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VOOKWOORD

Dit is vir my 'n aangename voorreg om WOK-INDABA in sy kinder
skoene te verwelkom. En hoewel die eerste tree met 'n mate van
huiwering gegee word, weet die Onderwyserskollege Wellington
dat hy ook 'n bydrae tot die gesprek random veral die onderwys in
die prirnere skool te lewer het - die opleiding van onderwysers vir
die junior en senior primere fase is immers die taak van 'n onder
wyserskollege. Mag hierdie eerse tree groei tot sterk voetstappe.
Mag ons kollegas aan ander onderwysinrigtings ook deel he in ons
gesprek deur heerlik indaba te hou en ook op die artikels te rea
geer.

Aan elke kollega wat 'n bydrae gelewer het 'n opregte woord van
dank.

Aan die redaksie my hartIikste gelukwense.

E. SMIT
Rektor
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KEDAKSIONEEL~ I

DOEL

Met hierdie eerste uitgawe van WOff-INDABA het 'n kiemgedagte wat "lank by
WOff sluimerend was, geslalte gekry deur bemiddeling van die ffomitee vir Na
vorsing en Publikesie.

Die doel van INDABA is hoofsaaklik tweertei: ten eerste wit die blad koltegas on
derling styp en opskerp tot voordeel van die opleiding van onderwysers in die
ptimere skool: tweedens wil ons die koltega wat in die praktyk steen. voorsien
van prikkels en wenke en hom daardeur op die hoogte hou van stellingnames
teenoor nuwe(r) tendense op die gebied van die vekmetociieke. vakkennis en
die opvoeding.

lYAAI'1
Die redeksie het in sy keuse vir 'n gepaste naam probeer wegbeweeg van geykte
klassieke name en gesoek na iets wat totaal nuut. treffend en vindingryk is en
wat met klank en ritme in albei landslale iets van ons ele bodem sal tceets.

Daarby net ons van 'n geskikte naam verwag det dit 'n bree betekenisveld sal
dek wat oorkoepelend geskik sal wees vir die "Ye spektrum van vakke wat so 'n
blad wit betrek. Van 'n naam verwag 'n mens ook 'n element van tydtoosheid. 'n
sterk toekomsgerigtheid en 'n suggestie van akademiese wysheki.

50 'n naam het ons gevind in die teenwoord INDABA met at sy betekenisvariante:
onderlinge beraadslaging bespreking vergadering raadpleging Ronterensie.
koukus. kajuitraad. Woordsoortelik en idiomaties is INDABA net so aanpasbaar.
Met hierdie woord uit ons oer-kontinent kan die leser makJik die evokatiewe
beeld beleef: 'n groep "Yse ringkoppe wat 'n aktuele saak indringend en diep
sinnig deurpeins en deurpraat voordat tot die Jig gekom en 'n bestuit geneem
word.

Die redeksie vertrou dat INDABA aan hierdie betekenis en verwagtig sal vol
doen.
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CUKISTELIKE AAlWAriGSONDEKWYS

r.r: Cronje
Ons is van plan om in hierdie publikasle
gesprek te voe:r oor Christelike aanvangs
onderwys. Dlt is '0 omvattende onderwerp
en in elke uitgawe kan slegs 'n klein deel
daarvan belig word. Voordat die eintlike
saak bespreek kan word. moet eers '0 001
leding gedoen word oor wat onder "chris
telik" en "aanvangsonderwys" verstaan
word. ttler word nou eers besin OOT wat
met "chrtstellk" bedoel word.

Wanneer daar besin word oor die opvoe
ding is dit bale gau duidelik dat die opvoe
dingsteorie en -praktyk nooit losgedink
kan word van die onderliggende werkJik
helds- en lewensbeskouing nle. '0 Beson
dere of partlkullere lewensbeskouing te al
lyd ten grondstag van 'n bepaalde
opvoedingspraktyk. Die opvoedingsden
kef kan dus ten opsigte van sekere kern
vrae aangaande die heelal nie afsydig
staan nie. (Gunter. 1964, 20)

wereldbeskoutng het te doen met die bul
tewereld. dit wil se die makro-kosmos
naamlik die ontstaan, wese, struktuur, be
tekenis en bestemming van die kosmos.

Lewensbeskouing gaan oor die wereldbe
skouing. dit wil se die mikro-kosmos
naamlik die mens se herkoms. bestern
ming. betekenis van sy lewe, ens.

Die mens se siening van die heelal en sy
plek daarin bepaal dus sy siening van die
opvoeding. Coetzee wys daarop dat daar 'n
ryke verskeidenheid van beskouings is.
(Coetzee, 1960.27). NierbysluitookOber
holzer aan en se dat almal nie altyd inpas
by al die klasslflkasles nie. (Oberholzer,
1954, 181),

Uit die grex>t verskeidenheid van denkrig
tings soos uiteengesit deur Dilthey, Griin
baurn, Kohnstamm en andere (Oberhoizer.
1954, 29) onderskel Coetzee tussen die
christelike en nie-christelike benadering.
(Coetzee, 1960. 27). Gunter wys bale dul
delik dat hieruit 'n grondkeuse gemaak
moet word en dat dit nie 'n logiese gevolg
trekking is rile, maar 'n wllsbestult. Dit
gaan naamlik daaroor dat "of die God van

die openbaring in Christus bestaan nie; of
Hy bestaan. en dan is Ny die Grand van be
staan, denke en syn. .. dan kan geen
denke indien dit fundamenteel wil wees,
aan hierdie ware Grand verbygaan nie. II

(Gunter. 1964. 310).

Vir die Christen' is dit die Christelike ge
loofsgrond, as grand van alles wat was, is
en sal wees. Alles en almal wat dit nie aan
vaar nle. is uit hierdie oogpunt gesien dan
wesenlik nie-Christelik.

Nadat hierdie denkonderskeiding nou ge
maak is, moet die moeilike vraag na wat
werklik onder christelik verstaan moet
word, beantwoord word. Coetzee wy5 daar
op dat ons eerstens moet onderskei tussen
die Roams-KatoJieke en die Protestantse of
Reformatoriese rigtings. Laasgenoemde
word in 5uid-Afrika weer onderskei in die
Lutherse. Anglikaanse en Calvinlsttese rig
tings. (Coetzee, 1960. 27-28). ttlerult
meet dus 'n keuse gemaak word. Potgieter
omlyn hierdie partikuliere keuse waar hy
onderskei tussen die Pelagianiste, dit wil
se hulle wat die wilsvryheid en verdorwen
heid van die mens verwerp en die Augusti
ntaste wat die vrye genade van God in
Christus en die algehele verdorwenheid
van die mens handhaaf. Die drie Afri
kaanse kerke en die Presbitertane is Au
gustiniane. IPotgieter. 1961, 15).

Dit is hierdie ChristeJike benadering wat
ten grondslag Ievan die meerderheid van
die blanke Suid-Afrikaner se wereld- en te
wensbeskouing - en dus oak die opvoe
dings- en onderwyssiening wat in hierdie
skrywe aanvaar word. Meer bepaald gaan
dit oor die Calvinistiese grondslag.

Die Calvinistiese denkwyse kom uit die
Institusie van Johannes Calvyn wat in 1535
verskyn het en in die afgelope 100jaar 500
uitgawes in 'n veelheid van tale beleef het
self in Japanees. (Duvenage, 1978, 16).
Die Calvinis kan nie verstaan word anders
as uit "Die lnstltusle" nie en "Die Instltusie"
kan nie verstaan word anders as uit die By
bel nie. "Ongetwyfeld, wat die Calvinis wit
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is eintlik die plig van elke gelowige, van
elkeen wat die Skrif as die Woord van God
erken." (Du Toil J.D. Koers in fuisis, Deel
I, p. 40). Die redakteur van "Die Kerkbode"
sluit hierby aan wanneer hy dit stel dat Cal
vinisme praktiese Christenskap is - "Nle 'n
stet vernewe menslike gedagtes nie, maar
gemeenskap vir elke mens met God - dis
die wese van Calvinisme." (Die Kerkbode,
1969, 652). Heyns slel dit dat die Calvi
nlsme aile dinge ult God, deur God en tot
God is - "die Jig van Gods Woord op aile Ie
wensterrelne, vir aile menslike denke en
dade die wegaanwys." (tteyns. 1969, 16).

Dlt gaan dus oar 'n Calvinistiese siening
van die Christelike leefwyse en so oak van
die opvoeding. Tereg het Karl Barth gese:
"Wie 'n leerling van Calvyn word, word 'n
leerling van die Heilige Skrif." (Die Kerk
bode, 1969, 684). Die Bybel is die Boek
van die Christendom wat in aile eeue die
pad aangedui het en waarin die Christen sy
lig vind ook vir die pad van sy opvoeding
en onderwys en dus oak vir sy aanvangs
onderwys. Die Bybel is nie '0 handleiding
vir die opvoeding nle, maar dit is rigting~

duidend vir aile Iewensterrelne en dus ook
vir die opvoeding. "En Hy het begin van
Moses en al die profete af en vir hulle uit
gele in aI die Skrifte die dinge wat op Hom
betrekking het," (Luk. 24:27). Die Woord
het vtees geword en onder ons kom woon
en die Christelike godsdiens staan of val
dus met sy geloof in Jesus Christus as
rnensgeworde Seurt van God. "Want nle
mand kan 'n ander fondament Ie as wat
daar gele is nie: dit is Jesus Christus," (l
Kor. 3: II). Gunter val dil so saam: "God is
die Grond, maar oor hierdie grond kan die
mens nie beskik nle, want hy is gegrond in
die Grand. As Grond is God die volstrekte
Oorsprong wat nooit as objek deur die
mens geken kan word nie. Dog Ny gee
rtomself te kenne deurdal Hy Homself
openbaar: Hy openbaar Hom in Sy Woord;
Jesus Christus is die Woord van God. In die
begin was die Woord, en die Woord was by
God, en die Woord was God." (Gunter,
1964,315). SoslelartikellBen 19 van die
Nedertandse Geloofsbelydenis dil ook dal
Ny die Christus van die Gereformeerde be
Iydenisse is.

Vii boslaande is dlt dus duidelik dal die
wesenlike van die "ChristeIike", soos deur
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God in Sy Woord geopenbaar is, nle n
blote stet wette, beginsels, filosofiese be
skouinge en dies meer is nle, maar Jesus
Chrlstus. wat God in mens is en mens in
God, dit wil se Persoon na sy eie Wese is.
Wanneer dus "Christelik" gese word, word
bedoel Jesus Christus as Persoon.

