
HOOFSTUK IV. 

VOORGESTELDE PROGRAM VAN ONDERWYS EN OPVOEDING VIR DIE 
VBRSTANDELIK BEGAAFDE LEERLINGE 

Die voorkoms van verstandelik begaazde leerlinge in die 

Vaaldriehoek regverdig 'n nadere beskouing oor onderwys 

en opvoeding in die gebied. 

Uit navrae by verskillende skole is daar tot die gevolg

trekking gekom dat daar weinig spesiale aandag aan die 

verstandelik begaazde leerlinge deur skole geskenk word. 

Enkele ouers skenk, ooreenkomstig persoonlike navraag, 

wel aandag aan hulle kinders met buitengewone verstande

like vermo~ns. Hierdie ouerlike aandag is egter beperk 

tot die aankoop van enkele stukke opvoedkundige apparaat 
<I. 

soos mosaikblokke, inkleurboekies en enkele stelle ensi-,.. 
klopedie~. 

Die opvatting dat verstandelik begaazde leerlinge minder 

aandag van die opvceder nodig het en hulle sel£ kan help, 

is onaanvaarbaar. Inteendeel " ••• dit is vir die opvoeder 

voor die hand liggend dat die begaazde toenemend gesteun 

behoort te word." l) 

Die skrywers beweer verder dat die verstandelik begaazde 

juis deurgaans sterker pedagogiese steun behoort te ont

vang om hom tot verantwoordelikheid en leierskap op te 

voed. 2 ) 

In die lig van die nasionale behoezte aan leiers op alle 

terreine van die samelewing in die Republiek van Suid-Azrika 

in die algemeen en in die vaaldriehoek in die besonder, 

word die onderwys van verstandelik begaazde leerlinge in 

die gebied nou in o~nskou geneem. Na aanleiding van die 

versamelde gegewens en bevindinge in verband met die 

opvoeding en onderwys van die verstandelik begaazde 

leerlinge in die vaaldriehoek gaan voorstelle in verband 

met die skool,.ouerlike belangstelling en onderwysowerhede 

se optrede gedoen word. 

1) eDderwysburostuk TOA 12-2-2-2 Vol.II p.34. 

2) Ibid., p.68. 
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4. 1. Die skoo1 

4.1.1. Taak van die skoo1 

Omdat die ouer nie die tota1e onderwys en opvoeding 

van die kind kan behartig nie, vervu1 die skoo1 'n 

besondere funksie in die opvoeding en vorming van 

die kind. Die skoo1jare van die kind is 'n opvoedings

en onderwystydperk wat deur die vo1wassenes daargeste1 

word sodat 'n 1ewensruimte vir die kind geskep kan 

word. 

Die skno1 is die inste11ing waardeur die kind verder 

kan ontwikke1 in sy onrge~rfde vaardighede, houding, 

1ewensinhoud, etiese, estetiese en re1igieuse be

skouinge asook in sy a1gemene voorbereiding tot 

vo1wassenheid. 

"Dis die opvoeder (ouer/onderwyser) se ho~ verant

woorde1ikheid om so op te voed dat die begaarde 

bereidwi11ig is om tot nuwe situasies deur te breek. 

Indien die begaafde kind in sy opvoeding in die 

patiese vasgevang word1 kan hy geb1okkeer word om tot 

die gnostiese belewingsmoment te kom.u 3 ) 

Langeve1d 4 ) beskou die skool as 'n brug waaroor die 

kind vanaf die infantiele stadium na volwassenheid 

beweeg. Die gemeenskap, ouers, opvoedkundiges en 

owerheid, elk op sy beurt, bepaal weer die rigting 

waarin die skoo1 in sy onderwys en opvoeding beweeg. 

Die ouers gee aan die jongeres wat bulle nodig het 

betrerfende houding, vorm en inhoud. Die skool 

is dus die ruimte waarin die vormgewer en die wat 

gevorm moet word, mekaar in die verskillende opvoed

kundige situasies ontmnet en mekaar dermate be-

1nvloed dat opvoeding en onderwys sinvol verloop. 

Die taak van die skool binne die Republiek 1~ groten

deels daarin om binne sekere kulturele riglyne en 

ooreenkomstig die Christelike lewensbeskouing die 

kind te lei en te help opvc.:>ed tot volwassenheid. 

Dit sluit die ontwikkeling van die hele mens, tot 

eer van God, yp al1e lewensterreine in. Genoemde 

3) Ibid., p.32. 

4) Langeveld, M.J. Scholen maken menschen, p.19. 
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ontw1kkeling omvat ond~ andere die _godsdienstige, 

die etiese, die estetiese, die sedel1ke, die sosiale, 

die ekonomiese, die liggaaml1ke en die opvoedkundige. 

Deeglike opvoeding en onderrig impliseer dat die kind 

sal kom tot aanvaarding en uitlewing van die Chris

telike beginsels, die ontwikkeling van die denke, die 

opgaan en aanpas in die sosiale omgewing waarin hy 

lee£ en beweeg en produktie£ in diens van volk en 

vaderland staan. Om daartoe te kom moet die skool 

aan sy leerlinge, ook aan die verstandelik begaa£des, 
d io ondQrst,1.ando biod. 

(i) Veiligheid 

Die klein kind wat vreemd by 'n skool aankom, 

moet so behandel word dat hy onder alle om

standighede veilig voel. Die verstandelike 

begaarde moet ook deur die betrokkenes veilig laat 

voel word. Selrvertroue is dus die uitgangspunt 

en een van die belangrike voorwaardes vir sukses

volle implementering van opvoeding en onderwys. 

Die kind wil begryp word. Langeveld 5 ) le be

sonder klem op die mate van begrip en lierde 

wat teenoor die kind openbaar word deur diegene 

met wie hy in aanraking kom. Al sou die kind 

verkeerd optree, wil hy nog he dat die onder

wyser sal begryp. 

(ii) Benadering 

Dit is veral noodsaaklik dat die kind, en in 

besonder die verstandelik begaarde, sal voel dat 

hy begryp word. Alhoewel hy nog nie die mate van 

lewenservaring van die volwasse onderwyser het 

nie, het hy in baie gevalle 1 n skerper insig en 

merk hy baie gou indien die onderwyser hom nie 

begryp nie. Wedersydse begrip is 'n voorwaarde 

vir suksesvolle opvoeding en onderwys. 

(iii) Vertroue 
Wedersydse vertroue is van rundamentele belang 

in die opvoedingsproses. Die skool le 

bepaalde neigings by die kind aan bande terwyl 

5) Ibid. , p. 32. 



dit ander stimuleer. Dit is egter baie belang

rik dat die leerling en onderwyser mekaarsal 

vertrou. Die verstandelik begaafde kind ontleed 

die houding en optrede van die onderwyser baie 

vinnig en indien hy in sy vertroue geskok word, 

sal hy toekomstige optrede ongetwyfeld met wan

troue beje~n. 

(iv) Erkenning van die individu en sy vermo~ns 

Gedurende die jongste tyd gaan stemme op teen 

die bestaande westerse konserwatiewe skoolstelsels 

en die miskenning van die individu. 

Edward Bond beweer: II ... universal education is 

one of the worst disasters that has hit western 

society since the Black Death, and I think it 

has had a comparable effect." 6 ) 

In dieselfde trant gaan Everett Reimer, W.D. Wills, 

Ivan Illich en Malcolm Seaborne voort in bulle 

kritiek teen die huidige skool. 

Schutte 7 > beweer dat sterk kritiek vanuit hierdie 

kamp npgaan teen die lewensvreemdheid van ons 

huidige opvoedingstelsel, gebrekkige ouerlike 

belangstelling en swak gemeenskapsbemoeiing. 

Bogenoemde skrywers bet dit ook teen die onpersoon

likheid van die skool en die tegnologiese ver

slawing van die huidige skoolstelsel. 

Richmond beskou die onderwyskorps as mense van 

twyfelagtige betekenis. " ••• doing things of 

dubious value." 

"They maintain an education system which treats 

the majority of teenagers,· as social rejects." 8 ) 

6) Richmond, W.K. The free school, p.8. 

7) Schutte, B.C. Die saak teen die skool. Fokus, Jaargang I, 
Nr.3, November 1973. p.l44. 

8) Richmond, op. cit., p.l2. 
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Schutte9 ) som die kritiek van die huidige 

teenstanders van die konvensionele skool op en 

noem onder andere die volgende van belang: 

1. Die skool verwag volwasse leerwerk van die 

kind maar pas bulle verder soos kinders op. 

2. Jongmense word ekonomies en sosiaal as oorbodig 

beskou. 

3. Onderwysers is nie meer opvoedars-nto. 

"Though educationists, they have virtually 

ceased to be educators." 

4. 'n Nuwe skolastisisme ontwikkel ten opsigte 

van die bestaande skool. 

s. Daar word geen verskil tussen opvoeding en 

skoolhou gemaak nie. 

6. Die skool het die huis verdring en word tans 

die bepaler en distribueerder van waardes. 

7. Verpligte skoolbesoek misken die regte van 

die kind. 

B. Skoolgaan kondisioneer mense so dat bulle dink 

dit is essensieel om in 'n skool te wees. 

9. Verder kweek die skool ~utomate, onderdruk 

kreatiwiteit, is onpersoonlik in sy optrede, 

verwring waardes en etiketteer afwykendes op 

subtiele wyse. 

10. Die skool erken slegs skolastiese prestasie, 

segregeer die kind van die gemeenskap en maak 

hom antagonisties daarteenoor. 

11. Onderwysers oorheers leerlinge in alle opsigte 

terwyl daar 'n groot verskil is tussen die 

mikpunte wat die skool voorgee om na te streef 

en die werklike toedrag van sake. 

12. Die skoal beklemtoon minderbelangrike kernas

pekte en laat groter sake wat sin aan die 

lewe gee, agterwe~. 

