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REDAKSIONEEl

CROETWOORD
Met hierdie uitgawe van die W.o.K-INDABA kom ons aan die einde van 'n termyn van vyf
jaar van indaba met ons kollegas wat daagliks in die klaskamers van die leerskole die kern
taak van vekkennis, vskmetodiek en opvaeding toegewyd vettiq.

Soos belowe in die W.o.K.-INDABA (Jaargang 4 na. I 1988) bet u nou ons vakblad vir
1989 ter hand in sy huidige vonn.

Op bierdie stadium kan ons nie in die 1990-kristalbal kyk nie. Ons neem aan Die Onder
wyskollege Baland (die naam van die geamalgameerde OKP en WOK) sal met 'n skoon lei
begin.

Daarom is hierdie uitgaweo.a. 'n groetgeskrif.

DANKWOORD
Namens die redeksie wil ek almal wat die afgelope vyf jaar bydraes geskryfbet, bedank vir
hulle geesdrif en bereidwilligheid. Sonder hulle stendpunte, ervaring en kennis kan ons nie
indaba nie. En aan almal wet so bedagsaam en vriendelik was om woorde van gelukwen
sing. dank en aanmoediging te rig: beie denkie; dit was 'n inspiresie. Ons dink bier aan al
die kollegas in die skole, rektore van onderwyskolleges. die adjunk-direkteur van Onder
wys, van Kaapland, die redakteur van Die Unie en die Superintendent-Ceneraal van die
Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie; Volkskraad.

Ook aan Santambank wat met 'n ruim bydrae die hnensierinq van hierdie uitgawe help
moontlik maak het, ons gewaardeerde dank. Ons verhauding met die bank was nog altyd
vir ons van waarde.

ANTWOORD
Ons hoop dat van die artikels ons kolJegas geprikkel, qeinspireet en gemotiveer het om dit
te toets in die praktyk.

Ons sal dit waardeer as skoolhoofde 'n opname onder hulle personeellede sal maak om
die wenslikheid al dan nie van die voortbestaan van so 'n vakblad te regverdig. U reek
sie (positief ofnegatief) sal as riglyn ken dien virdie nuwe kollege se aktiwiteitsbeplanning.
Ons doen 'n vriendelike dog dringende beroep op u om te reageer.

Die kollege sal graag wil help as hy kan. Maar dan moet die hulp van node wees. Aile kri
tiek is altyd welkom.

Baie dankie vir vyfjaar se qetndsbe.

REDAKTEUR
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GESONDHEIDSOPVOEDING IN DIE

JUNIOR PRIMERE FASE

Mev, G, M, Smit

Dit sou interessant wees om die antwoorde
van junior primere onderwyseresse te hoor
op vrae soos die volgende: Wat moet onder
die woord gesondheid verstaan word? Wat
is die rerrein van Gesondheidsleer? Walter
doelstellings wll ons bereik met die onderrig
van Gesondheidsleer? Hoe moet die Ge
sondheidsleer-kornponent van Ornqe
wingsleer met die ander drie komponente
Geskiedenis, Aardrykskunde en Aigemene
Wetenskap qemteqreer word? Hierdie ant
woorde is bepalend vir die onderrig wat
plaasvind.

1. DIE TERREIN VAN GESONDHEIDS
LEER
Indien ons duidelikheid wil kry oor die
terrein van Gesondheidsleer moet ons
eers rneer weet van die gesondheid van
Gesondheidsleer.

Gesondheid is die optimale ftslek-psl
gies- geestelik- sosiale welsyn van 'n
persoon in die lig van die samelewing
en omgewing waarin hy hom bevind.

Daar is dus sprake van persoonlike en
gemeenskapsgesondheid en 'n mens
kan vier bree terreine ten opsig1e daar
van onderskei:

(a) die kind as totaliteit -liggaamlik
-psigies
- geestelik

(b) Die klnd-in-verhoudinq
(c) Die sameJewing waarin die kind

hom bevind
(d) Die omgewing wat hom omring.

2. DIE INHOUDSTRUKTUUR VAN GE·
SONDHEIDSLEER
Die vraag is nou walter inhoud in elk van
die vier terreine in die junior primere fase
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aandag moet kry met inagneming van
die beperkte tyd tot beskikking van die
onderwyseres.