Die behoefte aan 'n voortdurende nuwe ge~

borgenheid by die klein kind kaQ nerens
beter bevredig word nie as dat hy tot die
vaste geloof in die Pcrsoon van Jesus
Christus kom, as die enigste ware onwan
kelbare vaste Grand vir menslike bestaan
in die tydelike en ewige bestemming van
die mens. Dit kan beste gemustreer word
met die beeld war Jesus Christus self ge
bruik het.
"Ek is die wynstok. julie die lote. Wie in My
bty, en Ek in hom dra bale VTUg ••• vra net
waljulle wil he, en julie sal dil kry." (Joh.
15:5--7).

Wie kan die retaste tussen God en die mens
beter stel as dit naamlik dat Hy in my en ek
in Hom bly. Oit impliseer dan niks minder
as Christusgeborgenheid nle!

Oit dan, naamlik Chrtstusgeborgenheld, is
die wese van die Christelike Grond vir
Christelike Aanvangsonderwys!
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OMGEWINGSOPVOEDING IN DIE
A

JUNIOR PKIMEKE FASE

Mej. G.M. Smith

"Die aarde en alJes wat daarop is
die wereki en die wat daar woon
alles benoort aan die Here". (Ps. 24: I)

lndien die woord omgewingsopvoeding
ontleed word, tree twee begrippe na vore
nl. omgewing en opvoeding. Opvoeding
dui op 'n proses wat oarjare strek en waar
in die opvoeder die opvoedeling begelei
om as volwassene in 'n bepaalde gemeen
skap in te pas en 56 te lewe dat dit die ge
meenskap tot voordeel strek. Omgewing
verwys na die mens se totale omgewing
waarffi God se skepping - die natuur - en
die mens se skeppinge - kultuur onderskei
kan word.

God het vyf skeppingsdae gebruik om die
natuurkomponent van ons omgewing te
skep, Op die sesde dag skep God toe die
kroon van 5y skepping ~ die mens - met
die opdrag om die aarde te onderwerp en
daaroor te heers (Gen. 1:28). God vertrou
dus dit wat hy geskep het en wat Ny "bale
goed" ag (Gen. 1:31) aan die mens toe. ttler
deur het God aan die mens sy kultuurop
drag gegee op grand waarvan hy met ver
antwoordelikheid. respek en deernis teen
oor die natuur rnoet optree. In 5y wysheid
het die Skepper die aarde so gemaak dat dit
selfversorgend kan wees - soos 'n rutmte
skip met at die n<>dige aan boord. Indien
die mens egter onverantwoordelik met die
"voorraad" aan boord (die natuur) om
gaan. kan dit nle vervang of aangevul word
nie. Oogelukkig het die mens in sy kulti
vering deur die eeue net aan sy eie voor
dee) gedink en die natuur vir rnaterlele ge
win uitgebuit - soveel so dat daar sprake is
van 'n omgewingskrisis. Die enigste oplos
sing Ie daarin dat die mens tot ander in
sigte ten apsigte van sy omgewing gebring
moet word - hy rnoet opgevoed word om
nle net aan sy eie voordeel te dink rile,
maar ook aan die van die omgewing. Om
hierin te slaag. behoort die kind van kJeins
af gelei te word om die wonder van die na-

tuur in sy omgewing raak te slen, om te be
sef dat dit nie syne is nie en dat hy verant
woordelik daarteenoor moet optree.

Hierdie houding behoort by die kind van
vandag gevorm te word sodat hy as vol
wassene verantwoordelike besluite ten op
sigte van die omgewing kan neem.

InJunie 1982 is die Wet op Omgewingsbe
waring (Wet no. 100 van 1982) deur die
Parlement geloods waarin die behoefte be
kfemtoon is dat die publiek bewus gemaak
moet word van die ernstige omgewingskri
sis wat die mensdom in die gesig staar. Die
Onderwysdepartement van Kaapland het
gevolglik in 1983 'n onderwysersqids
saamgestel waarin onderwysers opdrag
gegeeisom

I. hulself te vergewis van die omvang en
tegnieke van omgewingsopvoeding;

2, leerinhoud so ver as moontllk vanuit 'n
omgewingopvoedingsperspektief aan
te bled.

Teen hierdie agtergrond word in hierdie ar
likel gepoog om meer Jig op orngewirtgs
opvoeding in die Junior Prlrnere fase te
werp,

Verskeie definisies word gegee, maar om
gewingsopvoeding kan Kortliks besktyf
word as

.. 'n proses wat lei na die verwerwing van
kennis in verband met die omgewing.. die
vonning van houdings. waardes en gedrags
patrone wat 'n besorgdheid vir die welsyn
van die totale omgewing en die lewens
kwaliteit van £II sy inwoners reflekteer."

Hieruit word dit duidelik dat die antwoord
op die huidige probleemsituasie nie 50
seer in die oordra van kennis in verbano
met die omgewing Ie nie, alhoewel dit uit
die aard van die saak belangrik is, maar in
'n doelbewuste opbou van gewenste hou
dings. vanwee die ontvanklikheid van die
junior primere leerling en die felt dat hy
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nou begin om houdings te vorm, is dit be
langrik dat baie aandag hieraan gegee
moet word. Die onderstaande diagram

toon aan hoe belangrik houdingsvorming
in die Junior Primere Fase beskou word.

Vaardighede
vir die op

lossin9
vanvraag

stukke
lKognitieO

10

9

8

7 feitek.ennis

'l! 6 m.b.t.omge-
w Sensnl- wing. rxo-
" 5 wnett m.b.t Iogiese•
" • omgewingen begrippe

'" vraagstukke wat (KognitieO
3 betreklting het op

2 dieomgewing (affek.-
tlewe ontwikkeling)

8

A

Omgewingsopvoeding is 'n benadering
wat aile skoolvlakke moet deursuur, maar
veral in Omgewingsleer 'n tuiste vind. 10
dien ons die doelstelJings van Omge
wingsleer ontleed, vind ons dat hierdie vak
hom ultstekend teen om vanuit 'n omge
wingsopvoedingsperspektief aangebied te
word. Voorts word slegs die natuurkompo
nent van die omgewing belig.

Doelstellings:

I. Bewusmaking van die grootshei<1
skoonheid en orde in God se skepping;

2. bewusmaking van die inlerafhanklik
heid tussen mens, dier en plant;

3. stimulering van die leerling se weetgie
righeid ten opsigte van sy eie omge
wing en die hele sigbare natuur;

4. tyd vir waameming en eksperlmente
ring om interessante feite te ontdek en
op te leken.

Indien ons bogenoemde doelstellings wi!
bereik en die kind wi! bring 101 'n "orngee",
'n deemis vir die natuur, moet hy in direkte
kontak daarmee gebring word ("hands-on
experiences"). tty moet In die omgewing
wIrdie omgewing opgevoed word sodat hy
met 'n gevoel van verwondering voor die
grootsheid en skoonheid van die skepping
staan. tty moet die natuur beleef.

6

Hoe vind belewing plaas? Baie simplisties
gestel: deur die benutting van al die sin
tule, deur emosioneel betrokke te wees en
deur beweging. Edgar Dale se belewings
driehoek toon aan dat praktlese ondervln
ding met die konkrete binne werklike situ
asles die hoogste vorm van belewing is.

Die vraag is nou waar en hoe die onderwy
seres hierdie belewing van die natuur buite
die ktaskamer kan bewerkstellig. Dit moet
beklemtoon word dat hoe meer die kind op
sinvolle wyse met die natuur kan orngaan,
hoe groter is die moontlikheid van sukses

.volle houdingsvorming.

Die skoolterreln asook die onmiddellike
omgewing van die skool is die aangewese
plekke soda! selts gedeeltes van lesure be
nut kan word vir kort doelgerigte blootstel
lings aan die natuur. Dit is egter jammer
etat baie skoolterreine groen of teer "woes
tyne" geword he!. Daar word gepleit etat
gedeeltes van die skoolterrein so ontwik
kel sal word etat omgewingsopvoeding op
sinvolle wyse daar kan ptaasvind. Die toe
nemende verstedelik.te samelewing sal at
hoer eise in hierdie verband aan skole stet.

In sy kostelike werkie "Sharing nature with
children" vra Joseph Cornell van die on-



derwyseres "teach less and share more".
Sy moet haar belewinge ten opsigte van
die natuur, hoe dit haar raak, met haar
leerlinge deel - sy moet emosloneet be
trokke wees en nie afsydig daarteenoor
staan nle. Voorts beveet hy aan dat daar
eers net gekyk. betewe moet word omdat
eenwording met die natuur meer baat as in
tweedehandse gepraat daaroor. laasge
noemde kan bieljie later baie sinvol ge
skied aan die hand van voorbeelde in die
k.Iaskamer, maar buite moet die kind die
kans gegun word om op gerigte wyse waar
te neem, te ontdek en emostoncet aanqe
spreex te word deur die natuur.

Phyllis Ford beklemtoon die waarde van 'n
bultelughlerargle. Die kind moet as't ware
trapsgewys ingelei word in die wonder van
die natuur om sy plek daarin te besef en tot
'n etlek van verantwoordelikheid te kom.

Hierdie leerhierargle steun op waarneming
en kan met 'n sterk spelelement aangebied
word waardeur by die wese van die klein
kind aangeluit word. Die ontmoetings met
die natuur moet vir onderwyseres en leer
ling 'n aangename ervartnq wees anders
kan positiewe houdings nte gevonn word
nie. Ten slotte word slegs enxele wenke
ten opsigte van die eerste drie trappe ge
gee.

Waameming van kunsvorme in die na
tuur
Deel die leerlinge in spanne am aan die
hand van eenvoudige taakkaarte "kuns" in

A TEACHING PROORESSION
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die natuur te gaan soek. Die volgende kan
aandag geniet:

I. lyn - horlsontaal, vertikaal. skuins, ge
kruis, spiraal (bv. stamrne, takke,
blaarnerwe. ens.).

2. Vorrn - slrkels, driehoeke, ens.

3. Kleur - verskillende kteure, skakerings,
kombinasies.

4. Teksluur - grof, glad, hard, sag. ens.

5. Kontras.

6. Patrone en herhaling.

Die onderwyseres moet natuurlik self eers
die omgewing gaan verken en die leerlinge
na spesifieke plekke stuur vir hul waame
mingo

VergeIyking5

Bring die natuur nader aan die kind deur
dil mel die bekende te vergelyk. Tref self
vergelykings of daag die leerlinge uil:
"Waaraan laat ditjou dink?" Bv. die rankies
van 'n pronkerljie is soos "vingers" wat aan
die draad vaskJou.

Waameming

Waameming dui op die benutting van al
die sintuie.