9) Schutte , op. cit., p.l39. 
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13. Gelyke geleenthede vir alma! bestaan geensins in 

die skool nie. 

14. "Kinders word op skool selde tot aktiwiteit genooi, 

maar meestal tot aksie verplig. Daar is verpligte 

godsdiens en d2.arop word die hele sin vir ver

pligting ge£undeer. Dit sien die kind bloot as 

ontvanger, as skepsel wat gevorm moet word en 

nooit self as skepper nie."lO) 

Die voorgaande kritiek teen die huidige skoolstelsel 

beklemtoon die belangrikheid van die individu en is 

in pas met die vryheidsgedagte van die twintigste eeu. 

Alhoewel ons nie met al die liberalistiese gedagtes 

kan saamstem nie, is dit belangrik dat ons wel kennis 

daarvan sal neem en dat daar deeglik besin sal word 

oor die plek en waarde, ta~k en verantwoordelikhede van 

die huidige skoolstelsel. Vera! met betrekking tot 

spesiala onderwys vir die begaa£de kind is dit nodig 

dat daar ernstig besin sal word en dat wee gevind 

sal word om ook aan hom sy regmatige plek te gee. 

(v) Individuele aandag 

Die klasse behoort kleiner gemaak te word en baie 

ruimer personeelvoorsiening moet ingestel word soos 

bv. op die grondslag van die huidige voorsiening vir 

spesiale skole vir vcrtraagde kinders. Daar word 

voorgestel dat 'n personeelvoorsiening van hoogstens 

15 leerlinge per onderwyser vir die verstandelik 

begaa£des ingestel word. Op die wyse sal dit moontlik 

wees om individuele aandag aap die begaa£de leerlinge 

te gee. Dit sal ondcrwysers verder help om hierdie 

leerlinge ooreenkomstig vermo~ns te laat werk. 

Op die wyse sal verdere verdieping in die leersto£ 

moontlik wees. 

10) Ibid., p.l44- 150. 
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(vi) Beste onderwysers 

Volgens Fine ll) is dit noodsaaklik dat die beste 

onderwysers uitgesoek sal word om die onderwys en 

opvoeding van die verstandelik begaa.fdes te behartig. 

Qn bulle e££ektie.f te aktiveer is die "tydige, 

toereikende en aktualiserende hulpverlening1112 ) van 

'n roepingbewuste onderwyser nodig. 

Omdat hierdie leerlinge in die meeste gevalle vlug 

van begrip, vindingryk en besonder oorspronklik kan 

wees, is dit noodsaaklik dat " ••• die karakter-

eienskappe van die goeie onderwyser tot die hoogste 

graad ontwikkel moet word om sodoende 'n begaa.fde 

onderwyser vir begaa.fde kinders te verkry.u13 ) 

Volgens Fine het die onderwyser vir verstandelik 

begaa.fdes die onderstaande eienskappe nodig: 

1. Skranderheid met 'n vlugge begripsvermo~ ten 

einde verstandelik op gelyke o£ ho~r vlak met 

die leerlinge te verkeer. "Gi.fted students require 

teachers who are extremely creative, scholar~y 

and worldwise." 14 ) se Fine. 

2. Belangstelling in die verstandelike begaa.fde kind 

en al sy doen en late - nie net sy akademiese 

prestasies moet waardeer word nie, maar ook die 

op die ander lewensvlakke, byvoorbeeld die 

sosiale, ekonomiese, nasionale, etiese, estetiese 

en sportprestasies. 

3. Vurige patriotisme wat deur woord en daad die 

kind sal laat groei tot lie.fde en respek vir 

die nasionale. 

11) Fine, B. Stretching their minds, p.l64. 

12) Onderwysburostuk, TOA 12-2-2-2 Vol.II p.23. 

13) Ibid., p.47. 

14. Fine, op. cit., p.l64. 



4. 'n Praktiese geloor wat die Christelike lewens

en wereldbeskouing daeliks uitleer en die kind 

onder die beser van die genade van God bring. 

Kategetiese onderrig is vir die verstandelik 

begaardes nodiger omdat hulle vlug van begrip 

is en gevolglik baie meer en baie vinniger kan 

inneem as andere. Met die briljante verstand 

kan hulle ook beter redeneer en tot eie gevolg

trekkings kom. 

5. Vertroudheid met moderne opvoedkundige hulp

middels ten einde die essensi~le aan die kind 

tuis te bring. Die verstandelik begaarde het 

meer gevorderde hulpmiddels tot prikkeling nodig. 

Leermiddels wat die kind net wil bring tot 

skitterende prestasie deur 'n presiese weergawe 

van wat in die antwoordeboekie staan, om so1.oende 

goeie rapporte te behaal, is van min waarde. 

Die kind moet gelei word tot volle ontplooiing 

en wasdom ooreenkomstig bogenoemde. 

6. Vertroudheid met die wyse waarop onderwys en 

opvoeding geskied, veral met betrekking tot 

uiting in sillabusse, roosters, eksamenrapporte, 

vakkeuses en ten slotte ook met die aantal 

druipelinge wat die skool jaarliks op1ewer. 

Dit is egter belangrik dat die onderwyser sal 

onthou dat die skool nie mag oordry£ nie en dat 

daar nie siek1ike bemoeiing met die kind gemaak 

sal word nie. Die kind se rustige werkvermo~ 

en sel£vertroue is sy eie besit en mag nie deur 

prestasiebejagdheid verdring word nie. Langeveld 

beweer dat namate die kind vorder, hy nie die 

produk van die groeiproses alleen is nie,maar 

ook van die kultuurproses wat aanpassing heet. 15 ) 

15) Langeveld, op. cit., p.46. 
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7. Die onderwyser moet die vermo~ns van die kind 

kan peil en sy prestasies evalueer sodat die 

graad van moeilikheid van die werk dienooreenkom~ 

stig kan wees - maar altyd ooreenkomstig die 

kind - want anders' se Langeveld : 

"Het kind is op sommige gebieden al heel te gou 

te veel in die wereld van die volwassenen.
16

) 

Die skool moet gedurig oproep tot uittrede uit 

die bekende in die onbekende w~reld in - dog dit 

moet 'n vriendelik lokkende w~reld van die kind 

wees en bly. Daar moet egter onthou word dat die 

skool die tweede en nie die eerste stap in die 

wereld van die kind is nie. Die hele opvoedings

proses moet aan die kind onde~steuning vir die 

toekoms bied. 

Die skool moet gedurig waak dat sy vorming van 

diQ kind nie tot misvorming lei nie en dat die op

voeding waarvoor hy opgeroep word, nie oorgaan 

in verdrukking nie. Die taak van die skool le 

dus in die omvorming van die onseker, hulpbehoewende, 

onvolwasse kind tot die selfversekerde, selfstan

dige volwassene ooreenkomstig elkeen se eie 

potensi~le vermo~ns. 

(vii) Geestelike vorming 

Om die kind tot volwassenheid op te voed moet die 

onderwyser volwasse wees in die ware sin van die 

woord. Intussen moet hy egter die kindwees van sy 

leerlinge simpatiek benader en ten volle verstaan. 

Hy moet dus 'n burger van twee werelde wees - vol

wassewereld en kinderw~reld tegelyk. Die vraag 

is nie hoeveel die onderwyser aan blote kennis 

16) Ibid. , p. 32. 
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bygebring het gedurende 'n bepaalde tydperk nie, 

maar eerder hoeveel hy bygedra het tot die geeste

like en maatskaplike vorming van die kind sonder 

om die verstandelike ontwikkeling na te laat. Die 

onderwyser wat deur 'n blote beheptheid met aka

demiese resultate gedryf word, verloor nie net 

die ontwikkeling van goeie menseverhoudinge uit 

die oog nie, maar skaad die hele opvoedingsverloop 

van die kind. 

"No wonder if the frisky, talkative 7 year old lambs 

so often turn into moody, moony sheep by the time 

they reach the age of fifteen or sixteen~'17 ) 

Die onderwyser moet 'n lewensraadgewer wees wat 

sosiaal-pedagogies moet werk en sekere opvoedkundige 

tekortkominge van die huis moet aanvul. Dit gaan 

nie om die bloot liggaamlike of verstandelike ont

wikkeling nie, maar eerder om die voorbereiding tot 

lewensvervulling. 

Opsommend kan saam met Rice beweer word dat die 

onderwyser voorsiening moet maak vir gevorderde en 

gedifferensieerde leerstof ten einde in die behoef

tes van verskillende verstandelik begaafde leerlinge 

te voorsien. 18 ) Dit is verder belangrik dat die 

kind sal ontwikkel tot 'n verfynde mens met 'n sin 

vir die etiese, estetiese en erfgoedere wat op sy 

lewensweg le. Die rasionele moet egter ook ten vol

le ontwikkel word ten einde nuwe probleme op te los 

met behulp van deeglike denkaktiwiteite, want deur 

die abstrakte redenering en kritiese diskriminasie 

ontwikkel die redelik denkende mens. 

17) Richmond, op. cit., p.sa. 

18) Rice, J.P. The gifted - developing total talent , p .11. 
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(viii) Skeppende denke 

Ten einde produktiewe, skeppende denke te bevorder 

is dit nodig dat die kind met verdraagsaamheid 

benader sal word, dog dat hy sal leer om krities 

te staan en dat clke taak vir hom 'n uitdaging 

sal wees. Dit is verder nodig dat hy hierdie 

uitdaging met taaie volharding en met behulp van 

sy beskikbare vermo~ns sal aanpak en deurvoer. 

Om hiertoe te kom is dit nodig dat die denke 

geprikkel en die konsentrasie ingeskerp word. 

Opvoeding en onderwys moet in lyn gebring word 

met eise van die toekoms en van die gemeenskap. 