2.1 Persoonlike gesondheid

2.1.1 Uggaamlike ontwikkeling

Ons moet onthou dat die kind op
skool is om hom voor te berei vir
sy volwasse lewe. Oak Gesond
heidsleer het hierin 'n belangrike
bydrae te lewer. Die klemplasings
ten opsigte van liggaamlike qe
sondheid moet verband hou met
gesondheidsprobleme en -rtsiko's
wat in vandag se veranderende
lewensomstandighede aan die
orde van die dag is.

Die klern behoort vandag te val
op verkeerde eetgewoontes, liq
gaamlike onaktiwiteit, selfbesoe
deling deur middel van rook, al
kohol en dwelmmiddels. 'n
Gesonde leefwyse moet beklern
toon word.

Selfs al sou junior primere leer·
Iinge nie in die reel aan al boqe
noemde sake onderworpe wees
nie, kom hulle egter beslis deur
hul ouers, bree gemeenskap, die
pers, radio of T.V. daarrnee in
aamaking. Hulle moet van kleins
af toegerus word met kennis om
die regte gesondheidskeuses te
rnaak wanneer hulle daarrnee qe
konfronteer word.

2.1.1.1 Die fjsieke groeiproses en verou
dering: Groei is noodsaaklik vir 'n
gesonde Iiggaam en bring fisieke
en psigologiese veranderinge



mee. Groei en ouer word gaan
hand aan hand en daarom moet
veroudering in 'n positiewe Iig ge
sien word as 'n natuurlike proses
war by geboorte begin en daag
liks voortgaan. 'n Positiewe
instelling behoort van jongs af
teenoor ouderdom en bejaardes
gekweek te word, want die le
wensverwagting van die mens in
ontwikkelde samelewings word al
hoe hoer.

Enkele praktiese wenke:
- Leerlinge bou 'n 'Ek word groot"-boekie

op met foto'5 van hul babadae tot hul
huldtqe ouderdom waarin hul eie groei
deur die jare visueel qeillustreer word. 'n
Lewenslyn met Ioto's as baba, op 1 [aar,
2 jaar, 3 jaar, ens. kan dieselfde doel be
reik. Klem word gele op die veranderinge
wat in hul liggame en persoonlikheid
plaasgevind het. Tydskonsepte kan ter
selldertyd beklemtoon word wat aansluit
by die Geskiedeniskomponent van Om
gewingsleer.

- Hou lengte- en massakaarte in die klas
(Korrelasie: Praktiese werk in Wiskunde).
Le weer eens klem op regte houdings
jeens groei en veroudering.

- Leerling bring ou klere skool toe en kyk
01dit nog pas. Waarom dan nie?

- Leerlinge vergelyk hul voedselinname
met die van 'n baba. Bespreek verskille
en redes daarvoor. Laat 'n moeder haar
baba in klas bottelvoed.

- Maak leerlinqe bewus van senior burgers
in gemeenskap. Beklemtoon waardes en
hoodings. 'n Senior burger besoek die
klas om van sylhaar kinderdae te vertel.
(Korrelasie met Geskiedeniskomponent).
Onderwerpe soos die volgende verskaf'n
vergelykingsmoontlikheid: kleredrag,
speletjies, skooldae, kerkgang, die darp,
ens. Die natuurlike gang van baba tot be
jaarde word belig.

- Die klas Ie besoek af by die Outehuis.
Trel vooraf reelinqs met bejaardes t.o.v.
getal leerlinge per bejaarde, onderwerpe,

ens. Klem word gele op toto's toe be
jaardes jonk was. Leerlinge neem 'n
kaartjieJblommetjieJgeskenkie saarn. Die
verantwoordcllkheid van die gemeen
skap teenoor die bejaarde word beklem
roon,

2.1.12 Uggaamsbau: Die behoorlike
lunksionering van die liggaam
dien as uitgangspunt in ele
mentere besprekings rondorn die
menslike anatomie.

2.1.1.3 Persoonlike higiene: Die nood
saaklikheid van en wyse waarop
persoonlike hiqiene nagestreef
moet word, word belig.

2.1.1.4 Voeding: Die verband tussen
voedsame voedsel en 'n gesonde
liggaam dien as riglyn. Baie aan
dag moet aan hierdie laset gegee
word omdat verskeie gesond
heidsprobleme na verkeerde eet
gewoontes herlei kan word.

- Maak belangstellingstafels waarin ge
sonde voedsel beklemtoon word, bv.
groente, vrugte, ontbytkosse, ens.

- Maakn plakboek met die tema: "Eet ge
sond, led gesond: Beklemtoon die ver
band tussen voedsel en 'n gesonde Iig
gaam.