Indien moontlik moet 'n kring gevonn
word en die voorwerp vanuit verskillende
pe:rspektiewe waargeneem word. Staan,
knlel, Ie op die maag of rug mel die koppe
na binne soos die speke van 'n wiel sodat
alma) kan slen, hoor en bydraes lewer.
(Gebruik swart munisipale sakke om op te
Ie en die klere te beskenn.) Fokus allyd
eers op die omvattende en sluit aan by wat
die natuur op daardie oomblik doen, by.
blare ritsel, duif koer, by vlieg. ens.
"zoom" hierna in op die besonderhede
deur die leerlinge met vrae te lei. Laat die
leerlinge vergelykings lref- dillei 101fyner
waameming. Indien die klas groot is, oor
weeg groepwerk waardeur die onderwy
seres met een groepie besig is en die an
der aan die hand van taakkaarte
waameming doen.

Die belangrikheid van handlense vir waar
neming kan nle oorbeklemtoon word nie.
Deel die leerlinge in groepies van ±.3. Gee
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aan elkeen 'n hoepel en 'n handlens. Hulle
kan die hoepel op 'n plek van hul keuse
neersit en dan hul afgebakende studieveld
fyn waarneem. Insekte kan in 'n klein do
sies waaroor die handlens pas, gesit word
om waarneming te vergemaklik. Kinders
het 'n besondere aanvoeling vir die klein
dingeljies in die natuur.

Aangesien ons so op die gesigsintuig inge
skakel is, kan dlt by geleentheid uitgeska
kef word en kan die natuur deur middel
van die ander sintuie betewe word. Twee
leerlinge vorm 'n span waarvan een ge~

blinddoek word. Die tweede leerling lei die
eerste op 'n spesifieke roete waar hy deur
middel van sy ander sintuie die natuur kan
betewe.

Kinders moet ook kans kry om te midde
van teerstrate en woonstelgeboue grond
gebonde te word. Klastuine of indien
moontlik. skaakbordtuintjies kan die kind
op sinvolle wyse met die grond in aanra
king bring. Pak vierkanlige blokke wal vir
tuinpaadjies gebruik word 5005 'n skaak
bordo Elke leerling kry dan 'n miniatuur
tuintjie om te bewerk en die hoogste vorm
van befewing kan plaasvind.

Ons glo dat 'n kind wat die verband tussen
grond en tewe in sy eie skaakbordtuintjie
ontdek net, sal ontwikkel tot 'n mens wat
respek en Iiefde hel vir God se perfekle
skepping- tot 'n waardige rentmeester.
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EK MENEEK EN JY MENEEK •• ~I•• •

D.J. de Villiers

Name en vanne met twee losstaande
dele kry albei 'n hoofletter, ne, mnr.
Van As?

Maar nie as dit mnr. G. of Gert van As is
nie. Of sommer ou Piet van Tonder du
Preez nle. 5elfs nie Jacques de la H. de
Roubaix nle.

Die neiging om die sogenaamde hoof
woorde van tltels, opskrifte of hofies
met hoofletters te begin, is waarskynlik
aan die verouder, enersyds omdat dit
verwarrend is - meet ons skryf

Ek rneneer enjy Meneer ...

of is my Neneer 'n belangriker hoof
woord asjou meneer?

Andersyds behou die hooflelter dan sy
onderskeidende waarde -

Die taak van die Afrikaanse onderwy
ser.
Oak wanneer titels van boeke, gedigte,
ens. aangehaal word, is 'n beginhoof·
letter voldoende:

Leesjy ook Kringe in 'n bos?

(Met kursivering of onderstreping in
plaas van aanhallngstekens.)

belpunt volg. kry die eerste woord nle
'n hoofletter nie -

Stuur asb.: potlode, penne en papier.

2. t:iename lewer min probleme, behalwe
soms:

4. Aanspreekvorme:

Beste Professor/prof. Links

U is at een met 'n klein oupa en 'n klein
seun. On5 meneer. louis Eksteen, en
die Spelreels se menere se dit werk
soos Louis en Tony. Dis 500rt van 'n
eiendom en nie 'n soortnaam nie.

Maar 60S meneer wil nou daarby Oorn
Jan en Tannie Bettie bysleep; die me
nere se weer noi Hannie en vriend rid
is klein.

Oft Iyk gangbaar: Staan Oupa aileen. is
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"Neneer, hoe skryf 'n mens 'Liewe Me
neer'?"

"Ag. kind, skryf maar sommer 'Oeagte
rteer'."

HoofJetters? Kleinletters? Dit bly maar 'n
hoofpyn vir elke letterketter.

En by walter wyse gryse grandpa salons
mad vra vir ons hoofpyn?

Jawoht se ons Duitse leermeester, gans
maklik. Skryf aile selfstandige naam
woorde met hoofletters. Van 'n Letter tot 'n
Ifoof.

Nee. seg mijnheer Kaas,'dae en maande is 3.
nie 56 belangrik nie. Behalwe vir kese wat
augustusse in konsulate deurbring.

Kleinletters is in, beaam die nederige dig
ters, soos fanie olivier en marlise jcubert,
wat hul eie name onteien. Die volgende ge
slag sal seker hul ?anie ?livier en ?arlise
?oubert bekroont

Hoofletters of nie? Ag, dis konvensle .
tog nie so belangrik nie ... fakultatief .

Prof. Tony Links van So-praat-ons-Ioor
die-radio-)-faam maak dit maklik: Wees net
konsekwent -

"Ag. Oupa my kop werd al seerder."

"Slit Kind, en leerjou hoofletterst"

Die Burger se taalredakteur hou van die
Staatspresident met 'n hoofletter, maar
bring die wiskunde- en ander vak-manne
terug aarde toe.

Louis Eksteen probeer die Babel ontwar in
sy boek Die Gebruik (I) van UooOetters
(I) in Afrikaans. (Die uitroepe is nie syne
nle.)

1. Na 'n vraagteken, ultroepteken, stlp
pels en 'n dubbelpunl:

Glo ons dit? Natuurlik! Hoe dan an
ders ... Die Spelreels se dan: "Dit is
moeilik om die gebruik van hoofletters
onder reels te bring ..."

Inderdaad!

Maar wanneer daar 'n Iysie na 'n dub-



hy groot; kry hy 'n naam by, is hy nie

Dankie, oupa Willem. dat Oupa vir my
'n Grandpa vir my hoofpyn gegee het.

5. Amp of status?

Hoe sou u die volgende skryf? -

Die Bektor. Vise-R(r)ektor. Departe
mentshoof senior Dcsenf, Dosente en
Studente het die 5taatspresident en sy
Gade ontrnoet. Die Skoolhoof, die Tan
darts. die Predikant en die Kerkraad
was ook by.

Eksteen stet voor dat die arnpsnarne
van bepaalde persone hoofletters mod
kry. Dit werk vir die President die voor
sitter en die Sekretarts, maar vir die
5ekretaresse?! Dit werk vir die Rektor
en die Skoolhoof maar vir die Land
dros en die Verkeerskonstabel?!

Moet ons nie maar die stuitige duitsig
heid los nie?

6. Die Burger praat van blankes en
swartes, maar Eksteen verkies Blanke.
Nie-Blanke.

H.J.J.M. van der Merwe stem hiermee
saam in sy boek Die korrekte woord.
tty se o.a., "Ek het nag nooit blanke
bloed (wit bloed) gesien nie, maar Blan
kebloed nogal dikwets.'

?en ?Iotte

?alk is ?anie en ?arlise tog op die Regte
Spoor!
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WAARUEEN IN DIE ONDEKWYS?

Van As Jordaan

Die toekomsgerigtheid van die onderwys
tree die jongste tyd sterk op die voor
grond. Vemuwing en verandering is aan
die orde van die dag. Die vraag kan dus
met reg gevra word wat dan verkeerd is. Is
dit nie maar weer 'n buiteJandse gier wat
na 005 oorwaai nie? Moet opvoedkundiges
nie maar voortdurend teen die volgende
gewaarsku word nie:

"Don't make ITagedies out of trifles
Don't shoot butterflies with rifles."

Jndien 'n mens met onderwysers praat,
komjy agter dat hulle baie ure van sweet in
die skoal. of op sportvelde asook by lesse
naars deurbring. Dan praat ons nie eens
van die onderwyser se ele persoonlike pro
gram nie. Hoe kan verwag word dat voort
durende vemuwing moet pJaasvind indien
daar nie tyd daarvoor is nie? As gevolg van
verskeie redes sien 'n groot deeJ van kolle
gas verandering en vemuwing as onbe
troubaar en afwykend, Navorsing toon ook
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dat struktuurverandering in onderwysstel
sets 'n inherente weerstand het teen ver
nuwing. Geen wonder <tat die beroemde
Woodrow-Wilson eenmaal verklaar het:

"Changing an academic program is like
moving a cemetery. "

ttoe Iyk dit vandag in bale van ons skale?
Sit leerlinge nle nog sUI en neijies in hul
banke wat in reguit rye staan lerwyl die
onerwyser die hele dag praat en praat en
praat nle? Kondig die k10k nie elke dertig
minute die oorgang van een eenvonnige
handboe:k na die voJgende aan nie? Die
voordragmetode is die goed.koopste en
makJikste ... daarom dat 50 baie onder
wysers vandag nog daarvan gebruik maak.
Montesorri het I--.oI:>rbaie jare gelede soos
volg oor hierdie stelsel uitgeraat:

..... in such a school the children like but
terflies mounted on pins. are fastened
each to his place. the desk. spreading the



useless wings ofbarren and useless know
ledge which they have required. .-

Gelukkig is bogenoernde vandag in ons
skole eerder die uitsondering as die reel.
Ons wiijuis in die prfrnere skool begin om
die kind toe te rus met vaardighede en ge*
sindhede wat hom in staat stel om sy eie
talente en belangstellings te ontdek en te
ontwikkel. In plaas daarvan om die onder
rig van spesifieke kennis in velde te be
klemtoon, is dit belangrik om leervaardig
hede te ontwikkel. Die kind moet leer om
waar te neem, te lulster, homself uit te
druk, vrae te stel en te redeneer. UNESCO
(Hummel. 1977: 51) sien die doelstelling
van die onderwys met die kind as volg:

..... to instill in him the feeling that he is
responsible for his own education and to
link the subjects of learning as closely as
possible to real life. .-

Onderwys is in sy wese toekomsgerig. Die
doel is immers om die leerling voor te be
rei vir sy toetrede tot die leefweretd. Dit
kan dus van die onderwyser verwag word
am 'n dekade of twee vooruit te kyk. Ver
skeie van vandag se sillabusse is gebaseer
op kennis wat in die verlede opgedoen is,
Bale min van wat in die skool anderrig
word, is op navorsing gebaseer. veet eer
der op aktiwiteite van die verlede. Tydens
'n internasionale kongres te Stellenbosch
het Erica Landau (Junie 1984) van Israel
dieselfde vrees uitgespreek:

"Has not the time come to realize that we
are doing a badjob in preparing the pupils
to Jive in the past rather than preparing
them to build a future which may perhaps
be better than the past? What are we doing
at present to educate and prepare the pu
pils for the changes which the future holds
in store for us?"