(ix) Selfaktualisasie 

Die verstandelik begaafde kind moet homself leer 

ken en bewus wees van die feit dat hy oor die ver

mo~ns beskik om die uitdaging wat die skool en 

gemeenskap aan hom stel, te aanvaar en hy moet ten 

volle gebruik maak van sy talente en vermo~ns en 

potensialiteite. Daarom is dit noodsaaklik dat 

die leergang verryk sal word. Benjamin Fine s~ 

"Give them the chance to wander on byroads."19 ) 

4.1.2. Verryking van die leergang 

4.1.2.1. Die begrip verryking 
Volgens Osburn en Rohan, het dit nodig geword om die 

sillabus te verryk ten einde 'n uitdaging aan die 

vermo~ns van die verstandelik begaafde leerling te 

stel. Hulle definieer verryking as: 

"Curriculum material must be provided and admini

stered in such a manner as to discover, foster, 

guide, and inspire all the urge that exists in 

our best pupils." 20 ) 

Ten einde die verstandelik begaafde leerling 

ooreenkomstig sy vermo~ns ten volle te laat ont

plooi is dit nodig dat die sillabus deeglik verryk 

sal word. 

19) Fine, op. cit., p.207. 

20) Osbur~W.J. & Rohan,B.J. Enriching the curriculum 

for gifted children, p.49. 
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""nle atmosphere created by the teacher's attitude 

towards her pupils is an important element in 

discovering interest and calling forth aptitude. 

Children,like plants, grow,blossom,and flourish 

under favourable conditions. Under adverse circum

stances they are dwarfed and stunted."21 ) 

Ayres bet gevind dat die verstandelik begaafde 

verwaarloos word in die gewone klas en daarom 

lui word en verslap in sy werk omdat hy teruggehou 

word. Die huidige bevorderingstelsel, sillabusse, 

eenvormige handboeke en heterogene klasindeling 

benadeel ontwikkeling van verstandelike potensiaal. 

Konserwatiewe beskouinge in verband met promosie en 

geringe verstandelike uitdaging werk negatief op 

die kind indien dit nie in ooreenstemming met sy 

vermo~ns is nie. 

"If' the stimulus is delayed until the period of' 

youth is passed, the inborn capacities may not 

respond, f'or their vitality and life are likely 

to be gone.n22 ) 

4 J. 2 2 Eksperimentele verrykings•kole in Transvaal • • • • "r 

Die Transvaalse Onderwysdepartement bet vanaf 1969 

tot 1971 'n eksperiment ten opsigte van die verhoging 

van die moeilikheidsgra~d van die werk van die 

laerskool.uitgevoer. 

Die doelstelling van die eksperiment was om vas te 

stel in welke mate die verstandelik begaafde leerlingE 

van die laerskool by magte is om moeiliker werk as 

die van die voorgeskrewe sillabusse ~e doen. Twintig 

groot laerskole (12 AM, 8 EM) is vir eksperimente1e 

doe1eindes uitgekies. Verder is 240 k1asse waarvan 

183 deur midde1 van vakonderwys en 57 deur midde1 

van k1asonderwys die projek sou uitvoer, gekies. 

21) Ibid., p.99. 

22) Ibid., p.99. 
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Gedurende 1969 is met st.iii-klasse begin, terwyl 

die eksperiment deurlopend in 1971 met st.v-klasse 

ge~indig bet. Die twee landstale, as huistaal en 

as tweede taal respektiewelik, asook Geskiedenis en 

Aardrykskune is as studievakke gekies. 

Ooreenkomstig die volledige verslag soos in 

Februarie 1973 deur die onderwysburo van die 

Transvaalse Onderwysdepartement vrygestel, is tot 

die volgende gevolgtrekking gekom: 

4.~.2.3. Aspekte van die eksperiment wat probleme op

gelewer het. 23 ) 

Leerlinge w&t uit ander skole oorgeplaas 

word waar die eksperiment nie uitgevoer is 

nie, kon moeilik by die klastempo aanpas. 

Leerlinge wat nie kon aanpas nie, het ge£rus

treerd geraak en persoonlikheidsprobleme begin 

openbaar. 

By sommige leerlinge het 'n gevoel van 

snobistiese meerderwaardigheid ontwikkel. 

Studiebronne vir die laerskool is veral met 

die oog op sel£studie ontoereikend. 

Seleksie van die eksperimentele groepe deur 

onderwysers was aan subjektiwiteit onderworpe 

en het in sommigc gevalle gelei tot ontevreden

heid van beide ouers en onderwysers. 

Oorentoesiastiese ouers het alle werk uit die 

hande van die kind geneem en hom sodoende die 

geleentheid van sel£aktiwiteit en die ont

wikkeling van eie denkvermo~ ontroo£. 

Wisselende onderwyspersoneel het die opvolging 

van werkstukke aan leerlinge bemoeilik. 

23) Verslag: Die eksperiment, ten opsigte van die verhoging 

van die moeilikheidsgraad van die werk van die 

primere Skoal 1969-1971. Onderwysburo TOA 

10-2-5 ~ol.I. Februarie 1973. 
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4.1.2.4. Gunstige aspekte van die eksperiment 

Selfwerksaamheid by die leerlinge te bevorder. 

Selfstandige denke is by leerlinge bevorder. 

Die moeiliker leerstof het 'n groter uitdaging 

aan die vermo~ns van die verstandelik begaafde 

leerling gebied. 

Die betrokke leerlinge het onder die indruk 

van die waarde van die biblioteek as hulpmiddel 

tot selfst . ..,ndige studie gekom. 

Die eksperiment het die belangstelling van 

ouers, leerlinge en onderwysers geprikkel. 

"The experimr:mt in itself is ::\ wonderful chal

lenge, but together with subject teaching it 

has made the car~er a chullenging one and there

fore a h2ppy one."24 ) 

4.1.2.5. Aanbeveling van Transvaalse Onderwysdepartement 

Die slotsom waartoe hierdie verslag in verband 

met die voorgaande eksperiment kom, is Jat 

die eksperiment nie duidelik bepaal tot welke 

mate die moeilikheidsgraad van die leerstof 

verhoog kon word nie. Verder word aanbeveel 

dat die eksperiment op QeGr wetonskapliko wyse 

in die toekoms aangepak moet word. 

4.1.2.6 •. Verryking en verstandelike begaafdheid 

Indien die voorgaande in o~nskou geneem word, 

is dit nodig om veral die voor- en nadele van 

verryking soos uit die verslag blyk, teen 

mekaar op te weeg. 

Die problematiese aspekte van die eksperiment 

gaan hoofsaaklik om organisatoriese aange

leenthede soos 'n tekort aan hand- en naslaan

boeke, oorlaaide sillabusse, onvoldoende 

tydsvoorsiening, meer nasienwerk deur,onderwysers, 

intensiewer voorbereiding deur onderwysers, 

24) Onderwvsburostuk, op. cit., p.42. 
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ge!ndividualiseerde onderrig asook die 

subjektiewe oordeel van die onderwysers. 

Indien daar op die gunstige aspekte van die 

eksper iment gelet word dan " ••• wil di t 

voorkom or di~ klem op selrwerksaamheid en 

sinvolle denkaktiwiteite spontaan gedurende 

hierdie eksperiment na vore getree het.n25 ) 

Hier val die klem duidelik op kwaliteit, terwyl 

groter aanspraak op die verstandelike vermo~ns 

en selraktiwiteit van die kind gemaak word. 

Meer selrstudie kan dus onderneem word " •• .,by 

means or assignments or study themes calling 

for research in the library and the use or 
26) sources or reference." 

Uit bogenoemde wil dit dus voorkom or verryking 

van die kurrikulum 'n belangrike raktor is in 

die verskarring van spesiale onderwys aan die 

verstandelik begaardeo 

Kough glo dat die voordeligste wyse ter verrykin

van die kurrikulum binne die gewone klasverband 

1~. 27 ) Die verstandelik begaarde leerling ont~ 
vang dan spesiale onderwys in die gewone klas. 

Dit geskied groepsgewys deur middel van verskil

lende groepe binne die klaskamere SUlke onderwys 

is van twe~rlei aard·; 

Galeenthede om die onderwerp deegliker te 

bestudeer. Dit gee diepte aan die kind se 

studie, en " ••• bevredig die dors na kennis 

wat elke kind besit." 28 ) 

Nuwe or uitgebreide werk wat normaalweg nie 

voorgeskryr is, kan behandel word. Beide soorte 
werk in verband met verryking .is egter addisio- -

neel tot voorgeskrewe klaswerk. ·oi t beteken 

nie meer van diesel.rde soort werk nie, maar 

meer diepgaande werkstukke. 

25) Ibid., p~22. 

26) Ibid., p. 22. 

27) Koug~J. Practical programmes for the gifted, p.6. 

28)0nderwysburostuk, op. cito, p.42. 
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Ten einde 'n oorsig van en insig in die verrykings

program te verkry word dit nodig geag om die 

aangeleentheid kortliks onder die volgende hoo£de 

toe te lig. 

(i) Organisasie van verrykingsprogram 

Subgroepering 

Kough beveel aan dat klasse verdeel word in 

werksgroepe wat uit vy£ o£ ses leerlinge 

bestaan. 29 ) Die onderwyser kan op die wyse 

regmatige aandag aan elke groep bestee asook 

die aandag eweredig versprei tussen die groepe. 

Gelyke geleenthede 

Dit gee leerlinge verder die geleentheid om op 

gelyke vlak met homogene vermo~groepe te 

presteer ooreenkomstig aanleg en vermo~. 

Gees van ondersoek 

Die taak van die laerskool le eerder in die 

aankweek van 'n gees van leergierigheid o£ 

weetgierigheid as in die bybring van bepaalde 

kennis. 