- Leerlinge beplan inkopielyste vir aan
kope ten opsigte van ontbyt, partytjie,
piekniek. ens. Ug verantwoordelikheid
t.o.v. eie voedselinname uit.

- Stel die vier voedselgroepe interessant
aan leerlinge bekend, bv.: voedseltrein
met vier waens. Beklemtoon 'n gebalan
seerde dieet.

- Leerlinge stel 'n spyskaart saam vir In ge
sonde middagete, kospakkie, ens.

- Leerlinge rnaak "Eet qesond"-plakkate
am tuis in die kombuis te hang.

- Leerlinge maak 5 "Eet qesond"-reels om
in hul eie kamers op te hang.

2.1.1.5 Fiksheid: KJem word gele op die
noodsaaklikheid van 'n gesande
leefwyse waarin die Iiggaam val
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doende oelening kry teen die ag
tergrond van die modeme leel
wyse. liggaamlike onaktiwiteit is
'n produk van die modeme same
lewing.

2.1.1.6 Sosiologiese gesondheidsprab
Ierne: Die flsieke, sosialeen emo
sionele effek van rook en die uit
werking van verdowingsmiddels
op die mens moet op elernentere
vlak behandel word om die kind
sodoende voor te berei om die
regte keuses te maak wanneer
die soort situasie hom voordoen,

(a) Rook (veraI in standerd 1)

Leerlinge maak 'n opnarne
onder onderwysers, ouers,
01 publiek om hul houding
jeens rook vas te stel. Elke
leerling ondervra twee rak
ers wat hulle goed ken.
Vrae soos die volgende kan
gevra word: Dink u rook is
goed vir u Iiggaam? Dink u
jong mense moet rook?
Kan u ophou rook? Het u al
probeer? Wens u ook dat u
nooit begin het nie? Klas
bespreking: Moet 'n mens
rook as jy groot is? Weeg
VOOT- en nadele teen me
kaar op. Laat elke leerling
per briefle stem om self
standige besluitneming te
ontwikkel.

(b) Verdowingsmiddels

Beklemtoon die helende
krag van medisyne. Leer
Iinge vertel uit eie verlede
van die voordele van medi
syne.

Dokter, apteker 01 ver
pleegster besoek die klas.
Bespreek die voordele van
gebruik, en nadele van mis
bruik van medisyne.

Versamel koerantberigte en

artikels i.v.rn. misbruik van
medisyne.

2.12 Psigiese gesondheid

Psigiese gesondheid verwys on
der andere na die kind se self
identiteit. Hy moet wee!: dit is ek
hierdie, so Iyk ek, so is ek en
homsell dan kan aanvaar (vgl. Du
Preez & Basson 1987:48).

2.12.1 Selfidentiteit

(a) Individualiteit beklemtoon
die kind as selfheid

Vgl. die "Ek word groot"-boe
kie (2.1.1).
Maak 'n lys van die dinge
waarvan jy baie/niks hou nie.
Vergelyk met jou meats.

(b) Seksualiteit

Seksualiteit dui op 'n begrip
van die eie geslagtelikheid en
'n sin vir manlikheid en vroulik
heid (Du Preez & Basson
1987:52). Op hierdie stadium
van die kind se ontwikkeling
word daar nie op biologiese
geslagsverskille gelokus nie,
maar word die kind gaande
weg bewus gemaak van die
verskil tussen die rolle wat die
man en vrou in die samele
wing vervul. Die seuntjie moet
hom sterk met manlikheid, en
die dogtertjie haarsell met
vroulikheid identifiseer en die
verantwoordelikhede wat eie
aan die geslagsrolle is, herken.
In die mate waarin seksualiteit
belangrik is in die gesonde per
soonlikheidsontwikkeling van
die kind as 'n seuntjie of 'n
dogtertjie, word hierdie aspek
as noodsaakJik vir die junior
prirnere lase beskou.

Seuns maak 'n tekening
van Pappa en die dogters
van Mamma. Gee redes



waarom hulle saos Pappa
of Mamma wi) wees.

Leerlinge voer '0 "onder
houd" met hul ouers oor die
verskille tussen Pappa en
Mamma t.o.v, werk, verpJig
tinge tuis, stokperdjies, ens.
K1asbespreking.

Bespreek verskille in speel
goedlspeletjies van seuns
en dogters.

Maak 'n plakboek oor hoe
'n seun sy pa en 'n dogter
haar rna kan help.