Die tempo waarteen die toekoms op ons
afstorm, maak dat ons lewe gekenmerk
word deur verskeldenheid, nuutheid, kart
stondigheid en versnelling. Toffler het sy
beroemde boek "future Shock" op hierdie
idee gebaseer, Daar is selfs 'n nuwe weten
skap, futurologie of Toekomskunde wat
geweldig baie veld gewen het. Knoelze
(Januarie 1985) het by geleentheid teen
hierdie idee gewaarsku en daarop gewys
dat die toekoms een dag op 'n slag korn.

Toekomsgerigtheid is nie net ter sake in
onderwysbeplanning nle. maar ook by on
derwysinhoud. Die kind moet beginsels
geleer word wal blywend sal wees eerder
as resepmatige toepassings wat tog
moontlik sal verouder. Die vermoe van die
kind am te leer bly steeds die belangrikste.
Na 'n analfabeet van die toekoms word ver
wys as 'n persoon wat nie geJeer het am te
leer nte. Elliot (1984: I) stel die volgende
vraag oor inhoude:

"Has it ever occurred to you how illogical it
is that schoolchildren are taught range of
SUbjects to give them insight into the world
they Jive in as welt as its workings, yet no
one bothers to teach them how to learn
and study these subjects effectively,"

Die leerling moet verder geleer word hoe
am beslissings te neem en keuses uit te
oefen. Dit is egter so dat die kJem vandag
oorheersend op die intellek van die mens
gele word soos dit realiseer in die weten
skappe, terwyl die mens en sy gevoeL wat
hoofsaak.lik uitdrukKing vind in die kunste,
weinig aandag geniet. Slegs die helfte van
die kind se potensiaal word ontwikkel ter
wyl die ander helfte beskou word as on
wetenskaplik en net goed vir ontspanning
en plesier.

Daar moet onthou word dat die onderwy
ser maar slegs een bron van inligting is.
Net so is die skool oak slegs 'n deel van die
hele leeromgewing. Daar is talle lnformele
leerplekke in die gemeenskappe wat by die
onderwysprogram ingeskakel kan word
met die oog op selfstudie deur die leerling.
Hier dink ons byvoorbeeld aan nywerhede,
museums. biblioteke. fabrieke, parke. ten
toonstellings, ens. Shakespeare herinner
ons daaraan dat 'n uitstappie in die natuur
opvoedkundig van aard kan wees indien
dit ons kennis en begrip vir die natuur be
vorder wanneer hy se:

"Books from running brooks
sermons from stones. "

Moderne onderwystegnologie het reeds
veroorsaak dat ons belangrikste bron vir
die stimulering van selfstandige studle, die
boek. sy gewildheid begin verloor het. Sti
mulering deur die gesofistikeerde aanbie
dings van die media maak al hoe meer van
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ons kinders fynproewers van didaktiese
aanbiedinge. Die vraag is of Drucker (Vil·
joen, 198: 63) nle gelyk hel as hy die vol
geode stelling oor ons onderwys maak nie:

..... offered so much lower a level ofpro
fessional competence and paedagogic ef
fectiveness than the level to which 1V and
radio have accustomed them. "

Na aanleiding van genoemde dinge is dit
baie duidelik dat verandering en vernu
wing voortdurend sal moet plaasVind. Wat·
ter mad gee'n mens nou vir 'n kollega? Die
raad wal Gene Louw (November 1984) aan
W.O.K. se studente gegee het, kan ook
hier gegee word.

"Die kwaliteit van sy indiensopleiding. ge
waarborg deur sy aanvanldike opteiding:
sy ervaring en sy voortgesette opleiding is
sy versekeringspolis enersyds van vaste
weTk. -maar andersyds, en vera#, van
beroepsbevrediging in die onderwys. "

Wanneer na voldoende tyd daarvoor gevra
word, meet onderwysers maar die vot
geode voor hul lessenaar of k.Iaskamer
aanbring: .

Besigheid soos altyd
lerwyl die bouery aangaan.
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NOTIONAL-FUNCTIONAL SYLLABUSES
AND ENGLISU SECOND LANGUAGE

C.W. Souter

One wonders when the primary school syl
labuses for English Second Language will
begin to reflect some of the ideas of lhe
advocates of notional-functional language
curricula.

At the momenllhe syllabuses still lean falr
Iy heavily on the principles of grammatical
and siluational syllabuses. As D.A. Wil
kins''' points out the grammatical syllabus
is concerned wilh rules which explain how
speakers of the target language express
themselves. while the siluational syllabus
is concerned with when and where the
learner will need the target language The
notional-functional syllabus gives expres
sion to "the notions that the learner will ex
pect to be able to express through the tar
get language",'"
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The notional-functional syllabus is ob
viously an attempt 10 reflect the present
day concepts of needs analysis and com
municative competence.
Even a cursory glance at the notions men
tioned by Wilkins reveals some of the for
midable obstacles that will have 10be over
come before the content of a notional
functional syllabus can be dearly defined.
for example. Wilkins refers to utterances
expressing "moral approval and disappro
val", This category of utterances is distin
guished from another which deals wilh the
expression of "positive and negative per
sonal emotions". What is the difference be
tween utterances expressing "moral ap
proval and disapproval" and those
expressing "positive and negative personal



emotions"? Could these categories or no
tions be considered as more or less syno
nymous?

One can see why the grammatical syllabus
with its fairly clear-cut classification system
of parts of speech, voice, mood and ten
ses, etc., has retained its adherents for so
long. However, we cannot allow ourselves
to be daunted by the inevitable problems
of classification that arise when new fields
of study are being explored. Until the vari
ous notions have been more clearly de
fined and classified, we will have to accept
a fairly large degree of overlapping of the
various categories of language utterances
which linguists have identified thus far.

lt is difficult to deny that utterances which
express notions like conviction "are the
very things we use language for and yet
they form only the smallest part of either
the grammatical or the situational content
of language courses". ,:5'

Utterances which express convicton range
from those which express complete cer
tainty to those which reveal grave doubts.
How many utterances could we find to ex
press conviction if we sat down to think
about them? Here follows a list of such ut
terances. (It is by no means exhaustive and
it would be interesting to see how many of
his own the reader could add.) The exer
cise leads to interesting work on register
and the relative fonnality and informality
of utterances. In fact Wilkins'~' mentions
"the selection of forms appropriate to (the)
relationship of (the) participants in the
event". (Which of the following express
ions, for example, are formal and which
less formal?)

I'm quite, (perfectly) sure.

Are you quite certain?

Exactlyl

Quite so!

Of course!

You bet. You betcha.

Sure.

Don'll know it!

You've got it!

Yep'

You're telling me!

Absolutely!

There's no doubt about it.

Maybe, maybe not.

We can't be sure.

There's always a chance.

Who's to say?

You may be right.

You never can tell.

Six of one and half a dozen of the other.

Perhaps.

Nobody knows.

I have my doubts.

You'd be taking a chance.

It's a gamble/risk.

Welt I don't know about that.

Who knows?

I think so, I imagine so.

I suppose so. Probably. Possibly.

Definitely not! Nope.

It's hardly likelyl You gotta be kidding!

Not a chance in the world.

No. I can't agree.

Out of the question.

You're quite wrong there.

This exercise reveals that it is highly un
likely that a second language primary
school teacher will interpret the present
English syllabus in terms of the above list
of utterances. Naturally; the syllabus does
not require it. It seems clear from this brief
look at Wilkins's article in Brumfit and
Johnson that the time has come for ap
plied linguists to consider how the primary
school English Second language syllabus
may give expression to the insights which
the concepts of needs analysis, communi
cative competence and notional-functional
syllabuses have provided.
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DMS AS OPVOEDINGSMIDDEL
MET 'N UOLISTIESE INSLAG

l'1f;j. E.C. Uys

Om te dink dat daar aan die begin van die
eeu 'n dansvorm bespeur was waar oefe
ninge op die maat van die musiek met
stywe rokkles, lang kouse en skoene aan
uitgevoer is. Gedurende die laat veertiger
jare was daar 'n vryer ritmiese beweging
met gemakliker kJeredrag vir beweging.
opgemerk. en die stereotipe dril het ver-
dwyn.
In die populere vyftigerjare verskyn "abso
lute dans" wat later as modeme opvoed
kundige dans bekend sou staan. Die ge~

leentheid vir selfuitbeelding en self
uitdrukking van die werk.Iikheid word vir
die eerste keer beleef. Rudolf Laban en sy
kollega Lisa Ullman was Engeland se baan
brekers op hierdie gebied. Beweging is
ontleed volgens ruimte. tyd en !<rag en tot
'n pragtige dansvonn omskep.

In 1959 word knap opgeleide personeel by
onderwyserskolleges en universiteite inge
span om ons studente in Suid-Afrika op die
hoogte te bring van hierdie modeme ten
dens. Boeke en tydskrifte van oorsee word
verslind am ons hanger op die dansgebied
te stil.

Vir die eerste keer word die kind as 'n lndl
widu gesien en benader. Elkeen beskik oor
'n eie potensiaal en moet volgens ele ver
moe in eie ruimte sy vermoens ontdek. Be
weging is 'n aktiwiteit van die hele persoon
en daardeur moet die kind fisiek.. sosiaal,
affektief en ook kognitief ontwil<l<el. Dit is
hierdie aktiwiteit van die hele persoon wat
ons deur dans wil bevorder.

Daar is 'n groot behoefte am die kreatiewe
impulse wakkcr te maak en te bevorder en
am 'n meer positiewe gesindheid teenoor
die lewe aan te moedig. Innerlike erva
ringe wat in die kuns van beweging ervaar
word, ontwaak vitaliteit kreatiewe impulse
en sensitiewe reaksie teenoor ander, Dit
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moedig oak harmonlese ontwikkeling aan.

Wat OOK al die houding van die gemeen
skap omtrent dans is, is dit nodig am jong
kinders se begeerte am te dans te sien.
Skakel musiek aan en kyk hoe selfuitle
wing en genot in die vorrn van dans te
voorskyn korn. Dlt is dus kreatiewe selfuit
drul<l<ing met aile bewegingsmoontlil<hede
wat ons in dans wil aanmoedig.