(ii) Voordele van verryking 

Organisatories 

wanneer leerlinge individueel werk, kan die 

onderwyser sommige leerlinge help terwyl die ander 

op hul eie aangaan. 

Die verstandelik begaa£de leerlipg kan deur sy 

voorbeeld van sel£studie ander leerlinge stimul~er

en as voorbeeld dien. 

Omdat die leerling ~sies, emosioneel en sosiaal 

nog nie so ryp is nie, bly hy in diesa1£de k1as 

aan met meer gevorderde sko1astiese werk. 

29) Kough, op. cit., p.6. 
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Met verryking van die kurrikulum word ook 

beter uitvoering aan die demokratiese beskouinge 

van die mens gegee, naamlik die ontwikkeling 

van die kind binne die groepsverband. 

Verryking is verder die eerste stap tot indivi

duele aandag aan die kind met sy probleme. 

Kough se: "The goal is to develop an 
• • • • d I 30) 
~nqu~r~ng m~n • 1 

(iii) Verryking en evaluering 

Dit is noodsaaklik dat alle leerlinge 

getoets word met die oog op verstandelike be

gaa£dheid. 

Die samewerking van die onderwyser is hier 

veral baie belangrik omdat dit help om 'n 

eerlike beeld van die leerling daar te stel wat 

andersinds nie sou wees niec 

Dit is verder n~odsaaklik dat die onderwyser die 

kurrikulum vir die vorige sowel as die volgende 

klas sal ken sodat hy kan weet wat tans van die 
•'5. 

leerling te verwag~en waartoe hy in die toekoms 

in staat sal meet wees. 

Verde:;:- is dit nodig dat die onderwyser 'n 

deegl~ke studie van elke leerling sal maak ten 

einde te bepaal in welke mate verryking van die 

kurrikulum toegepas sal word. 

Dit is ook nodig dat die hele personeel sal saam

werk en dat inligting in verband met leerlinge 

uitgeruil sal word. Dit sal meebring dat 'n 

totaalbeeld van die vermoens van elke leerling 

gevorm sal word. Op die wyse kan die voordelig

ste verrykingsprogram aangebied word. 

30)Ibid., p.9. 
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(iv) Materiaal 

Belangstellingsboekies om interessante 

studiemateriaal soos muurkaarte, tekeninge, 

reliefkaarte en realistiese voorstellings te 

verwe~k help uill die kind se belangstelling op 

te wek. 

Biblioteek 

Die biblioteek kan een van die belangrikste 

bronne van verryking van die kurrikulum wees. 

Dit is belangrik dat kinders van die biblioteek 

gebruik sal maak en sal weet hoe om die biblio

teek te gebruik. Die maklike bekombaarheid van 

die leersto£ in die verskillende a£delings van 

die biblioteek is verder van kardinale belang. 

Sillabusse 

Dit is verder nodig dat die inhoud van die sil

labus die ontwikkelingsgang van die leerlinge 

steun. Hierdeur word inisiatie£, skeppingsak

tiwiteit en algemene verstandelike vermo~ van 

die leerling ooreenkomstig aanleg beriut en 

ontwikkel. 

Kough beweer dat kennis wat uit'n kind se belang

stelling en ervaring groei, groter is en !anger 

bly a.:; kennis w-at op hom a£gedwing is. 31 ) 

(v) waarde van verryking 

Deur middel van verryking leer leerlinge 

spoedig verskillende metodes van ondersoek aan. 

Hulle raak verder gou vertroud met verslaggewing 

asook verslagopstelling. 

Verryking van die kurrikulum leer die kind gou 

goeie studiegewoontes aan. Hy moet sel£ verder 

soek en ondersoek, ontleed en verwerk. 

Sosiologies ontwikkel dit die kind se vermo~ 

om met ander leerlinge saam te werk. 

31) Ibid., p.Io. 
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Verryking ontwikkel verder by die kind die 

vermo~ om te oordeel, te sorteer, eie werk 

krities te besien, om kritiek daarop te besien 

en ook om kritiek daarop te aanvaar. 

(vi) Klaswerk en verryking 

verskillende opvoedkundiges, onder andere Kough 

en Harris, is dit eens dat die normale klaswerk 

eers a£gehandel moet word en dat slegs daarna 

oorgegaan moet word tot verdieping. Dit leer 

die kind om 'n gegewe taak vinnig dog noukeurig 

a£ te handel. Onnoukeurigheid lei tot herhaling 

van werkstukke, wat dan die tyd vir verdieping 

in beslag neem. 

"E££icient teaching o£ reading require, there

£ore, that the teacher be able to plan and carry 

out a program in which children with widely 

varying abilities can be e££ectively guided to 

achieve the goals o£ reading instruction in 

accordance with their individual learning 

capacities." 32 ) 

(vii) Verryking en die onderwys 

Sukses o£ mis~ukking van verryking van die 

sillabus hang grotendeels van die entoesiasme 

van die onderwyser ar. Normale klaswerk kan 

weer ingehaal word, maar "Thousands or girted 

children never develop their talents because o£ 

the absence o£ adequate enrichment in their 

schools." 33) 

Verryking van die leergang is een van die 

besondere moontlikhede om aan die verstandelik 

begaa£de kind reg te laat geskied. Waar die 

verstandelik begaarde saam met ander klasmaats 

moet verkeer, kan verryking van die leergang 'n 

gedeeltelike oplossing bied. 

32) Harris, A. How to increase reading ability, p.l6. 

33) Kough, op. cit., p.ll 



4.1.3. Groepering van verstandelik begaafde leerlinge 

(i) Algemeen 

Die groepering van leerlinge in homogene groepe 

is bekend en vorm 'n deel van feitlik elke normale 

skoolorganisasie, veral met die oog op leeslesse 

en spesiale onderwerpe. 

Groepering kan slegs geskied vir bepaalde lesse en 

vergemaklik die organisasie daaraan verbonde baie. 

Groepering waarin die individuele verskille tot 

'n minimum b~perk is, skep beter leergeleenthede 

" ••• that are most appropriate to the ability 

level of the students." 
34

) 

Groepering met die oog op die verryking van die 

kurrikulum vir die verstandelik begaafde vereis 

deeglike beplanning, programmering en studie

aktiwiteite wat tot voordeel van hierdie leerlinge 

kan strek. 

(ii) Voordele van groepering 

Groepering kan leeraktiwiteite laat aanpas by 

die behoefte en vermo~ van elke individuele 

leerling. 

wanneer leerlinge in bekwaamheidsgroepe ingedeel 

is, verplig dit selfs die skranderste leerling om 

nog harder te werk. Prestasie van medeleerlinge 

dien in baie gevalle as 'n stimulus o£ uitdaging 

tot groter suksesse. 

'n Wyer veld ~an kennis kan deur middel van 

groepering gedek word, want leerlinge kan kennis 

onderling uitruil. 

Verder is dit moontliker om die leerwerk by homo

gene groepe te verdiep. Onnodige gegewens kan 

maklik met behulp van die groep ge~limineer word. 

Groepering gee verder aanleiding tot die beste 

onderwys wat in die behoe£te van elke leerling 

kan voorsien. 

34) Ibid., p.l2. 
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(iii) Indeling en groepering 

Spesiale skole 

Sommige gemeenskappe stig spesiale skole vir 

verstandelik begaarde leerlinge. Daar bestaan 

tans twee sulke skole in die Vaaldriehoek en 

toelating geskied op grond van prestasie. Hierdie 

skole is Engelstalig~ staatsondersteundo· skalo 
wat bulle leerlinge vanuit die hele Vaaldriehoek 

trek. Vir die Arrikaanssprekende kind bestaan 

daar tans geen sodanige skole in die gebied nie. 

Spesiale klasse in gewone skole 

Hier verkeer die verstandelik begaafde leerling 

in dieselrde skool as die normale leerling. 

Hulle word egter in spesiale ~lasse, of vir 

spesiale lesse in homogene groepe ingedeel. Indien 

skole 'n groot inskrywing bet, kan hierdie leerlinge 

uit dieselfde skool ingeskryf word, of anders uit 

verskillende skole uit dieselfde omgewing. 

Vir verstandelik begaafdes bestaan hierdie re~ling 

nog nie in die Vaaldriehoek nie. Vir verstandsaf

wykende leerlinge bestaan wel twee skole, een in 

Vereeniging en een in vanderbijlpark, terwyl spesiale 

klasse vir verstandsafwykende Engelstalige leerlinge 

op Meyerton ingestel is. 

Volgens Kough bestaan daar in Amer"ika die Cleveland 

Major Works Groups wat leerlinge uit omliggende 

skole vir sekere vakke neem. Die leerlinge behou 

nog kontak met die gewone skool deur middel van 

nie-kurrikulere aktiwiteite. Die metode vereis 

egter 'n groter mate van organisasie, ouerlike 

ondersteuning, vervoer en beplanning. Die 
Cleveland eksperiment bet bowys dat dit wcl 

'n sukses kan wees. 

Groepering vir 'n gedeelte van die dag 

Hier bring die leerling 'n deel van die dag met 

normale leerlinge in 'n gewone klas deur. Vir 

die res van die dag word by dan saam met ander 

van dieselfde verstandelike vermo~ns gegroepeer. 
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Hierdeur kom die leerling in aanraking met 

verstandelik gelykwaardige leerlinge wat stimu

lerend op die kind inwerk. 