2.122 Emosionele ontwikkeling

In die modeme samelewing is dit
'n vereiste dat elke mens beheer
sal uitoefen oor die Iiggaamllke
uiling of handeling van sy erno
sies. Leiding len opsiqte van
gedragspalrone wat binne die
aanvaarde grens val en hoe om
op emosies van 'n onaangename
aard Ie reageer, is naodsaaklik in
die junior prirnere fase.

Bespreek emosionele bele
winge mel die leerlinge - lye
toe hulle hartseer/bly/kwaad.
ens. was. Waarom het jy so
gevoe!?

K1asbespreking: Wat kan jy
doen as jy kwaad, hartseer,
bly, ens. is? Watter optrede is
aanvaarbaar, watter nie?

Hoe kan ons ander help wat
bogenoemde emosies ervaar?

2.1.3 Geestelike ontwikkeling

Die mens se bewussyn van goed
en kwaad, sy belewing van wat
reg of verkeerd is, spruit uit die
geeslelike sentrum van sy be
staan. Ons kan dit ook die norma
liewe noem. Dit is dus noodsaak
Ilk dal waarde-opvoeding hoe
prioriteit in die junior prirnere
fase moet geniet. Die kind word

nie met 'n reeds gevormde waer
desisteem en 'n waardeoordeel
gebore nie. Ten opsiqte van ge
sondheidskeuses wal die kind
moet rnaak, Ie dil op die terrein
van Gesondheidsleer om te help
om by hom 'n waardebewussyn
en 'n sin vir waardes te kweek. Hy
moet bekendgestel word aan die
behoorlike en onbehaorlike om
sodoende verantwoordelike keu
ses te maak. Die fasette van
geestelike ontwikkeling waaraan
Gesondheidsleer aandag moel
gee en war kan bydra lot die kind
se welsyn, is waarde-opvoeding
en oefening in besluitneming
aan die hand van beskikbare in
Jigtjng ooreenkornstiq 'n per
soonlike waardesisteem.

Die onderwyseres moet vir
elke les ten opsigte van waar
des en houdinqs beplan. Wal
ler dieper waarheid wi] sy met
'n spesifteke les by haar leer
Jinge luis bring. In der waar
heid put sy uit die Christelike
lewenswaardes bv. verant
waordelikheid, eerlikheid, be
daqsaarnheid, samewerking,
ens.

2.1.4 Sosiale ontwikkeling

Die sosiale groeperinge in die sa
melewing wissel van die mees in
tiem - persoonlike lot die mees
formeel-saaklike. Die skool vorm
'n brug tussen die persoonlike
verhoudinge in gesins- en Jami
liegroepe asook buurt en portuur
groeperinge aan die een kant en
die oppervlakkigheid van formele
kontak in die bree samelewing
aan die ander kant. Die kind moet
sy besondere plek, rol en funksie
binne al hierdie groeperings leer
ken.

(a) Hegle gesinslewe (Ook ge
meenskapsgesondheid)
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Leerlinge bou lamilie-al
bums op. Bespreek die
gesinsverhoudinge. -verant
woordelikhede en die waar
de van gesinsbelrokken
heid.
Wal sal gebeur as Pappa/
Mamma/kinders om die
beurt besluit om nie hul ver
antwoordelikhede na te
korn nie.

(b) Skoollewe
K1asbespreking: Oar
eenkomsle/verskille lussen
gesins- en klasgroep.
Hoe kan ons skoollewe vel
liger, aangenamer en ge
makliker maak?
Hoe kan ons nuwe leerlinge
help om luis Ie voel?

(c) Gemeenskap

Rolspel: Leerlinge simuleer
situasies waar kinders met
volwassenes in aanraking
kom. Hoe moet die kind
teenoor volwassenes op
tree en omgekeer.

Gemeenskapsgesondheid
Veiligheid: 'n Veilige bestaan be
hels die ontwikkeling en nako
ming van veiligheidsmaatreels.
Die individu hel 'n besondere ver
antwoordelikheid om so op te
tree dal hy nie sy eie en ander 50

lewens in gevaar stel nie.

K1asbespreking: Hoe en waar
om kan diere, vreemdelinge,
die aanbou van geboue, ens.
gevaarlik wees in die dorp?
Leerlinge maak plakkate om
verskillende aspekte Ie lllus
Ireer. Bring aan in skoolgange.