Bewus daarvan dat die indiwidu haar inner
like begeertes en intensies deur beweging
ultdruk, glo ons dat die uitbreiding van be
wegingservaring die kind se innerlike erva
ring kan venyk. Sander kennis van die us
gaam en beweging is dit nie moontlik nie.

Die liggaam moet eers as die instrument
van beweging ontdek word. Onder lig
gaamsbewustheid verstaan ons wat die lig
gaam en afsonderlike dele kan doen. Hier
word die bewegingsmoontlikhede onder
soek en ontdek. Die liggaam kan buig,
strek en draai; die gewrigte kan buig, strek
en draai. Die onderste helfte van die Iig
gaam kan gebruik word vir voortbeweging
en die boonste helfte kan gebruik word vir
gebare en die teken van patrone, letters of
syfers.

Liggaamsbewustheid is uiters noodsaaklik
vir die selfbeeld en eers as die kind goed
die Iiggaam verken het, kan uitdrul<l<ing
cteur beweging bevorder word.

Nier volg 'n paar idees vir temas om op '0

interessante manier die liggaamsmoont
lil<hede en bewegingsmoontlil<hede te ont
dek. fen tema kan een tot vier Jesse se
leerstof dek met 'n toepassing wat aanpas
by die idee.

Daar bestaan drie maniere in die benade
ring van '0 teme of idee.

1. Die dramatiese vorm.
2. 'n Eenvoudige bewegingstudie.



3. Interpretasie van eenvoudige dele van
musiek of slaginstrumente.

1. Dramatlese vorm sluit die volgende te
mas in:
Die see: vloerpatrone op sand, bal
spele, branders roel, vlsse, seebtorn
me, skulpe, ens.
lfatuur: wind, wolke, reen, blltse,
plante, diere. Selsoene.
Stories: 1V-karakters, Haas Das se
nuuskas, Heidi. Liewe Heksle, ens.
Speelgoedwinkel: soldate, poppe,
marionette. trelne, totte, vliegtuie, ens.
Sirkus: perde, ollfante, leeus, ekro
bate, sweefartlste, narre, ens.
Bosbrand: vlamme, rook. brandslan
ers, ens.
Sneeuland: sneeu, sneeuman, perde,
koningin, ens.

Indien hierdie vorm vir idees gebruik
word, rnoet daar gewaak word dat die
idee nle betangriker word as die ver
kenning van die liggaamsmoanUik
hede of die uitbreiding van bewegings
ervaring nie.

Die idee rnoet deeglik ontleed word so
dat daar bepaal kan word wat beweeg
kan word, waar dit beweeg kan word en
hoe dlt beweeg kan word. (Sien ontle
ding van beweging vir 'n dansJes.)
Die volgende studie sal meer Jig hierop
werp.

2. 'n Eenvoudige bewegingstudie

Sterk en Jig
Oopmaak en toemaak
Kurwe llnler en rektlllnier
Rukkerig en vloeiend
Hoogtevlakke
Beweeg en stop; beweeg aanhoudend
Vinnig en stadig
GrooUe van beweging; naby en ver:
klein en groot
Rigtingverandering: links, regs, sy
waarts, op en af
liggaamsontwerp; lugonlwerp en
vloerontwerp

Hierdle idees kan in afsonderlike lesse
behandel word. Verskillende idees kan
by mel'\aar aansluit, bv. liggaamsont
werp, vinnig en stadig. Drama-idees
wat onder drarnavorm genoem is, kan
as stimuli dien.
Sien ontledingstabel vir beweging.

Kart, eenvoudige bewegingsidees kan
as toepassingvonn gebruik word.

3. Interpretasie van musiek

Dlt kan 'n baie populere tema wees.
Leerlinge hou daarvan om op musiek te
beweeg.
Kies 'n eenvoudige stukkle musiek.
Ontleed dit volgens tyd/rltrne, ruimte
en krag. Bepaal dan die gevoet en uit
drukking en laat leerlinge die hele Iig~

gaam ontdek en verskillende bewe
gingsmoontlikhede vind om hul gevoel
uit te beeld,

Siaginstrumenle kan gebruik word om
die ontwerp (vorm), die klank en 'n
rltme van die instrument na te doen.
Die ontwerp (vorrn), is: rond, hoekig of
skerp; die klank is: sterk of lig. hard of
sag en die ritme kan wees 'n ele ondefi
nitiewe rltrne of 'n definitiewe ritme.
Leerlinge kan oak hul eie klanke maak
en daarvolgens beweeg. Verder kan be
wegingservarlnq oak uitgebrei word
deur sangspelelj'ies en aksieliedjies
waar die woorde of aksies duidelik uit
gebeeld word met die regte uitdruk
king.

4. Ander idees is:

Gedigte, ryrnpies, Kleure, skltderye.
maats na mekaar en weg van mekaar,
volg rnekaar, gesprek en vraag en ant
woord. Tassin: watte is sag. beweeg
daarvolgens, 50 hard SODS 'n klip.
Yskoud.

Sonder beweging en uitdrukking kan
daar geen dans of kommunikasie wees
nie. 'n Groot verskeidenheid bewegings
ervaring moet dus opgedoen word om
die fondament te levir kunsdans wat 'n
vorm van kreatiewe dans is en waar
konsepte vir ekspressie beklemtoon
word.

Onder kreatiewe dans meet funksionele
passe en tradisionele passe, spronqe,
valle en swaaie berneester word. Deur
van die liggaamsfaktore, bewe
gingsfaktore en omgewingsfaktore ge
brutk te maak, kan selfontwerpte bewe
gings geskep word om uitdrukking.
kreatiwiteit en skepptnqsvermoe te be
vorder.
Die bewegings moet in die regte ritrne
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Ontleding van beweging vir #0 lema/idee in 'n dansles

Variasiefaktore

Danskonsepte:
Ruimte: kurwelinier

rekti-linier

tsterk, Iig)
gespanne
ontspanne

vinnig.. stadig
, ,. ,
gebroke
aaneenlopend (vryj

Lesplan

lDIeidlDg
Atmosfeer

""_9 Beweging WATLiggaamsbewustheid I.Jggaamsbewuslheld
Ruimte llde Uggaam
Kwaliteit Dele WaD liggaam

Toe_
l. Dramaties of

Rulmle2. Bewegingstudie of
3_ Interpretasie van

idee. musiek. of
........." nabyk1ank ve,

""'" hoog
middel
laag

WAAR
~ vorentoe

I aglertoe,
sywaarts
opwaarts
afwaarts

""'-"', lug-. vloer· en Iiggaamsontwe

~
Aileen_Is
Groep
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\1oer · en luq on twetpe: 'n /'Und k at in kunsvarm uitdruhJJng gee aan S) gedagtes en ge\oeJens.
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of tyd, met die regte ko6rdinasie van
die ledemate uitgevoer word. Spesiale
aandag word geskenk aan stabiliteit en
beweeg van liggaamsmassa met die
doel om beheer, presiesheid en dans
styl te bevorder.
Bewegingskombinasies en presiesheid
tot vloel en bewegingsekspressie is ook
'n verctste. Soepelheid, utthouverrnoe
en krag is 'n vereiste vir vaardige bewe
gings.
Volgens bostaande is dit duidelik dat
dans 'n groot bydrae Iewer op persep
tueet-motoriese gebied (om leerge
stremdheid te voorkom),

In DANS, wat verskeie dansvorme
lnstult, word verskillende toe
passingsvorme gebruik. om die dogter
soslaal-affektief aanpasbaar vir die sa
melewing te maak.
Behalwe die geleentheid vir uitdruk.king
van gevoel en ernosles, die interpreta
sie van idees. die aanleer van settont
we:rpte of uitgewerkte bewegingsreekse
aileen. met maats of in groepe is daar
ook volksdanse vir kulturele belewing
en genot in eie volkstradisie. Ritmiese
beweging voorsien die dogter van ritme
en grasie wat vir haar in 'n Iatere stadium
bale kan beteken.

Op kognitiewe gebied word deur die
observasie en evaluering van ander,
waarderlng vir goeie uitvoering en oor
spronklikheid onlwikkel. Die dogter
word ingelig omtrent choreografie en
ander dansvonne.

Kennis, insig en waardering van eie en
ander kultuur word by volksdanse be
vorder waar hulle meer leer omtrent an
der lande se Iigging. musiekbegelei
ding. kostuurns, passies en
geleenthede waarop hul gedans het.
Hierdie kennis berei hul voor am intelli
gent in die samelewing te kommuni
keer en am ander style en idees te
waardeer. ..

Vandag word in dans die proses be
klemtoon en nie die produk nie. Ons
streef na 'n indiwidu wat orals sal kan
in pas en wat na skool oar die nodige
rltme en kennis sal beskik om by enige
dansvorms aan te sluit, am skeppend
te dink en am met inisiatief en oor
spronklikheid haar daaglikse pligle te
vervul. Met 'n goeie bewegingsagter
grand 'n gesonde Iiggaam en gees sal
sy 'n deel van die geheel vorm en dus
haar plek in die samelewing kan vol
staan.
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Naughton W.f., 1968. Movement Education fo£ In
fants. Inner London Education Authority, London.

Russel J., 1958. Modem Dance in Educatiob. rtac
Donald and Evans. London.

North M., 1959. A simple guide to movemenlleach·
ing. A Wheaton and Co.. Ltd. Devon.

_ ReadtPatterson. 1976. The DlIl'SCl}' school aQd 1Ub·
dergarleb. W.B. Saunders Company.

Sillabusse
Sillabus vir: Liggaamlike Opvcenlnq vir Dogters

Kaapse Departement van onderwys

IDIE \'ERLEDE MOET BELEEF WORD I
J. J. Joubert

Henry Ford het gese: "Geskiedenis is
twak," Oscar Wilde meen dal dil slegs 'n
klomp skinderpraaljies is. Napoleon het
gesi: geskiedenis is fabels. Die negaliewe
uidalings van hoerskoolteertlnge oor die
vak geskledents, sal ek liewer nie hier aan
haal nie.

Waarom word geskiedenis so dikwels neer
gehaal en verkIeineer? Onder die baie ant
18

woorde op hierdie vraag wil ek een as my
aanknopingspunt gebruik. Dit is die feil
dat geskiedenis 'n uiters moeilike vak is
om reg te onderrig, en derhalwe moeilik is
om as skoolvak 101sy reg te laal kom.

Wanneer word geskiedenis reg onderrig?
Die antwoord han ek nie volledig gee nle,
maar ek stel vir u die volgende rigsnoere
waaroor modeme opvoedkundiges dil mel



mekaar eens is, om bogenoemde vraag te
beantwoord:

1. Laat die leerlinge leer deur iets kon
struktiefs te doen.

2. Om altyd van die die bekende na die on
bekende te beweeg.

Hiermee wil ek graag fokus op rigsnoer
nommer een deur 'n voorbeeld te ver
skaf om dit in 'n geskiedenisklas te be
reik.