"Special grouping make differentiation or in

struction rcr the girted more efficient and 

practical. The gifted child tends to ba neglected 

in overcrowded classes in large schools.n35 ) 

Samevattend ka:1 yese word dat die eenvoudigste vorm 

van groepering bestaan uit die verdeling in twee 

groepe naamlik Clie groep wat die werk redelik ge

maklik ka.n behartig en dan 'n tweede groep wat 

probleme met die werk ondervind. Die boonste 

groep kan moeiliker leersto£ behartig terwyl die 

swakker groep slog~ by die voorgeskrewe kurrikulum 

bly. Met betrekking tot die getalleverhouding van 

twee sulke groepe su Harris: 11 In an average class 

it is usually desireable to place about two 

thirds or the class in the upper group and about 
-~6) 

one third in the lower group."-

4.1.4. Versnelling 

4 .1.4. 1. Derinisie 

Versnelling is die ;:.k··cJ.emiese P"'s wz.:-.rteen die snel 

rypworde;tde kind beweeg op 1 n wyse w.:}t vir hom 

normaal is, alhoenel dit vir andere buitengewoon 

hoog mag voorkom. 

Die verstandelik begaa£de se vermo~ns stel hom in 

staat om teen die p~s in sy akademiese skoling te 

beweeg sonder om daardeur onder te veel druk te 

verkeer. Hy kan die uitdagings w<~t aan hom gestel 

word, dus met gemak te bowe kom sonder cat dit 

ontwrigtend of te veeleisend vir sy gestel is, of 

dat di t hom .:.ndersins ontwrig. 

35) Hildreth, Gertrude H. Introduction to the girted, p.~l7. 

36) Harris, op. cit., p. 16. 
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4.1.4.2. Doe1stelling met versnelling 

Die doelstelling met versnelling van die 

verstandelik begaa£de behels onder andere die 

volgende: 

Dit gee die kind geleentheid om arbeidsaamheid op 
1 n deeg1ike wyse te beoe£en. In die klasse waar 

hy onderkant sy vermo~ presteer, ontwikkel die 

kind swak werk- en studiegewoontes. 

Dit verska£ wyses vir planmatige ontwikkeling oor

eenkomstig die kind se vermo@ns. 

Indien die kind ooreenkomstig sy vermo@ns presteer, 

wek dit by hom sel£vertroue en verska£ sel£tevreden

heid met die vo1tooide werk. 

Versnelling en die plasing in diesel£de prestasie• 

groepe bevorder spanwerk en skep geleenthede om 

leierskap by die kind te ontwikkel. 

4.1.4.3. Kriteria vir versnelling 

Die kind se verstandelike prestasievermo@ moet in 

ooreenstemming wees met die van die groep waarin 

hy werk. Dit impliseer aanpassing by sy vermo@

groep. 

Die leersto£ moet by die vermo~ns van die kind 

aanpas. 

Die nodige hulp van ander onderwysers asook van 

die administratiewe personeel moet verkry word 

ten einde die nodige middele tot beskikking van 

leerlinge en onderwyser te stel. 

Die verstandelik begaa£de leerling moet in klein 

werkgroepe verdee1 word ten einde geleentheid te 

gee vir individuele aandag van die kant van die 

onderwyser aan die leerling. Verder dien kleiner 

groepe tot makliker uitstyging en prestasie van 

besondere leerlinge. Sukses verseker weer op 

sy beurt sel£vertroue en aktiveer die kind tot 

nog groter inspanning. 
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Die volgende re~l vir ~ersnelling word deur 

Gowan & Demos 37 ) gegee 

..::V..;;O;......_---:.C;;;..;O = X 
2 

vo = Verstandsouderdom 

CO = Chronologiese ouderdom 

X = Aantal jare in versnelling. 

Versnelling en Intelligensiekwosi~nt 

Daar word voorgestel dat leerlinge met Intelligensie

kwosi~nt van 130+ oorweeg word vir versnelling. 

4.1.4.4. Produktiwiteit en versnelling 

Versnelling bring mee dat daar bo~r eise aan die 

kind gestel word, wat weer gepaard gaan met 'n 

mate van bo~r produktiwiteit indien die kind in 

pas wil bly met die groep waarbeen by versnel is. 

Gowan & Demos bet bevind dat verstandelik begaarde 

kinders in .die gewone klas slegs ongeveer 62% van 

bul vermo~ns lewer. Vir ! 80% van die Amerikaanse 

skoolgaande jeug was daar gedure~de die tydperk 

1954-1962 geen voorsiening vir enige vorm van 

versnelling gemaak nie. 38 ) 

4.1.4.5. Voordele 

Versnelling bet besondere voordele vir die kind 

en die uitwerking daarvan bring die kind in pas 

met die prestasi~groep op sy eie vlak. "Hy moet 

derbalwe op 'n begaafde vlak gekon£ronteer word; 

'n inspanning tot sel£vergestalting."39 ) 

Om daartoe te kom is dit van belang dat die begaa£de 

kind so vroeg as moontlik ontdek sal word. Hiertoe 

word ouers en skool opgeroep ten einde reg aan 

bierdie leerlinge te laat geskied. 

37) Gowan, J .c. & Demos, G.D. op. cit., p .188 .. 

38) Ibid., p.l27. 

39) Onderwysburostuk, TOA. 12-2-2-2-2 ·VII, p.69. 
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6. Noodsaaklikheid vir versnelling 

Uit .die geraadpleegde br.onne blyk dit dat daar 

volgens die opvoedkundiges dringende behoerte aan 

spesiale onderwys vir begaarde leerlinge bestaan. 

"Their education must be guided intelligently and 

with the keenest or insighto The nation needs 

capable pupils who need the right kind or help. 

It is high time that the help be supplied." 40) 

Nuwe meer liberale klanke klink ook op en benaminge 

soos "The rree school"; "School is dead"; "The 

alternative school" en "Celebration or awareness", 

is aan die orde van die dag. Alhoewel ons nie 

altyd saamstem nie, is dit tog nodig dat ons kennis 

van nuwere rigtings sal neem en daaruit sal 

selekteer wat vir ons nodig en goed is. In die 

Vaaldriehoek is daar blykbaar 'n behoerte aan 

leiers op verskillende terreine. Daar is verder 

genoegsame getalle leerlinge in die gebied om die' 

instelling van spesiale onderwys vir begaardes in 

die gebied te regverdig. Die ouers van die gebied 

besit die rinansi~le vermo~ om by te dra tot die 

opvoeding en onderwys van hierdie leerlinge en is 

ook bereid om dit te doen. 

In die lig van die behoerte aan leiers op ekonomiese, 

wetenskaplike en nywerheidsgebiede is dit dringend 

noodsaaklik dat aandag aan hierdie belangrike 

nasionale opvoedingstaak gegee sal word. Hierdie 

behoerte bestaan in 'n groter mate in die Vaaldrie• 

hoek omdat hierdie gebied op pad is na 1n 

ontwikkelingsgang waarvan die optimum op hierdie 

stadium onvoorspelbaar is. 

Ten einde ook die 1eiding en rigting van die 

toekoms aan te dui sal die Afrikaner sy spesiale 

begaarde seuns en dogters moet troetel en doel

trerrend laat ontplooi. 

40) Osburn,w.J. & Rohan,B.J. Enriching the curriculum 

£or girted children, p.l9. 
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}fl) 

42) 
43) 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat verstande

like begaarde leerlinge 1 n aansienlike persentasie 

van die skoolbevolking van die Vaaldriehoek uitmaak. 

Om hierdie rede is dit nodig dat kennis van hierdie 

leerlinge geneem sal word en dat spesiale aandag 

aan bulle opvoeding gegee sal word. 

Rothney .?n Koopman het bevind dat verstandelik 

begaarde leerlinge reitekennis gouer aanleer, 

woordeskat gouer opbou en verhoudin~makliker 

aanknoop as verstandelik minder begaarde leer

linge." 41 ) 

Die voorsiening van toepaslike onderwys en op

voeding aan hierdie leerlinge stel egter aan skool 

en onderwyser 'n uitdaging. Dit vra onderwy3 

ooreenkomstig die vermo~ns en begaardhede van die 

kind,dog aan die ande~kant sterk leiding en gees

telike vorming gepaard met die nodige simpatie 

en begrip. Rothney stel dit so " ••• coupled 

with sypathetic understanding or the unique needs 

or the girted." 42 > 

Hier word klem gel~ op skeppende werk, inisiatier, 

kritiese denke, sosiale aanpassing, verantwoorde

likheid en die ontwikkeling van onselrsugtige 

leierskap1 se Passow. 43 ) 

Indien voorgaande beskouinge op die begaarde 

leerling in die vaaldriehoek van toepassing gemaak 

word, moet daar dringende aandag gegee word ten 

einde die volgende doelstellinge met bulle te 

bereik, nl. 

(i) Om suksesvol te skakel met die gemeenskap 

waarmee bulle in aanraking kom asook die 
wyer wereld rondom, om sodoende op te tree 

as leiers op verskillende lewensterreine. 

Rothney, J.tv.M. & Koopman, N.E. 
girted, p.353. 

Education ror the 

Ibid., p. 200. 
Passow,A.H. Education ror the girte~ p. 194. 
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(ii) Om 'n houding van onarhanklikheid en 

kritiese denke te ontwikkel. 

(iii) Om die uitdagings van die algemene lewenseise 

met vertroue die hoof te bied. 

(iv) Om die volgende vermo~ns te ontdek en te ont

wikkel. 

Opmerksaamheid 

Die waarneem van gelykwaardigheid en verskille 

soos bv. in tekeninge, meetkundige rigure, 

landskappe en sinskonstruksies. 

Liggaamlike aktiwiteite 

Voorsiening vir genoegsame liggaamlike ak• 

tiwiteite ten einde ook te voorsien in liggaam-

1 ike gesondheid. 

Beroepsgerigtheid 

In baie gevalle het verstandelik begaa£de 

leerlinge verskeie rigtings waarin hul presteer. 

Dog dit is noodsaaklik dat bepaalde vermo~ns 

ontdek en uitgebou word ten einde by 'n 

lewensberoep uit te kom. 