Padveiligheid: Raadpleeg gidse
van die NVV.R.
Verbruikersgesondheid: Almal
streel na geeie gesondheid en
word daagliks gekonfronleer mel

keuses en besluite wat as 'n be
legging in hul gesondheid beskou
kan word. Die seleksie en gebruik
van gesondheidsinligting, pro
dukte en dienste beinvloed die
liggaamlike, psigiese, geestelike
en sosiale welsyn van die mens.
Die kind moet gehelp word om
gesonde koopgewoontes aan te
leer.

Koop versigtig - nel wat jy no
dig het, Besoek supermark.
Watler planne maak die eie
naar om jou van sy produkte Ie
laat koop?
Bespreek tydskrif-, radio- en
TV.-advertensies. Watter is vir
jou die mooiste? Hoekom?

Ontwerp jou eie advertensie
om gesonde voedsel Ie ad
verteer.

22.4 Besoedeling: Besoedeling op
land, in die water en lug asook
geraasbesoedeling hel 'n invloed
op die mens se welsyn. Aange
sien die mens self verantwoorde
lik is vir die omgewingsbesoede
ling moel die klein kind gehelp
word om sy verantwoordelikheid
in die verband raak Ie sien.

'n Opvoedkundige handler
ding Hou Suid-Afrika skoon,
vir die prirnere skoal is gratis
beskikbaar.

Direkteur-qeneraal
Departemenl van Nasionale
Gesondheid en Bevolkings
ontwikkeling (Skakeling en
Publikasies)
Privaalsak X63
PRETORIA 001

3. DIE DOELVAN GESONDHEIDSLEER
Die doel van GesondheidsJeer kan kort
weg 56 saamgevat word: Om die leerling
in sy persconlikheidsontwikkeling te
ondersteun en hom loe Ie rus mel toe
pasJike kennis, waardes en vaardig-



hede wat hom kan help om veranlwoor
de/ike gesondheidskeuses te maak.

4. GEjNTEGREERDE AANBJEDINGE
Gesondheidsleertemas hoel nie alson
derlik behandel te word nie. Elke les
reeks bv. Die kind, Sy lamilie, Sy Huis,
Die Tuin, Die Dorp, Boerderybedrywig
hede, Winter, ens. het raakpunte met Ge
sondheidsleer waarin die toepasJike ken
nis, waardes en vaardighede aan
leerJinge oorgedra kan word. Dit is juis
nodig dat al vier Omgewingsleerkompo
nente se rnoontlikhede ten opsigte van
elke lesreeks ontgin rnoet word.

5. SLOT
Die terrein van Gesondheidsleer open
baar twee bree lasette, naamlik persoon
like en gemeenskapsgesondheid. Die
skool rnoet die kind voorberei vir sy lewe
in die gemeenskap. Die skool kan egter
ook uitreik na die gemeenskap om ge
sondheidsbewustheid te bevorder. 'n
Goeie idee in hierdie verband is om 'n
gesondheidskerrnis by die skool te hou
en die gemeenskap te betrek.

Enkele wenke word gegee:

Elke klas beret 'n gesondheidsonder
werp uit die sillabus voor vir die ker
mis.
Beplan saarn met enkele ouers hoe
die klas se stalletjie rondom die tema
ingerig kan word.
Leerlinge maak plekkate, slagspreu
ke, rnodelle, ens. Korreleer met Kuns
om stalletjie te verfraai. Stal boeke uit

oor die onderwerp.
Korreleer met Klasmusiek en LO, vir
liedjie, dansie, voorstelling rondom
tema.
Leerlinge beman op kermisdag die
klas se stalletjie om inligting weer te
gee rondom die onderwerp.
Betrek gesondheidsdienste in die
dorp, qeneeshere, tandartse, apte
kers. ens.
Bestel kort opvoedkundige films war
op gesette lye in skoolsaal vertoon
word vir Dud en [onk.
Verkoop sleqs gesonde versnape
ringe.
Beplan gesonde liggaamlike aktiwi
teite wat fiksheid by oud en jonk be
klemtoon (nie die eerste span wat
rugby speel terwyl die gemeenskap
passief sit nie). Pretdral vir gesin;
fietsry vir oud en jonk, ma-en-kind
spele, ens.