" ... die onderrig van Geskiedenis in die
primere skoal kan dus nie op dtesettctc
wyse benader word as in die sekondere
skoal nle. want die jong kind moet die
Geskiedenis kan belewe. Die konkrete
dinge wat hy kan sien, en wat vir hom
daarom betekenis het."

leerlinge moet met die hulp van die on
derwyser die geleentheid gegun word
om die verlede te herleef. Daarorn be
hoart rneer geleentheid vir "werkllke"
geskiedenis in die leerplan van aile
standerds in die primere skoal geskep
word.

Dlt handel dus oar die onderwyser se
verrnoe am die leerlinge in staat te stel
am hulle in die verlede in te leef.

In die kennismaking met die geskiede
nis kan die leerling aileen dit beleef wat
hy kan bedink en kan hy aileen dil be
dink waartoe vorige belewing hom in
staat stet. leerlinge het 'n sterk verbeel
ding en deur die verlede vir hulle lewend
te maak en te laat herleef, sal dit vir
hulle 'n werkJikheid word.

Ek wil slegs na een moantlikheid kyk
hoe die geskiedenis vir leerlinge "verle
wendlq" kan word.

leerlinge hou van die maak van rno
delle. Die aktiwiteit bevredig die kind se
begeerte om te skep. Deur dit wat die
leerling vervaardig, kan leerkragte
vasstel of hy die feite wat daarmee ver
band hou, gesnap bel. 'n Belangrike
voorvereiste vir hierdie aktiwiteit is dat
die leerling self moet vasstel hoe dit wat
hy wi! modelleer, werklik gelyk bel.

Die leerlinge doen eers in groepe of op
hul eie navorslng oar by. Van Riebeeck
se fort. l1ulle verkry aile loepaslike af
metings en inligting; daama beplan en
e}(<;;:>e:imenteer hulle met moontlike

boustof. Samewerking met die kunson
derwyser sal jou die beste geleentheid
bied om die verskillende tegnieke en
matertate te beproef en te gebruik. AI
hierdie gegewens moet by die voltooide
model beskikbaar wees.

Enige model behoort aan die volgende
basiese vereistes te voldoen:
I. Dit moet solied en sterk wees;
2. Oit moet histories korrek wees:
3. en dil behoorl belangslelling by leer-

linge (persone) te wek!

'n Aktiwiteit met bale moontlikhede, is die
maak van groepmodelle. Hier kry '11 qroe
pie leerlinge die opdrag orrt bv. 'n prente
fries te vervaardig. Dlt is 'n lang tekening
of tekeninge waarop een onderwerp of to
neel uitgebeeld word (bv, die Aank.oms van
die 1820-5etlaars in Algoabaai, die Tri
chardttrek en Da Gama of Dlas se antdek
kingsreisel.

Fairley onderskei tussen twee soorte mo
delle, nl. die Werklikheidsmadelle en voor
stellingsmodelle. By werk.likheidsmodelle
word die voorwerp getrou en akkuraat vet
gens skaal gebou. (Dit sal seker seide in so
'n klas plaasvind.) 'n Voarstellingsmodel is
'n driemensionele weergawe van die werk
Iikheid wat kleiner of grater as die werklike
voorwerp kan wees. r10delle kan dus baie
eenvoudige pogings maar ook ingewik
kelde voorwerpe insluit.

Historiese korrektheid is belangrik. maar
die produk is aan die einde nie so belang
rik as die belewenis van die kind nie. Goed
koop materiaal kart gebruik word en die
konstruksie behoort nie te lank te neem
nie, want anders vertoor die leerlinge mak
lik hul belangslelling.

As afwisseling, kan hierdie metode 'n groot
hulp wees in die verlewendiging van ge
skiedenis. Sien is glo! Laat die leerlinge die
verlede self ontdek en daardeur in die ver
lede self "lerugkyk".

Voorbeelde van modelle is werklik ontel
baar. Tog is hier slegs 'n aantal voorbeelde
vanuit die S.A. geskiedenis:

Die fort Wagenaar se reservoir; W. A. van
der 5tel se plaas. geboue van plaaslike
omgewing, wa (osse of perde), hutte en
hulse, bergpas, nasionale gedenkwaardig-
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hede, borsbeeldjies van goewemeurs (pre
miers ens.), beeldreplika van voorwerpe
(padrao, slaweklok, sleepskanon), klere
drag (bv. poppe gemaak van plasliekmelk
oottets). landboumelodes (op 'n ptatvtak].
viae in die geskiedenis, die Britse inval in
1795 of 1806, Kaapslad leen 1657 of
1760, hoe koeets of kerse gemaak is,
Boesman-lmptemente. loervertontnq (in 'n
skoendoos).
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'N BENADERING TOT DIE SKRYF VAN
A

ELEMENTERE TWEESTEMMIGE
KONTRAPUNT

J, L. de /\Jerk

1. Inleldlng
Die skryf van 'n melodie teen 'n be
staande een, of selfs die skep van twee
melodlee wal gelyktydig klink, skep vir
menige onderwyser(-es), student en
skolier heelwat probleme. Tog is 'n
mate van vaardigheid hierin onont
beerllk - om aan sillabusvereistes
van Musiekteorie-eksamens te vol
doen, maar veral ook am toegerus te
wees vir at die daaglikse musiekaktiwi
teite van '0 skoal. insluitende die skep
van vokale en insbumentale deskante
vir gebruik in koorwerk en sangklasse.

2. Ultgangspunt
Die uilgangspunl is naboolsing van
die agtiende-eeuse harmonies-kontra
punlale ldioom, of die sogenaamde
Barokkontrapunt. Die rede hiervoor is
dal die middele wal hierdie periode
aan ons voorhou die duidelikste voor~

beelde van 'n konlrapunlale legniek
onderliggend aan bale rnuslek van
daardie eeu en die twee daaropvol-

geodes is. In hierdie idioom "groei die
musiek uit 'n ideale hannoniese agter
grand waarteen die stemme ontwikkel
met 'n forse onafhaoklikheid wat dik
wels asemrowend ls.'!'

-om die Barokstyl dus suksesvolle kan
naboots, is benewens die tegniese ver
eistes, oak in stylaanvoeling en -na
boolsing nodig. 5tudenle moel 'n
goeie klankbeeld van die styl vorm
deur kontak mel (verallweestemmige)
instrumenlale Barokmusiek. by uil
sick Bach se Vindinge, sy Anna Magda
lena-versameling. suites en partitas.
Konlak hehels hier ontleding. van-die
blad-Iees en luister na opnarnes en ult
voerings.

3. Tegniese verelstes
Daar is geen kortpad na die skryf van
suksesvolle lweestemmige konlrapunl
me. Maar die rneeste van ons is mis
Iden aiverder gevorder op die lang
pad as wal ons beset omdal hierdie

lllJeppesen. K.. CouJrI"apobd _ u.e poly, hank YOQI style oItbe161:11UDbay. Prentice-Hall. EnglewoodCliffs. 19-'9,1'. Xl
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dissipline soveel ander, reeds be
kendes betrek. Eerstens het ens met
meiodle te doen, d.w.s. met die horl
sontale aspek van musiek. 'n Stewige
basis t.o.v. die volgende moet reeds
bestaan:
- Motiewe en motiefvariante SODS

transposlsle, melodiese omkering.
retrograde, sekwens, vergroting.
verkleining.

- Frases en kadense; sinskonstruk
sie: parallelle en kontrasterende
frases; metodes om frases te ver
leng. frasegroepe.

- Melodiese Intervalle: die balans tus
sen spronge en trappe.

-r--; Melodiese kurwes en kontoere; kli-
maks en omvang.

- Aktiewe toontrappe.

Elk van die twee melodlee moet dus
op sigself 'n bevredigende melodie
wees, waar die twee metodlee gelykty
dig ktlnk, ontstaan daar harmoniese
Intervene - wat harmonie verteen
woordig - tussen hulle. 'n Gesonde
harmoniese basis vir tweestemmige
werk is dus die tweede voorvereiste.
Presies dieselfde beginsels geld as by
vierstemmige werk: alhoewel enige
akkoord op enige ander kan volg, het
die praktyk bewys dat komponiste be
sllste voorkeure gehad het en in ons
paging om 'n sekere styl na te boots,
sal hierdie voorkeure nagevolg rnoet
word en die moontlike drang na styl
vreemde idees eers tersyde gestel
word.

In teenstelling met vierstemmige
werk, waar een toon van die drieklank
verdubel moet word vir vier stemrne,
is die probleem nou walter toon van
die drieklank uitgelaat moet word
maar met behoud van die verlangde
harmoniese effek. Verder is die
idioom basies konsonant sodat inter
valle SODS derdes en sesdes, en in 'n
mlndere mate kwinte. oktawe en uni
sone meer sal voorkom as die dlsso
nantes. Maar die konsonante lntervalle
sal telkens gewenste harmonlee
weerspleel en nle maar soos in die he
pelik vervloe "sisteern" van slegs
derdes en sesdes lukraak afgewissel

word nle.

Melodiee is dikwels beweeglik en dit is
vanselfsprekend dat nie aile melodie
tone deur die geimpliseerde harmonie
van daardie moment geakkommodeer
sal kan word nie. Melodietone wat nie
lede is van daardie harmonie nle, is
votop en staan bekend as nie-akkoord
tone. 'n term wat weer die dominante
poslste van harmonie bevestig. Nie-ak
koordtone, meestal dissonant is veral
noodsaaklik vir spanning in die mu
siek, en volg vaste "gedragspatrone"
wat oak deeglik onder die knie gekry
rnoet word.

4. Toepassing
Die horisontale en vertikale clemente
(melodic en harmonie) word nou
saamgevoeg. maar die resultaat is
meer as slegs die sam van hierdie ele
mente:

Kontrapunt as "the art of combining
two or more melodic lines in a musi
cally satisfying way (with the) assump
tion that each line is good in itself
(and) that the lines will be independent
yet coordinate in feeling'") beteken
dat die stemme 'n mate van onafhank
llkheld van mekaar sal he, maar nie
absolute onafhankJikheid nie - uit
hierdie samevoeglnq vtoei 'n stylvolle
eenheld, al is elk onafhanklik ten op
sigte van rigting en ritme.