"The indvidual interest may not be self

assertive. It may lie underneath the surrace 

as a mere potentiality and may require a 

stimulus to bring it up into active operation.n44 ) 

Die kind moet in aanraking met die vermo~

rigting kom, want die kind met ho~ rekenkundige 

aanleg kan dit nie toepas indien hy nie 

gereeld met ingewikkelde rekenkundige situasies 

in aanraking kom nie. 

Belangstelling in die leergang 

Die lee~~~g moet vera1 voorsiening maak vir 

die volgende: 

1. Dit moet studiemateriaal bevat wat tot 

aansporing van die verstandelik begaa£de 

leerling lei. 

2. Die leergang moet tred hou met die behoe£

tes en belangstelling van die verstandelik 

begaa£des. 

44) Osburn & Rohan, op. cit., p.l04. l30. 



3. Die lecrgang moet genoegsame sel:fstudie

geleenthede bied. 

4. Die leergang moet waak teen vervelige 

sloerwerk. 

5. Die werksopdragte moet prikkelend wees. 

6. Die leerling moet geaktiveer word tot die 

daad. 

Kulturele belangstelling 

Dit is verder die taak van die opvoeders om 

deur spesiale onderwys die verstandelik begaa:fde 

leerling te lei tot kultuurdraer van die volk 

waartoe hy behoort om sodoende kultuurleiding 

en kulturele oordraging van geslag tot geslag 

te bewerkstellig. 

In die Vaaldriehoek is daar volgens die opname in 

hoo:fstuk II, voldoende potensi~le leiers om die 

voorgaande doelstellinge ten uitvoer te bring. 

Spesiale onderwys, versnelling en verryking van 

die sillabus is 'n wesenlike noodsaaklikheid vir 

hierdie leerlinge, want Terman se: "They 

grow up to become good citizens with :far less than 

average share of' trouble with the law, alco~ol~ 

with narcotics; with :fewer divorces. Indeed 

they even lived healthier and longer lives."45 ) 

4.2. Die Ouerhuis 

Met die koms van ho~r sosio-ekonomiese toestande van 

die ouers in die Vaaldriehoek word verwag dat ouerlike 

belangstelling in die opvoeding en onderwys van bulle 

kinders ook meer aandag sal geniet. In die hoogs

ge~ndustrialiseerde omgewing waarin die vaaldriehoek 

gele~ is, word egter gevind dat in baie gevalle 

ouers niEl tyd het of' tyd wil inruim om aan hul kinders 

te wy :nit • On te voorsien in die behoe.fte van die 

vaaldriel )ek sal huis, skool, kerk en gemeenskap in 

45) Fine, ,p. cit., p.47. 

131. 



die toekoms baie meer moet bele in die opvoeding 

en onderwys van die blanke kind in die gebied. 

"The intellectual development or the child may 

be viewed as a corporate endeavour even though we 

sometimes artificially demarcate the home from the 

school, the church from the home, or the community 

cultural activities from all o£ the other institutions. 

All or these institutions ought to co-operate and co- -

ordinate their cultural activities towards the end or 

broad social, cultural, and moral education."46 ) 

Ouers sal bier meer aandag aan hul kinders moet gee 

met betrekking tot ontdekking van verstandelik 

begaardheid, kulturele vorming asook die beste onder

wysrasiliteitc beskikbaar. 

4.2.1. Ontdekking van die verstandeli~ begaafde kind 

In die verband is dit nodig dat ouers kennis sal 

neem van die kontrolelys van Brumbaugh & Roscho 

(sienbylaag Bl) en sal poog om alle kinders 

daaraan te toets ten einde verstandelike begaard

heid te ontdek. 

4.2.2. Samewerking van huis en skool 

Ouers moet verder die beskikbare inligting in 

verband met vermo~ns van hul kinders aan 

onderwysinstansies wat belang daarby het, 

oordra. om sodoende die betrokkenes te help in 

die daarstelling van die doeltrerrendste program 

van onderwys en opvoeding. Om hiertoe te kom 

moet ouers kennis neem van die handeling en 

uitinge van bulle kinders. Hieruit kan reeds 

veel deur ouers in die kleuterstadium afgelei 

word indien ouers van noukeurige waarneming 

gebruik maak want "Het kind staat open voor 

de wereld, onderzoekt en stelt allerlei vragen; 

hij zoekt naar relaties, oorzaken en verbanden, 

en ook hierdoor begint bet schoolrijp te worden. 

Het krijgt taakbewustzijn."47 ) 

46) Rice, op. cit., p.99. 

47) Pulles, S.J.A. De ontwikkeling van de kleuter, p.27. 
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4.2.3. Houding teenoor die kind 

'n Belangrike £aktor in die aanpassing en die 

ontwikkeling van die verstandelik begaa£de kind 

is sy verhouding met sy ouer. Die belangrikste 

asp.ek wat hier genoem kan word, is 1 n te strenge 

benadering van die opvoeding van die kind. Die 

kind word byvoorbeeld geen geleentheid tot onplooi-

ing en sel£standigwording gebied nie. 

van die kind kan diesel£de gevolg he. 

Oorbeskerming 

Veral by 'n 

enigste o£ 'n jongste kind moet ouers teen laas

genoemde waak. Gee die kind voldoende ontwikkelings

geleentheid sonder om hom heeldag op te pas. 

4.2.4. Kinderverwaarlosing 

Ouers kan hulle kind tuis verwaarloos o£ beder£. 

Hierdie toestand veroorsaak veelvuldige gedrags

a£wykinge en kan tot uiting kom in a£hanklikheid 

van die ouer o£ £amiliebetrekkinge, aggressiwiteit, 

vrees, onrus, aandagtrek o£ koppigheid. Die 

oorsaak van hierdie toestand kan in die kind sel£ o£ 

in die ouerhuis le. Pulles beweer d3t dit sosiale 

aanpassing op so 'n wyse kan belemmer dat die kind 

onmoontlik tot onplooiing kan kom. "De ontwikkeling 

van het kind verloopt niet spontaan aileen V?n 

het kind uit, zij verloopt ook niet somaar in het 

wilde weg o£ zonder een doel. Het kind lee£t steeds 

in een wereld, die zijn ontwikk~lingsgang mede 

be1.nvloedt. 1148 ) 

Vir die ontdekking en ontwikkeling van die verstan-

delik begaa£de kind is die voorskoolse aandag 

van die ouer van besondere belang, want die kind 

moet geleer word om te luister, opmerksaam te 

wees en flink te reageer. 49 ) 

48) Ibid., p.89. 

49} Wenke oor die onderrig van beginners. Transvaalse 

onderwysdepartement. Januarie 1955. 
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4.3. Onderwysowerheid en die ontwikkeling van verstandelik 

begaaf'de kinders 

Die onderwysowerheid is die uitvoerende liggaam wat 

die daarstelling van doeltref'f'ende onderwys aan al die 

kinders van die volk ten taak het. Om uitvoering hier

aan te gee moet ook aandag aan die verstandelik begaaf'de 

kind gegee word. 

"Bekwaamheidsgroepe moet die reel en nie die uitsondering 

wees nie, en die prestasiepeil ooreenkomstig individuele 
begaaf'dheid."SO) 

Ten einde gedif'f'erensieerde onderwys doeltref'f'end te 

implementeer is die samewerking van sowel die plaaslike 

beherende liggame as die sentrale onderwysdepartement 

nodig. 

4.3.1. Ouer- of' oueronderwysersvereniging 

Hierdie verenigings het geen statut~re magte nie 

maar moet hulle versoeke deur middel van die amp

telike liggame, te wete die skoolkomitee of 

beheerraad aan die onderwysdepartement rig. 

Hierdie verenigings kan veel doen om onderwys en 

opvoeding in hulle betrokke skole te bevorder. 

Spesiale onderwys vir verstandelik begaaf'de leer

linge kan bevorder word deur voorligting, 

besprekingsonderwerpe en simposiums oor die aan

geleentheid te re~l. Die ouer- of' ouer

onderwysersvereniging kan dit re~l deur middel van 

ouerdae of' oueraande. Vertoe, aanbevelings of' 

besluite waartoe op die wyse gekom word, kan dan 

deur middel van die plaaslike 

beherende liggaam aan die Onderwysdepartement 

gerig word. Hierdie verenigings kan op die wyse 

'n baie belangrike f'unksie in die daarstelling van 

spesiale onderwys vir begaaf'de leerlinge vervul 

deur verder die aangeleentheid onder die aandag 

van alle belanghebbende ouers asook die gemeenskap 

te bring. Die vereniging kan ook 'n besonder 

nuttige f'unksie verrig deur die insameling van 

f'ondse. Aangesien spesiale onderwys, om voor die 

handl~ggende redes, duurder is as normale staats

onderwys, kan hierdie verenigings ook hier 'n 

waardevolle bydrae lewer. 

SO) T,O.D, verslag van oorsese sending in verband met gedif'
f'erensieerde onderwys, 1962, p.ll. 
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Ouer-onderwysersverenigings kan deur middel van 

deeglike besinning, bespreking en beredenering 

veel doen ter bevordering van spesiale onderwys 

van hulle begaafde kinders. 

4.3;2. Die skoolkomitee en beheerraad of adviesraad 

Die pligte of bevoegdhede van die skoolkomitee 

behels veral die volgende: 

(i) Die skoolkomitee bring sake rakende die 

welsyn en doeltreffende fungering van onder

wys binne sy gebied onder die aandag van die 

plaaslike skoolraad. 

(ii) Die skoolkomitee hou toesig oor geboue, 

ameublement en terreine onder sy toesig. 

(iii) Die skoolkomitee beveel onderwysers, ooreen

komstig die onderwysordonnansie, by dia 

onderwysdepartement aan vir aanstelling in 

poste onder hul beheer. 

(iv) Die skoolkomitee hou verder toesig oor die 

skool onder sy beheer en rapporteer onderwys

sake van belang deur middel van die plaaslike 

skoolraad aan die Onderwysdepartement. 