Deur middel van die Gesondheidsker
rnis word leerJinge op 'n intense wyse
gesondheidsbewus gemaak lerwyl die
breer gemeenskap ook betrek word. 'n
Gesonde wyse om die skoolfonds te
versterk!
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SUFFER THE LITTLE CHILDREN

C. J, Kitching

Recently the subject of child sex abuse has
received a great deal of coverage. A consid
erable number of paedophiles (both herero
and homosexual) have been brought to

book because at long last the taboo on
child sex abuse has been lifted. It has al
ways been a hush-hush topic, "something
one just doesn't talk about", and this has

9



provided the convenient smokescreen for
the would-be paedophile to perform his re
pugnant deeds.

Can we now sit back and relax? It is my
opinion that child sex abuse is on the in
crease. There is a multiplicity of interrelated
reasons. These are some of them:

• The increasing availability of pornogra
phy and especially child pornography,

• Our indifferant attitude of condonation to
the above-mentioned,

• Increased promiscuity in society and the
bland depiction thereof in all media,

• AIDS. The fear of AIDS has sent sexual
deviants scuttling to seek "safe sex" and,
perish the thought, young children, as yet
uncontaminated, can provide it.

No prescribed curriculum or departmental
directive is at present being implemented in
schools, save what some teachers with
common sense and clarity of vision impart
to their pupils. But before we talk about
what to tell the pupils, one extremely im
portant educational principle with regard to
classroom practice must be restated: get to
know the pupils in your class and if possible
their parents, and better still, the homes
from which they come. Only then can the
teacher detect any unusual behaviour which
should make him or her more alert to a
child's specific needs.

As a suggestion, teachers can give their pu
pils the following IO-point guideline:

I. "Your bodies are the temples of God.
God dwells in you and you in Him. Your
bodies are sacred places and it is your
right to keep them that way. Somebody
who touches or uses your bodies in the
wrong way sins against you and against
God."

Z. "To be touched in an affectionate way
by somebody close to you, especially
Mom or Dad or one of your sisters or
brothers, can be very comforting and
reassuring. You too feel you would
dearly like to hug them and hold them
to show how much you also love them.
Now, unfortunately there are also other

10

ways of being touched and in places
which make you feel very uncomfort
able and embarrassed. These are your
private parts, and the name PRIVATE
PARTS means just what it says: it is pri
vate and personal."

3. "Do not talk to grown-up strangers un
less Mom or Dad have introduced them
to you."

4. "Do not accept gilts, sweets, favours,
lilts or invitations from ANYBODY,
even people who know your parents
very well. First go to your Mom and Dad
and ask them if you may accept what
these people are offering you."

5. "Try not to be alone in parks, cinemas,
theatres, shopping centres and public
toilets."

6. "Do not be afraid to shout for help if
someone should touch you in the
wrong way, or show you naughty pic
tures, or tell you dirty stories. Shout
loudly and clearly: 'NO' LEAVE ME
ALONE! HELP!' "

7. "Do not be afraid to tell Mom or Dad or
older brothers or sisters or an older
good friend or teacher if any grown-up
has been making a nuisance of himself
or herself with you. You have done
nothing wrong! You have done nothing
to be afraid of or ashamed of! If the
grown-up says that terrible things can
happen to you if you should tell any
body about your 'little secret' he is ly
ing. YOU CANNOT COME TO HARM
IF YOU TELL ANY OF THE ABOVE
MENTIONED PEOPLE!

8. "Don't wear clothes with your names on
them. In this way the grown-up who
wants to mess around with you doesn't
know you and can't address you by
your/irst name."

9. "Wear clothes that suit your age. Don't
wear clothes that children much older
than you are wearing. Dress modestly."

10. "Don't wear make-up. Make-up is for
much older people who want others to



notice them. You don't need that at this
stage of your life."

Alas! The paedophile does not wear a
badge of distinction. He or she could be
anyone and possibly the one whom we least
suspect. He or she is the perennial wolf in
sheep's clothing. Sad to say, some of the
teaching fraternity are also guilty. Teachers
are in treble trust: society has entrusted its
children to the care of teachers, the teacher
is the trustee of the profession and the child

has in blind faith entrusted himself to the
teacher.

At this very moment a paedophile may be
reading this little article. All I have to say is
this:

"But if anyone causes one of these little
ones to sin, it would be better for him to
have a large millstone around his neck
and to be drowned in the depths of the
sea." - Matthew 18:6.

