoude vir opvoedincsen

onderwysdoeleind~s.

Hieruit vloei algemene en

spesifieke bcplannine vir volgende onderhoude voort.
Die onderwyser leer ui t die onder1JOude en sal met
verdere onderltoude moontlik die vreuede smuak dat

4.

ouers s:J.l se:

"Di t was goed om s aam te gesels. het". G5)

Vonrkoms

konferensiekaart

v~n ~

Beide Casavis 66 ) en D1 evelyn 67 ) gee voorbeelde vu.n konferen=
siekaurte.

Die voorbeeld hierondor is •n \{Qwbinasie VLLn

die twee.
Die kaurte kan

15

em by

nc;terkant word

et~1n·uiko

64)

32~-

65)

Ibid., p.

op. cit., p. 87.
Lanr:;don & Stout,

20

330.

em wees en die voor- en

Vel. ook:

D'evelyn,

66)

cit., :p. J J l - 332.,
C:waviD, op. cit., l;• :~:2::; - :):~G ..

67)

D'evelyn,

OI)•

OJJ.

cit., ll• Se- 89.

/262o
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Die voorkant kan soos volg daaruit sien:

OUER-C·NDEir:tYSERK()HFEREESIEIGu\.RT

Haam van kind:

gr./st.

1'i cuvn v:m ouer:
Nn::!.m vs.n onderwyuer:

Datum van konferensie:
Samesprekinl~

versoek deur:

(Hoof, ouer, onderwyser)
Doel van eerste sr::.mesprekines:
(bv. om ouer te ontmoet;
se e;edrac; te probeer

om somrniee oorsn.ke

V~Lsstel:

sy is cespa.nne,

die;, verkies om ulleen te speel, enr:1.)

Doel V<;.n tvveede S'<I!lespreld.nt;f>:

Doel van llerde snmeSlll.'eicinr;s:

v:~,n

Sannie
opstan==

263

Die t_='te;terkant ve:m die konferensiekaart kan soos volg
uitsien:

AlGemene klimaat by die eerste samesprekines:

Alc;eT:1ene klimuu. t by die tweede

srunespr£~kine;s:

Alr.:;emene klimaat by die derde BamesiJrekine;B:

}{esultnat v:jn ecrst.e satnenprekings:
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D 1 evelyn wys de!arop dat alle verslae oor samesprekings
deur onderv,ryse:cs op
word, soos

'T1

'T1

professionele wyse behandel moet

geneesheer sy rekords van pasignte behandel.

Di t mag net d.eur die ondervvyser of ondervryseres wat met

.
68'
die kind of ouer werk, gesien word en is streng vertroul1k.
·

5.

Ouers se reaksies n~ die eerste s~mesnrekin~s

Vaar

skoal hierdie konferensies vir die eerste keer

'T1

toegepas bet, lean baie
deur

~eleer

vvord ui t ouers se reaksies

brief soos hieronder aan ouers te stuur.

'T1

Ouer-on1er\7serkonferensie

vrcLa,r:brief
><

Geagte Ouers
Voltooi asseblief hierdie vorm na u konferensie met
u kind se klasonderwyser en stuur dit terug.
U kommentaar sul o<.:.ie vmu.rdevol wees om 11ierdie

konferensie na waarde te skat.
Die uv1e
HOOF

Ek vind hierdie sumesprekincs die moeite werd omdnt
"

0

•

Hiordie

Di t

68)
69)

n:Hnr~uprnkinc:c>

lean verbeter word deur

...

is nie no(liL:; om !Ji erdi e vorw tc token nie. 6 9)

Ibid. ,

r.

91.

GmNysi13cle voorbeeld vun CaS'lVis, op. cit. p. 230.,
') rr·
/

c..

t. ),.....) •
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VIII.

SLOTOPT.~:SRICIT'mS

Dit is nie moontlik om in hierdie hoofstuk breedvoerig
ui t te wei oor die talryke aspekte van ouer-onderwJser=
samesr>rekine;s nie.

Vooeonderwys

w~t

in wese getndividu=

aliseorde en cedifferensieerde opvoeding en ond.erwys is,
sal wuarskynlik nooit tot sy reg komtensy daar beraad=
slaging en sc;..mesprekin,::s tussen die vooe;de V['.ill elke
individuele kind is nie.

Ouer en

onuerwyse~

moet presies

weet wuarhcen hulle met die kind gaan.
In die Afrik<iller se Christelik-nasionale lewens- en
w~reldbeskouing

is die einddoel met die opvoeding en

onderv:ys Vhn die kind deur huis
God te lei.

~n

skoal om die kind na

Ouer en voogonderwyser mag verskil oor

bulle doelstellines met die kind.

Hierdie verskille

k<:m sler;s na vore kom d.m.v. vertroulike gesprekvoering.
In die voleende hoofstuk word benewens die ontleding van
hoofde se opinies oor verskillende aspekte van vooc;on<lerwys,
ook ·n eksperinHmt met ouPr-onderv:ysermJ.T'lesprekin.zs oor
vorderine;svHrslae eedurende skoolure, omskryf.
Aanduidinc word ook

t;ec;ec>

n

vu.n hoe sovccl raoontlik kindcrs

in die voorl i.ctincsin'ot;r:,.m aan sportaktiwi tei te kan
dP.nlneem \'it:tr hulll? ook in npel VJ:.J.u.r[:eneom lean word.
'."la:LrBkyn U ltr!

V•1ocvorri1 \.•.,t vir

<~lke

•n

kind in die 1:.-erl>kool

;J.u.tlgertend kan word, v:ord ook vnrskaf.