Veral met betrekking tot laasgenoemde kan skool

komitees veel doen in belang van spesiale onder

wys van verstandelik begaafde leerlinge. 

Skoolkomitees kan deur bemiddeling van die 

skoolraad agiteer vir die fisiese geriewe wat 

vir spesiale onderwys benodig word. 

Die volgende word veral dringend by skoolkomitees 

en beherende liggame aanbeveel: 

1. Stigting van aksiekomitees wat die moontlikheid 

van die instelling van spesiale onderwys vir 

verstandelik begaafde leerlinge in hul omge

wing deeg~ik ondersoek. 
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2. Bepleit die instelling van spesiale onderwys 

vir verstandelik begaardes by die provinsiale 

verteenwoordigers. 

3. Re~l simposiums oor die aangeleentheid waarheen 

ouers en die algemene publiek uitgenooi word 

sodat kennis daarvan geneem kan word. 

4. Bring die noodsaaklikheid van spesiale onder-

wys vir begaafdes onder die aandag van die plaas

like owerhede en kerkrade. 

4.3.3. Die skoolraad 

Die plaa.slike skoolraad oefen beheer ui t oor die 

nie-opvoedkundige sake binne sy omskrewe gebied. 

Die pligte en bevoegdhede van die skoolraad wat 

van belang is vir spesiale onderwys van verstandelik 

begaafde leerlinge, is saamgevat in die volgende 

bepaling in verband met die werksaamhede van die 

skoolraad, naamlik "Oorweeg aile sake wat deur 'n 

skoolkomitee, beheerraad of adviesraad aan hom voor

gele word en kan aanbevelings daaroor aan die 

Direkteur doen." 51 ) 

Aangesien die skoolraad beheer uitoefen oor geboue 

en vervoerskemas, is dit nodig dat skoolra~dslede 

hul deeglik sal vergewis van die behoeftes van 

spesiale onderwys vir verstandelik begaafde leerlinge 

met betrekking tot akkomodasie, apparaat en vervoer. 

Verder dien daar op gelet te word dat skoolrade ook 

aanbevelings by die Onderwysdepartement kan maak oor 

aanbevelings van plaaslike skoolkomitees, beheerrade 

o£ adviesrade. Die skoolraad kan •n besonder belang

rike rol speel in die daarstelling van fasiliteite, 

fisiese geriewe en aanbevelings in verband met 

verstandelik begaafde leerlinge binne hulle skool

raadsdistrik. 

51) Transvaalse onderwysdepartement; Plaaslike bestuur 

van Onderwysinrigtings, p.3. 
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4.3.4. Die Transvaalse onderwysdepartement 

Die £unksies van die Transvaalse Onderwysdepartement 

word bepaal in Artikel 3(2) van die Onderwysordonnan

sie. (Ordonnansie Nr. 29 van 1953) Die hooikantoor 

van die Qnderwysdepartement is onder regstreekse 

beheer van die Direkteur van Onderwys. 

Een van die £unksies van die Onderwysdepartement 

ooreenkomstig Ordonnansie 29 van 1953, is die beheer 

en aanvaarding van verantwoordelikheid van en vir 

spesiale onderwys. Tot op datum word onder spesiale 

onderwys hoo£saaklik .die onderwys van verstandelik 

vertraagde, £isies gestremde en gedragsa£wykende 

leerlinge bedoei. 52 ) 

'n Deurtastende ondersoek in verband met die wenslik

heid van spesiale onderwys vir verstandelik begaa£de 

leerlinge le op die weg van die Onderwysdepartement 

deur middel van sy Onderwysburo. 

Gedurende die jongste tyd het daar 'n hel8 reeks 

vernuwings op onderwysterrein in Transvaal ingetree. 

Met gedi££erensieerde onderwys word daar beoog om, 

sover moontlik, aan elke kind geleentheid tot 

opleiding ooreenkomstig sy aanleg en vermo~ns te bied. 

Leergange is uitgebrei en in die senior a£deling 

van die sekondere skool word tans een en vy£tig 

vakke aangebied waaruit leerlinge 'n keuse kan maak. 

Om die opleidingsmoontlikhede in 'n praktiese rigting 

te bevorder is daar vir leerlinge wat meer prakties 

aangele is, verskillende praktiese kursusse in die 

verskillende komprehensiewe eenhede in Transvaal 

ingestel. Hier kan leerlinge nou praktiese opleiding 

ter inleiding van 'n ambag ondergaan. 

52) In die vaald.riehoek het die tyd ooreenkomstig die 

behoe£tes aangebreek dat dringende aandag geskenk 

word aan die onderwys en opvoeding van die verstandelik 

begaa£de kind. 
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verder geniet spesiale onderwys vir vertraagde 

leerlinge aandag in die verskillende spesiale skole 

in Transvaal. Hier kan leerlinge praktiese opleiding 

ter inleiding van 'n ambag ondergaan. 

Leerlinge met verskillende verstandelike arwykings 

word hier gehelp om deur middel van goed toegeruste 

werkswinkels en huishoudkundesentra opgelei te word 

tot die ontplooiing van hulle voile praktiese vermo~ns. 

Aan die verstandelik begaarde leerling in Transvaal 

word egter nog baie min besondere aandag bestee. In 

baie gevalle word die verstandelik begaarde leerlinge 

gedwing om saam met 'n groep waarin hulle nie pas nie, 

te luier. Die onderwys wat hulle ontvang, bied geen 

uitdaging aan hulle verstandelike vermo~ns nie. 

Vera! met betrekking tot aanvangsonderwys werk 

bogenoemde toestand rrustrerend op die kind in en 

raak hy dermate gekondisioneer dat hy later nie meer 

bereid is om met aandag en inspanning te konsentreer 

nie. 

Daar gaan ook gedurende die jongste tyd in Amerika 

en Engeland stemme op teen die toestand van passiwiteit 

van die kant van die leerlinge met betrekking tot 

hul verstandelike vermo~ns. 

Verskillende opvoedkundiges soos Reimer 53 ) illich54 ) 

en Richmond 55 ) kom in opstand tee~1 die bestaande 

skoolorde waar vera! die verstandelik begaarde kind 

tot minimale verstandelike aksie gedwing word. 

Reimer sien die huidige skool, met betrekking tot die be

gaarde kind, 'n instelling wat " ••• tends to orrer 

one second-hand scrap or information, illustrating 

ideas derived rrom another second-hand scrap 
~ • ~ • I 56) 

o~ 1n~ormat1on.' 

53) Reimer, E. School is dead. 

54) Illich, I.D., Celebration or awareness. 

55) Richmond, W.K. The rree school. 

56) Richmond, op. cit. p. 34. 
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Alhoewel ons ons nie met bogenoemde kan vereenselwig 

nie, het dit sekerlik tyd geword dat daar deeglik 

besin word oor die onderwys- en opvoedingcgeleenthede 

wat die huidige skoolstelsel in Transvaal aan die 

verstandelik begaarde kind bied. 

4.3.5. SAMEVATTING 

Hierdie studie wil die instelling van spesiale onderwys 

vir verstandelik begaarde leerlinge bepleit aan die 

hand van die volgend~: 

4.3.5.1. Algemene belangstelling in onderwys 

Ten einde spesiale onderwys vir verstandelik begaarde 

leerlinge te verwesenlik is dit eerstens nodig dat 

die algemene belangstelling van die gemeenskap 

daartoe geprikkel sal word. In die verband noem 

Shipman die voorbeeld van die opkoms van Japan as 

industri~le moontheid na die tweede wereldoorlog. 

Hy skryr hierdie snelle ontwikkeling toe aan die 

algemene belangstelling van die publiek in opvoeding 

en onderwys van hul kinders. "Japan was the first 

nation to deliberately use education as a means or 

modernisation and nation building." 57 ) en verder 

"The Japanese possesses the intellectual community 

that is essential ror education to have a profound 

impact on society as a whole."58 ) 

Die gemeenskap van die vaaldriehoek moet dus onder 

die beser gebring word van die noodsaaklikheid van 

spesiale onderwys vir verstandelik begaarde leerlinge 

in sy gebied. Hiervoor moet die verskillende kommunika

siemedia soos die koerant en die radio ingespan word 

deur middel van simposiums, besprekings, rererate en 

saamtrekke. 

57) Shipman, M.D. Education and modernisation, p.l95. 

58) Ibid., p.251. 
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4.).5•2. Ouerlike belangstelling 

Ouerlike aandrang op onderwysgebied dra in die 

meeste onderwysstelsels veel gewig. Shipman se 

dat "The enthusiasm :for schooling and the merito

cratic standards us~d in assessing a man's worth 

has placed parents in the :foreground o:f the educational 

e:f:forto 11 59 ) 

Die noodsaaklikheid van spesiale onderwys vir 

verstandelik begaa:fde leerlinge moet dus ook onder 

die aandag van die ouers van die Vaaldriehoek gebring 

word. 

Ouers moet 

(i) Sel:f hul kinders evalueer sodat bulle vir hulsel:f 
1 n beeld probeer opbou, naamlik o:f kinders 

verstandelik bo, onder o:f net gemiddeld iso 

(ii) Aandring,indien bulle kinders verstandelik begaa:fd 

is, op spesiale onderwys vir bulle begaa:fde 

kinderso 

(iii) Oorgaan tot die stigting van aksiekomitees wat 

bulle beywer vir spesiale onderwys vir verstandeliJc 

begaa:fde leerlinge. 

(iv) Owerhede en beherende liggame nader met 

versoek~kri:fte vir die instelling van spesiale 

onderwys vir verstandelik begaa:fde leerlinge. 

(v) Komitees stig wat bulle sal beywer vir die 

insameling van :fondse vir spesiale onderwys vir 

verstandelik begaa:fde leerlinge. 