ONS lAND SE SIMBOLE BEHOORT DIE

INWONERS TE VERENIG

"Deerom het Adam en Eva die Paradys nie gewaardeer nie, omdat hy hulle
niks qekos het nie. " - CJ. Langenhoven

J. J, Joubert

By die oorgrote meerderheid Suid-Afrika
ners bestaan die wanindruk dat die vlag en
die ander nasionale strnbole, sinoniem met
die politiek is. Die misplaaste idee sprult
onder meer daaruit dat die simbole se inge
wikkelde "geboortegeskiedenisse" aan leer
linge, selfs leer/inge in die junior pnrnere
fase, opgedis word. Hierdie artikel is juis
daarop toegespits om aan te toon, hoe 'n
persoonlike bewuswording in die betekenis
van die vlaq. in plaas van die blote kennis
opdoen van die ontstaansgeskiedenis daar
van, by leerlinge bewerkstellig kan word.

Die kind behoort alreeds tydens die junior
pnrnere fase, die simboliek van ons vlag te
verstaan. Sodoende word 'n riglyn vasqele
waarvolgens die kind self die betekenis
daarvan daagliks in sy of haar lewe kan toe
pas. Die kind word hierdeur gelei tot sy ver
antwoordelikheid om die staat as instelling
daagliks te beskenm en uit te bou.

Elke kind en elke mens behoort 'n ideaal te
he om 'n positiewe patriotisme uit Ie lee!.

Ek beskou patriotisme as daardie gesind
heid van 'n persoon om sy eie belang on
dergeskik te stel aan die algemene welsyn
van sy land. Die enkeling moet persoonlike
opofferings maak sodat die land daardeur
bevoordeel kan word. Dit is geen oppervlak
kige opwelling van emosionele Iiefde en
trots in jou land nie, maar is gebaseer op 'n
beginselvaste strewe na dit wat goed en ver
hewe is in die land as geheel. Daar Ie onge
lukkig opgesluit in die woord patriotisme
heel dikwels 'n baie negatiewe element. Dit
is wanneer dit gegrond is op haat en rnis
kenning van ander mense.

Dit behoort die doelstelling van elkeen te
wees om patriotisme in die dieper en
mooier betekenis na te stree!. Daar moet
Iiefde vir die land, ons vaderland, wees,
maar dit moet op suiwer lewensbeginsels
gegrond wees. In aJ my planne en strewes
moet 'n deugsaamheid ingeweef word, so
dat die land se belange op die beste manier
gedien kan word. Nie net om die vaderland

11



Iiel te he nie, maar daar moet altyd gepoog
word am net die beste vir die vaderland te
gee, al is dit soms noodsaaklik dat ek opol
leringe moet rnaak am sodoende die groot
sle voordeel vir my land Ie verkry.

Daaram is dil so belangrik dat die leerling
ons simbole sal verstaan am daardeur prak
lies gelei kan word tot ware patriotisme. Om
slegs 'n klomp kennis aan die leerlinge oor
te dra, 5005 tans in die meeste gevalle ge
beur, sander begrip, sal dit nooil kan plaas
vind nie.

In Suid-Alrika behoorr al die simbole ons
juis te verenig en nie te verdeel nie. Daarom
moet aile poliliek hieruil verwyder word en
die simboliek eerder die riglinggewende
maatstal wees. Oil moel nie deur die kind
as 'n verwyderde 01hoogwapperende doek,
sander betekenis beskou word nie, maar
eerder beleel word as iets wat daagliks op
aile terreine van die lewe op elke burger se
persoonlike ondersteuning aanspraak
maak.

Die voorbeeld wat hierin gebruik word be
hoort met vrug in die junior prim ere lase ge
bruik te word. Die inhoud van die begrippe
is egter bedoel vir aile leerlinge asook vol
wassenes.

Ek gebruik die vlag as 'n vaorbeeld omdat
daar juis daaroor soveel onnodige poliliek
opgewek word.

Die meeste skole het spesiale uitkennende
viae en bani ere. Dit is egter simbole van 'n
spesilieke soort wat slegs Iydens sekere ge
leenthede gebruik word. Tog is ons in die
meeste gevalle baie trots daarop, sells jare
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nadat die leerling die spesilieke skool ver
laat he!.

Op diesellde wyse het elke land ook sy eie
nasionale simbole. Seder! 1928 het Suid
Alrika sy eie vlag. Indien die vlag bestudeer
word, sal 'n gedeelte van Suid-Alrika se ge
skiedenis daarin waargeneem kan word.