Die tradisionele metode behels aan
vanklik die Inoefen van agtereenvol
gens L 2, 3 en 4. note teen elk van 'n
gegewe (vaste) melodle, die 59. cantus
firmus (of c.f.). Die metode is wells
waar kunsmatig. maar die doel is om
hierdie "ordes", lnstultende die een
wat die inoefen van reekse terughoud
ings behels, later vryelik te meng. 'n
Kortpad is myns insiens hier wei
rnoontllk, want met 'n mengsel van
een-noot-teen-een en twee-teen-een is
die skep van musikaal-bevredigende
tweestemmige kontrapunt binne be
reik: '0 hoe mate van onaft1anklikheid
t.o.v. rigting en ritrne tesame met 'n
gesonde harmoniese basis en struk
tuur.

Teen die eerste sin (effens aangepas)
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van die koraalmelodie "Ich liebe .Je
sum aile Stund" word ter iIIustrasie
1. 'n I:I-kontrapunt geskIyf in die te-

nooromvang (SIegs die konsonante
intervalle word in hie:rdie orde ge
bruik);

3 3 & 0 0 ~. - ~
8

2, 'n 2: I-kontrapunt geskIyf waar die
agstenote almaI in die tenoor voor
korn (Die omkringde tone is nle-ak-

koorde, wat dissoneer);

I) Kennan, Counterpoint. p.2

.

3, 'n kontrapunt geskIyf wat die ko
raalmelodle ritmies komplemen-

teer deur (I) en (2) hierbo vryelik te
kombineer.

I ..... I..:J :1
Viltp' 'J.