(vi) Belanghebbende politici van die verdienstelikheid 

van spesiale onderwys vir verstandelik begaa:fde 

leerlinge oortuig. 

(vii) Bure en verenigings in .diesel:fde dorp o:f omgewing 

onder die indruk van die belangrikheid van die 

saak bring. 

Shipman s~: "Once a minority bent on change achieves 

political power, the path to modernisation is open." 60 ) 

59) Ibid., p.2Sl. 

60) Ibid., p.lSo 
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4.3:5.3. Industrie~ en spesiale onderwys 

Industrie~ kan veel hydra tot die verwesenliking van 

spesiale onderwys deur middel van : 

(i) Geldelike steun aan 'n fonds vir spesiale onderwys. 

(ii) Beloning vir vindingrykheid en intelligente 

handelinge. 

(iii) Prestasietoekennings aan alle leerlinge wat 

op skool goed presteer. 

4.3.5.4. Die skool 

Die daarstelling van spesiale onderwys vir verstandelik 

begaafde leerlinge is grootliks die verantwoordel1kheid 

van die skool. Na aanleiding van 'n vergelykende 

ondersoek in London het Musgrove gevind dat swak en 

buitengewone goeie skole 'n oorheersende invloed op 

die kind uitoeren. 

"The best and the worst schools entirely nullii'ied 

h ~~ ~ . 61) t e e.L.Lects O.L parent's att.l.tutes." 

Die skool moet : 

(i) Die verstandelik begaarde kind ontdek. 

(ii) Verseker dat hy in sy groep werk. 

(iii) Sorg aa dat onderwys steeds 'n uitdaging vir hom 

bly. 

(iv) Die kurrikulum verryk or 

(v) Versnel waar nodig. 

(vi) Hom beywer vir die plasing van die verstandelik 

gegaarde in 'n spesiale skool of klas. 

(vii) Die nodige onderwysers beskikbaar stel om reg aan 

hierdie groep te laat geskied. 

(viii) Kennis neem van die nuutste ·.onderwysmetodes en 

onderwystegnieke oor die wereld. 

"Modern man is committed not only to a new 

working and social discipline but to a less 

certain·, less immutable view or his world." 62 ) 

61) Ibid., p.l5. 

62) Ibid., p.l5. 

141 



Met die oog op die tekort aan doeltreffende leiers op 

die verskillende lewensvlakke oor die hele Westerse 

wereld, is dit nodig dat meer aandag aan die verstan

delik begaafde gegee sal word. Daar sal noodwendig 

ook aandag aaa die volgende vraagstukke in verband met 

die onderwerp gegee moet word. 

(i) Personeelvoorsiening vir verstandelik begaafde 

leerlinge. 

(ii) Beskikbaarstelling van fondse vir die onderwys 

van V8rstandelik begaafde leerlinge. 

(iii) Wyses om sta3t en gemeenskap in spesiale onderwys 

vir verstandelik begaafdes geinteresseer te kry. 

(iv) 'n Deeglike ondersoek na en opname van die aantal 

leerlinge in die Vaaldriehoek wat mag kwalifiseer 

vir spesiale onderwys vir verstandelik begaafde 

leerlinge. 

Samevattend kan dus gese word dat die instelling van 

spesiale onderwys vir verstandelik begaafde leerlinge 

hoofsaaklik die taak van die huis, die skool en die 

gemeenskap is. Die laerskool het normaalweg met die 

leerling van sy sesde tot sy twaalfde jaar te doen 

en di t is bel'=:mgr ik d?. t die ident ifikas ie van die 

intellcktuele begaafdes so vroeg moontlik sal geskied 

ten einde onderprestasie te voorkom. 

"Every human being possesses a basic urge to grow. 

E:very human being has an inborn drive to become more 

of himself:. to become a fuller self.u 63 ) 

63) LOtz, J.v.Z. Under-achievement of:the gifted pupil, 

Onderwysbulletin, VOL.X Nr.I, Maart 1965, p.459. 
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In die lig van bogenoemde stelling en die voorgaande 

kan daar nie anders nie as om onder die indruk te kom 

dat elke kind die geboortereg het om aanspraak te maak 

op onderwys ooreenkomstig sy vermo~ns en talente. Uit 

'n staatkundige oogpunt gesien, word saam met Laycock 

geglo dat " ••• £rom the girted must come the nation's 

leaders in scientific research, in invention, industry, 

agriculture, health, education and statecraft, in the 

social sciences and the fine arts. Moreover, the 

teacher knows that the welfare or every man, woman, 

and child in the nation depends to a large extent upon 
.& • d • • t • 1 II 64 ) a ~ew creat1ve an 1mag1na 1ve peop e. 

'n Mens moet steeds in gedagte hou dat die suksesvolle 

opvoeding en onderwys van hierdie "creative and imagina

tive" leerlinge die gesamentlike verantwoordelikheid 

van huis, skool, kerk, gemeenskap en staat is. Nie 

een van die betrokkenes mag die opvoeding en onderwys 

van die kind en in besonder die verstandelik begaa£de 

kind, verwaarloos nie. Indien die Blanke homsel£ wil 

bly hand:haa£ op die pad van beskawing en ontwikkeling 

in Arrika,sal daar in die toekoms dringende aandag 

aan sy verstandelik begaarde seuns en dogters geskenk 

moet word. 

4.3.5.5. Probleme wat op navorsing wag 

Met hierdie studie is gepoog om die voorkoms van ver

standelik begaa£de leerlinge in die Vaaldriehoek te be

paal, hulle onderwyspr~bleme te nndersoek en 'n 

moontlike oplossing aan die hand te doen. Aangesien 

die ~nderwys en Apvoeding van hierdie leerlinge van 

soveel nasionale belang is1 wag die volgende probleme 

op dringende navorsing: 

64) LBtz, J.v.z. Onderprestasie van die begaarde leerling, 

Onderwysbulletin Vol. X Nr.l Maart 1965. p.459. 
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(i) Noodsaaklikheid van voorbereidende program 

In Transvaal is 1 n voorbereidende Skoolprogram 

vir die beginner ooreenkomstig "Wenke oor die 

onderrig van beginnars".l955 bls. 2·par. 3, 

voorgeskryf. 

In welke mate moet die verstandelik begaafde 

skoolbeginner aan 'n voorbereidende persepsuele 

program onderwerp word? 

(ii) Ontdekking van die verstandelik begaa£de kind 

In onderwyskringe word die begrip intelligensie

kwosi~nt al versigtiger hanteer. 

Welke metodes kan toegepas word om die verstandelike 

vermo~ van die skoolbeginner op 1 n wetenskaplik

verantwoorde wyse binne klasverband te bepaal? 

(iii) Praktiese onderwys 

Die huidige skool word deur die "alternative 

schoolers" van oorname van die ouerlike opvoeding 

en ouerlike vorming, van die kind beskuldig. 

In welke mate is die huidige skool •n voorbereidings

£ase tot die praktiese lewe met betrekking tot die 

verstandelik begaa£de kind? 

(iv) Ontplooiing van leierskap 

Die huidige skool word van stagnasie en verouderde 

luistermetodes beskuldig deur die kontemporlre 

terme soos "free school", "real education" 

"deschooling" ens. 

Op welke wyse kan die skool die verstandelik begaatde 

leerling help om tot leier te ontplooi met betrekking 

tot die verskillende lewensterreine soos geloo£, 

taal, kultuur, gemeenskap, volk en vaderland? 

(v) Onderwys en •n toekomstige beroep 

Dit word beweer dat die huidige Suid-Afrikaanse ouer 

uit die aard van sy beroepsbeoefening nie oor •n 

duidelike opvoedingsideaal beskik om aan sy kind 

voor te hou nie. 

In welke mate bied die huidige skool die verstandelik 

begaafde kind geleenthede om op eie skeppende wyse 

tot ontplooiing te kom met betrekking tot sy ver

standelike vermo~ns en sy koersbepaling vir Jn 

toekomstige beroepsrigting? 
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(vi) Versnelling 

Die skool moet slegs hulpmiddel wees ter voorbe

reiding van die kind vir sy toekomstige lewenstog 

en nooit •n doelstelling op sigselr nie. 

In welke mate en op watter stadium in sy skool

loopba.an behoort die verstandelik begaarde kind 

versnel te word? 

(vii) Die plek van huis en skool in die opvoedingsproses 

Die hedendaagse skool word gekenmerk deur gebrekkige 

ouerlike betrokkenheid. 

Welke raktore ter bepaling van die opvoedings

verantwoordelikheid teenoor die verstandelik begaarde 

kind le op die weg van huis en skool onderskeidelik 

en gesamentlik? 

(viii) Ontwikkeling van die sosiaal-sedelike hoedanighede 

Die tydsgewrig waarin ons tans lewe~word gekenmerk 

deur 'n materialistiese tendens op alle lewensvlakke. 

Welke kriteria ter bepaling van die ontwikkeling 

en ontplooiing van die verstandelik begaarde tot 

volwaardige sosiaal-sedelikelid van die gemeenskap 

kan deur die skool gehandhaar word? 

(ix) ~liminering van negatiewe invloede 

Die beskuldiging word gemaak dnt die jeug van vandag 

nie volgens die voorskrirte van etiese norme optree 

met betrekking tot vermaak, literatuur en algemene 

lewensbeskouinge nie. 

In welke mate kan die negatiewe invloede van huis 

en omgewing deur d~ skool gei:Himineer en die kind 

gerig word ooreenkomstig die Christelik-nasionale 

lewensbeskouing? 

(x) Evaluering 

Evaluering bly steeds een van die belangrikste 

rasette van die hele onderwys- en opvoedingsproses. 

Welke evalueringskriteria kan toegepas word in die 

onderwys- en opvoedingsituasie van die verstandelik 

bega.arde kind en welke mate van skoolrekord behoort 

vir hom gehou te word? 
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