cA·

r~""~~~~~$

~~~~~
Vaslegging van hierdie vrye kombi
nasie van 1:1- en 2:I-kontrapunt
kan gedoen word deur oefeninge
ult o.a,
-Kennan (Counterpoint) se "Work
book",

- Koraalmelodiee uit Albert Rie
menschneider se J71 geharmoni
seerde Korale en 69 Koraatmelo
dire met besyferde bas deur
Johann 5ebastiaan Bach, London:
G, Schirmer, 1941.
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- Melodiee uit Ottman se Elemen
tary Hannony.
- Volledige .stukkies in die Ba
rokstyl. bv, Gavotte, Menuette in die
tradisionele harmonies-deurlo
pende tweeledige vorm nadat die
aanvang gegee is.

Barokstyl behels ook dikwels meer
disjunkte melodiese beweging as die
oorheersend-trapsgewyse beweging
van koraatmelodiee, Ten slotte word "n
werkswyse uiteengesit vir die skryf van
'n tweede stem teen die volgende
meer instrumentale sin.

1. Sing/speel die melodie 'n paar keer
.deur om sodoende goed daarmee ver
troud te raak. - ook met die struk.tuur
daarvan.

•

2. Begin by die kadenspunte en skets 'n
harmoniese basis, met inbegrip van
die rue-akkoordtone,

3~ Versorg die geskrewe stem dan stills
ties, lnslultende frasering.

r------,_
~........ ~
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BBGINSBLS VAN BBRSTB
BN 1Wt:EDBTAALWKWEKWlNG

MET IMPLIKASIES VIR DIE ONDERKIG VAN
XUOSA OP LAERSKOOLVIAK

(Die eerste in 'n reeks van twee artikelsJ

lI.N. Basson

8egiJtseIs van eerstetaalverwerwillg

Dwarsoor die wereld het daar in die tweede
helfte van die twintigste eeu 'n revolusie
plaasgevind op die gebied van laalonder
rig. Die tradisionele, formete benadering
lot grammatika, verlaling en die bestuder
iog van letterkunde is lankal nie rneer gel
dig nie,. alhoewel tradisionele metodes van
taalonderrig by bale onderwysers nie mak
lik sal uitsterf nie.
In die nuwe benadering tot tweedetaalon
derrig het die klern na die kommunika
tiewe gebruik van taal verskuif. Die ver
werwing van luister- en praatvaardighede
geniet voorrang. terwyl lees- en skrytvaar
dighede sekonder is. AI hoe minder aan
dag word aan kennis van grammalikale
vorme verIeen en meer kJem op die kor
rekte oordra van die boodskap gel;'.
Leertinge word aangemoedig om die tei
kentaalte verstaan en te probeer praat met
die doer om vrylik met moedertaalsprekers
te kommunikeer.

Ten spyte van hierdie klemverskuiwing is
dit baie duidelik dat suksesvoHe tweede
taalomlen:fg 'n wereldwye probleem Is,
Wyleprof. E_V. Gatenby sien hierdie aange
leentheid 50:
'1f there were as much failure in the se
condary schools of /he world in /he teach
ing of mathematics, history or science as
/here is in the teaching of living foreign
languages. education as a whole might be
said to have broken down. There is certain
ly no o/herSUbject in which more has been
abandoned /hrough despair of success.
One cannot imagine an arithmetic teacher
deciding to avoid multiplication and divi
sion on account of their difflcully. and to
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devote his attention to perfecting his pu
pHs in addition and subtraction: yet a very
similar procedure is adopted by the lin
guistic teacher; who, exasperated by /he
m~mlym~p~~w~m~mmm~lf

to teach a foreign language as used by the
native speakers of it cuts out hearing,
spealiing and writing and concentrates on
reading only. "

Robert Blair (1982) brei hierdie sornbere
beetd ult wanne.e.r hy verwys na die. posisle
van tweedetaalonderrig in die V.S.A. n.a.v.
'n verslag van die President se Kommissie
oor die Studie en Onderrig van Tale. Hy
wys daarop dat
..... the number of students who com
plete a second-year language course in
American secondary schools is less than
live percent of the total students enrolled
in language courses. And of tnose who
complete the equivalent of two years of
high school tanguage study /he average le
vel of competence attained in speaking.
aural comprehension or even reading is
hardly /he pride of /he nation. In fact if tne
potential consequences of /his situation
were not so serious it would be a joking
matter."
tIy verwys ook na tweedetaalonderrig in
Kanada en se:
"Generations of Quebec children have
spent 10 or 12 years in second language
dasses only to emerge functionally uni
lingua/ at /he end of/heir schooling. "

Blair wys ook daarop dat in Japan die re
sultaat van tweedelaalonderrig so swak is
dat daar al 'n nasionale "kompleks" is
•• . . . about a supposed inability to learn
foreign languages:'



rtlerdle kommerwekkende beeld is 'n we
re.\dwye.verskynsel en 5uid-Afrika ls nie 'n
uitsondering nie. Die gebrek aan entoe
siasme vir tweedetaalonde.rrig \bv. Xhosa
Sotho, Engels, ens.) by taer-. hoerskool
Ieerllnge, kollege- en unlversiteltstudente
is duidelik waameembaar. Tweedetaalon
derwysers sal ook deeglik kan getuig van
die gebrekklge vaardighede waaroor stu
dente beskik aan die einde van 'n taalkur
sus.
Ten spyte van die feit dat hedendaagse
kursusdoelstellings vir tweedetaaionoerrig
kommunikatief van aard is en daarna ge
mik word om die teikentaal as kommuni
kasiemiddel te gebruik. word min van hier
die pragtige deelstellings verwesenlik. Die
probleem is enersyds dat die huidige o~

derrigmetodes nie daarin slaag om die
Kommunikatiewe doelstelttngs te verwe
senlik nie.

Die rol van evaluering in die rweedetaaton
derrigsituasie moet ook nie gering geskat
word nie. Indien die eksamen daarop ge
mik is am grootliks die skryf- en leesvaar
dighede te toets, sal die onderwyser seker
Iik daarop konsentreer en die ander
vaardighede afskeep.

Tans bestaan daar geen voorskrttte vir die
taer skool t.o.v. die evaluering van Xhosa
nle. Wat die noer sk.ool betref, word slegs
sowat 15% van die punte aan luister- en
praatvaardigheid toegeken. Dtt is dus geen
wonder dat onderwysers byna al htrlle aan
dag aan skryf- en leesvaardigheid wy nle.
As die doelstellings vir vreerndetaalonder
rig is om die teikentaal te verstaan en te
praat, rnoet die evaluering dit 001<. beklern
toon. Luister- en praatvaardighede kan net

. so objeklief geevalueer word SODS skryf-en
leesvaardighede.

Verder blyk dit oak dat daar by baie taalon
derwysers onduidelikheid bestaan oor die
beginsels van eerste- en tweede,taalver
werwing. Hierdie gebrekkige teoretJese ag
tergrondkennis gee aanleiding tot onse
kerheid t.o.v. die didaktiek van twe€:de
taalonderrig. Die gevolge hiervan is ge·
brekkige en ongegronde onderrigmetodes
wat lei tot gebrekkige taalverwerwing en
kwynende belangstelling by taalstudente.

Die dod van hierdie reeks artikeJs is om
die beginsels van eerste- en tweedetaalver-

werwing uit te lig en na die implikasies
daarvan vir die onderrig van Xhosa in die
laer skool te kyk.

Beglnsels van t:erstetaalvelWerwing

I. moo/s/eUlng aan 'n /aal

Sonder bloolstelling aan 'n bepaalde
taal kan taalverwerwing nie ptaasvlnd
nle. Blootstelling per se is egter nie 'n
waarborg vir suksesvotte taatverwer
wing nie. Kinders is gewoonlik bloot
gestel aan die taal van hul oppassers.
meestat die van hulk moeder. Die ken
merke hlervan is dus van groot belang
vir suksesvone tweedetaa\ondeTTig,.

1.1 vroeer het bale taalkunctges be
weer dat volwassenes se kinctge
rigte taat in 'n groot mate foutief is.
Brown (1980) bewecr dat, daarvot
gens, die kind blootgestel is aan 'n
.. ... chaotic sample of language
and only his innate capacities can
account for his successful acquisi
tion of language".

Brown wys egter op navorsing van
Labor (1970). Bellugi en Brown
(t964), Drack (1969) en Landers
(1975) wat bewys het dat bq. bewe
ringe onwaar is. HUII~ het eerder
gevind dat "the speech addressed
to children was carefully grammati
cal and lacked the usual limitations
and false starts common in adult
to-ad ult speech".

'n Belangrike eerste k.enmerk van
die taal waaraan kinders norrnaal
weg blootgestel word, is dus dat dit
grootliks grammaties korrek is.

1.2 Dlt blyk. verder dat volwassenes
hulle taalgebruik verander wanneer
hulle met kinders praat. So bv.
praat hulle stadlger, artikuteer
woorde duideJiker, maak gebruik
van korter sinne en verkJeinwoord
jies. Dit word gedoen am seker te
maak dat kinders verstaan wat gese
word. Daar word nonnaalweg slegs
gepraat oor dit wat in die onmiddel
like omgewing gebeur en is. Ab
strakte onderwerpe en verwysings
na die toekoms en verlede word
sover moontlik vermy. Volwassenes
verander dus huUe taal wanneer
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hulle met kinders praat met die
doel am dit verstaanbaar te maak.
lndien komplekse taal soms voor
korn, word dit in 'n eenvoudige situ
asie gebruik am begrip te bevorder.

1.3 'n Verdere kenmerk van die taal
waaraan kinders blootgestel word
is dat die taalgebruik van volwas
senes oak meer kompleks raak
soos die kind taalkundig ontwikkel.
Krashen (1982) reken dat wanneer
die kind praat, volwassenes rofweg
'n idee kan vonn van wat die kind
reeds weet Dit bepaal grootliks hoe
daar met hom gepraat kan word so
dat hy verstaan.

tty se verder dat die volwassenes se
" .. . input is not finely tuned, it is
roughly tuned." ttlermee bedoel hy
dat die oppasser se taal, algemeen
gesproke, dit bevat wat die kind
ken, plus 'n klomp nuwe taalstruk
ture. Die kind word dus voorsien
van voortdurende hersiening en
blootstelJing aan nuwe en onbe
kende taalstrukture. Foss en Hakes
(1978) wys daarop dat ..... it is
likely that the part of what children
hear which has the greatest impact
on their language development is
that which is only slightly more
complex than what they themselves
are capable of producing."

1.4 Voortvloeiend hieruit is dit duidelik
clat volwassenes se taalgebruik nie
volgens 'n vooralbepaalde gram
matikale volgorde geskied nie. Ma
tuurllke, kommunikatiewe taalge
bruik is 'n ryk bron van grammatika
en die nodige taalstrukture. veral
die wat die meeste gebruik word.
kern daarin voor. Krashen se clat
die taaI wat volwassenes met kin
ders praat .. _.. includes input + I,
but also Includes many structures
that have already been acquired,
plus some that have not (i + 2. l +
3. etc.) and that the child may not
be ready for yet tn other words.
caretakers do not provide a gram
matically based syllabus!"

1.5 Kinders maak talle foute wanneer
hulle praat Oit is egter van belang

am te besef dat wanneer kinders
taalfoute begaan, hulle nie besig is
om onvolledige en foutiewe weer
gawes van volwassetaal te gee nie.
Moskowitz (1978) wys daarop dat
" ... they are producing sentences
that are correct and grammatical
with respect to their own current in
ternalized grammar."

'n Foutiewe taalgebruik soos "Andl
kubonile izolo", is nie 'n gememori
seerde vorm nie, maar dit reflekteer
slegs 'n tntermedlere stadium t.o.v.
die kind se ontwlkkelende gramma
tikale kennis. Moskowitz voer ver
der aan dat omdat 'n kind se uit
drukkings op 'n bepaalde stadium
vanuit sy oogpunt grammaties kor
rek is, ditjuis verrassend is dat kin
ders nle bale vatbaar is vir die ver
beteringe en korreksles. wat vol
wassenes aan hul taalgebruik wil
aanbring nie.

Moskowitz kom tot die gevolgtrek
king dat kinders ..... benefit less
from frequent adult correction of
their errors than from true conver
sationa� interaction. Indeed correct
ing errors can interrupt that interac
tion. which is, after all, the function
of language:'

Voortvloeiendhieruit is daar oor
weldigende bewys dat volwassenes
setde kinders se grammatikale
foute korrigeer. maar eerder seker
maak dat wat gese word. waar is.
Alhoewel volwassenes kinders se
foutiewe uitspraak soms korrigeer,
wys Brown en Nanlon (1970) daar
op dat selfs blatante grammatikale
foute toegelaat word, sotank as wat
<lit wat die kind se waar is en die
boodskap verstaanbaar oorgedra
word.

1.6 Die blootstelling van eerstetaalver
werwers is bale veranderlik. lnteres
sant en nooit vervelig nie. Die kind
verwerf sy taaI terwyl hy speel. Daar
is ook geen tydsbeperking nie. Ny
is nie slegs 'n paar uur per dag
blootgestel aan sy moedertaal nle,
maar feitlik konstan!. Blootstelling
geskied dus in a1lerlei situasles,



byna voortdurend op interessante
en aangename wyses en deur ver
skillende persone.

1.7 Dit kan ook net hier genoem word
dat kinders blootgestel word aan
prosesse 5005 versterking. naboot
sing en uitbreiding maar dat dit
weinig tot geen effek op hulle taal
gebruik het nie. 19. proses het eg
ter 'n groter invloed as die ander
twee aangesien dit die kind voor
sien van die korrekte model. Dit
help hom om die verband te sien
tussen dit wat hy wil se en die kor
rekte taalvorm.

2. lkgrip gaan praatvaardigheid I'oor
"n Tweede beginsel wat aandag moet
geniet is dat by eerstetaalverwerwing
t>egrip praatvaardigheid voorafgaan.
Dlt impliseer dat kinders eers begin om
'n taat te verstaan, mama dit begin
praat asook dat hulle meer verstaan as
wat hulle kan se,

Hedendaagse navorsing dui sterk dear
op dat luistervaardigheid van prtmere
belang in taaIverwerwing is en dat
praatvaardigheid spontaan hieruit sal
ontwikkel. Harold Palmer raak ook hter
die punt aan en se ..... the active use
of speech under natural conditions is in
variably preceded by a period during
which a certain proficiency is attained in
its passive aspects. The faculty of recog
nition and understanding the units of
speech is probably always developed by
the child long before he ever repro
duces them in order to make himself
understood". (Blair. 1982: 41).

Dit blyk duidelik dat by eerstetaalver
.werwing. begrip praalvaardigheid voor
afgaan en dat 'n kind baie meer kan ver
staan as wat hy kan praat. Daar is geen
druk op hom om taal te produseer nie
en in hierdie "silent period", soos I\ra
shen dit noem, versamel, stoor en ont
Iced die kind se brein onbewustelik die
taal waaraan hy blootgestel word. tty
begin dus eers te praat wanneer hy ge
reed is daarvoor en geen angs of span
ning word gewek deurdat hy gedwing
word om te gou te praat nie. In die na
tuurHke verwerwingsproses is aile aan-

vanklike klem op die lulster- en praat
vaardighede. Lees- en skryfvaardighede
geniet gewexmlik eers aandag nadat die
kind grootliks sy moedertaal verwerf
hel.

3. Taah'erwenring is 'n onbewustelike
proses

Taalverwerwing is die proses waardeur
kinders hul moedertaal op 'n onbewus
telike en informele wyse verwerf. In die
natuurlike kommunlkasleproses word
min aandag gegee aan die taalvorme en
word daar slegs op die oordra van die
boodskap gekonsentreer.

Krashen wys daarop dat kinders hulle
moedertaal" subconsciously,
through informal jmptlclt learning" ver
werf rty kom tot die gevolgtrekking dat
onbewusteIike verwerwing baie belang
riker is as coelbewuste taalstudie en dat
eersgenoemde die wyse is waarop kin
ders hul moedertaal verwerf.

Taalverwerwing is dus 'n onbewustelike,
natuurlike en lnformele proses waarty
dens aile k1em op kommunikasie is en
baie min of geen aandag aan die vorrn
van die taal gegee word nie,

4. 'n Lee affektiewe IDter

Mense is emosionele wesens. Emosie Ie
in die kern van gedagtes, betekenis en
aksie. Emosionele faktore kan dus in 'n
baie groot mate 'n kind se taaIverwer
wing beinvloed.

'n Jong kind is normaalweg gewillig om
afhanklik te wees van andere en die
Iiefde en sekuriteit wat hy ondervind
wanneer hy sy moedertaal verwerf, is
heellemal verskillend van die wyse
waarop volwassenes die aanleer van 'n
vreernde taal benader.
Omdal die kind nie gedwing word om te
praat aIvorens hy daarvoor gereed is
nle, word geen angs en spanning opge
wek nie. Die kind begin dus praat wan
neer hy gereed is daarvoor, vorm ul
tinge waartoe hy in staat is en is nie
bang om foute te maak nie. Gevolglik is
kinders niegeInhibeerd of skaam om te
praat nie. Sy taalverwerwing geskied in
Iiefdevolie, ontspanne, sirnpatieke,
hulpvolle en nle-kritlese omstandig-
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hede (t.o.v, taalverwerwing).

'n Jong kind het ook geen negaliewe
houding of vooroordele teenoor sy
moedertaal nle, maar Is eerder lntens
gemotiveerd om dit te verwerf. In die
kleuterstadlum is daar baie drange wat
bevredig moel word. Om dil reg te kry.
rnoet die kind sy moedertaal so gou as
moontlik baasraak. Die kind is dus in
lens gemoliveerd om sy moedertaal te
verwerf orndat dit 'n middel is waardeur
hy sy omgewing kan onldek.

5. Samevatting

5amevaUend kan dus gese word dat 'n
jong kind wal besig is om sy moedertaal
te verwerf ingedompel is in '0 verander
like en interessante eerstaalomgewing
waar hy vir lang lye aan die taal bloot
geslel word.

Die taalgebruik van die volwassenes is
in 'n grool mate korrek en word scxIanig
vereenvoudig dat kinders dit kan ver
staan. 500s die kind taalkundig ontwik
ket raak sy volwasse-oppassers se taal
gebruik ook meer gevorderd. Hierdie
taalgebruik is nie volgens 'n voorafbe
paalde grammalikale volgorde nie en
sluit be:kende sowel as onbekende taal
strukture in. Kinders skenk meer aan
dag aan gesprekke wal direk aan hulle
gerig is as aan me tussen volwassenes.

Ouers korrigeer seide iodien ooit taal
foute wal kinders beqaan, maar gee
hoofsaaklik aandag aan die korrekle
uitspraak van woorde en maak seker
dal die regte boodskap oorgedra word.
Prosesse soos versterking. nabootsing
en uitbreiding is kenmerkend van die
taal waaraan kinders bloolgeslel word.
maar die effek hiervan op die kind se
taalverwerwing is minimaal.

In die taalverwerwingsproses gaan be
grip praatvaardigheid voor. Die kind be
gin eers praat wanneer hy gereed is
daarvoor. Voordat dit gebeur versarnel,
stoor en ontleed die kind se brein onbe
wuslelik die taal waaraan hy blootgeslel
is.
'n Eerstetaal word nie doe:lbewus geleer
nle, maar onbewustelik op 'n informele
manier verwerf. Bewustelike taalreets
speel geen rol hier nie en aile aandag
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word aan die oordra van die boodskap
gegee.
Mfektiewe faktore speet 'n groat rol in
die taalverwerwingsproses, Die kind
verwerf sy taal in liefdevolte, ontspanne,
simpatieke en hulpvotte omstandig
hede. Die kind is intens gemotiveerd
am sy moedertaal te verwerf en is son
der inhibisies en negatiewe voordele
teenoor die sprekers daarvan.

(Word verva/g)
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