Die agtergrand van die vlag bestaan uit drie
ewe groot gekleurde strepe, oranje, wit en
blou. Hierdie antwerp is vanuil die Neder
landse vlag, wat aan die Kaap in Van Rie
beeck se Iyd gewapper het, geneem. In die
middel is daar drie klein vlaggies. Aan die
regterkant is die Vierkleur wat bestaan uil
vier strepe, root, wit, blou en groen. Dit was
die vlag van die ZAR. (Transvaal). In die
middel is die au vlag van die O.v.s. toe dit
nag 'n onalhanklike Boererepubliek was.
Aan die linkerkant is die Brilse Union Jack
en ver!eenwoordig die jarelange Britse ver
bintenis met Suid-Afrika.



Die vlag het ontstaan omdat daar lank ge
lede 'n gevoel in Suid-Alrika ontstaan het
dat almal in die land moet saamstaan en
verenig moet word. Daarom is die verskil
lende gedeeltes van die vlag getuienisse
van gedeeltes van ons land se geskiedenis.
In die tyd is daar verder besluit om die leuse
van ons landswapen "Ex Unitate Vires" 01 in
Afrikaans vertaal "Eendrag Maak Mag" Ie
maak. Die leuse asook die geskiedenis van
ons vlag verklaar dat die Suid-Afrika van
vandag ontstaan het a.g.v. inspanning en
stryd en daarom moet ook ons bereid wees
om dit met inspanning te beskerm en daag
liks daarop trots te wees.

In die kleure van die vlag Ie groot simbo
Iiese betekenis wat dil vir ons makliker
maak om dit te verstaan en herinner ons
ook elke keer as ons die vlag sien aan ons
laak en verantwoordelikheid.

... ...

3) Alles wal vir ons kosbaar is moet be
skerm word

...
U,106jaa~

Eer
Verleen eer aan die wal dilloekom:
- Ouer mense
- Kinders. ander mense
- Arm of ryk
- Onderwysers
- Eiendom van mense
- Natuur

Oranje I

Aanblddlnq ~~
1) Die reg van Godsdiensvryheid
2) Die RSA se Grondwel beklemloon juis

dit
3) Spreek ons ook aan dat dil elkeen se

plig is om God te aanbid

Beskerming
I) Die land moelons beskerm - SAP, SAW
2) Oil is ons plig om alles wat God aan ons

gegee helle beskerm (o.m. die Naluur)

~~~
J~\';-:~2
fo°~·

~~))
Reinheid & Skoonheid \;::1\.jT--®
1) Ons lewe altyd langs die regie pad hou

dit gee sin aan die lewe vir elke mens

2) Nie verkeerde dinge doen nie

3) Tot voordeel van die land lewe - bv.
oneerlikheid en dwelmgebruik Ie beveg

4) Almal moet daama slree!

Vrede
1) Met jou maar en aile ander mense so

leel
2) Baie belangrik vandag
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...

"n Vlag is nie 'n blote doek nie
'n Vlag is 'n lewende iets
Vir 'n v/ag ken mense leef
Vir 'n v/ag kan hulle leer en steri"

D.F. Malan

Vrede

Rus

Eenheid

Daardeur kan die leuse van Suid-Alrlka se
wapen bereik word omdat almal in die land
dit sal probeer bereik. Eendrag Maak Mag.

~~~
~~~
~~~

Roor

Goddeljke Ewlqheld (~
1) Die bestaan van God te verstaan

2} Nieligheid van die mens besef

3) Dat ons land viraltyd sal bestaan indien
God dit so sou beskik

Hoopvolle Vooruitsig
1) Om te kan beplan war jy eendag wi!

doen of word

2) Beplan nou mel die wete dat dit wei be
reik kan word

3) Geleerdheid te kan bekom

4) Ewige Lewe te kan beerwe

See en lug

1) Verskaf voedsel

2) Nie besoedel nie

3) Mense kan dit geniet

~>~i
.i-> /lll

Geloof en Oortuiging seC'-=-- . 1:
1) Soos 'n vuur wat aanhou brand - so

moet elkeen qlo, Verder moet jy jou krag
gebruik om die land te ontwikkel en dit
ook lief te he.

2) Alles doen mel so 'n warmte wal uit
srraal en 101 voordeel van alrnal gebruik
en nie net tot voordeel van jouself nle.

3} Geloof is vandag bale nodig.

Die vlag simboliseer dat lndien almal boge
noemde nastreef of rnlsklen sal bereik, sal
die volgende in die land kan plaasvind nl:
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DIE VROULIKE V's

D. de Vi/liers

Die fonoloe se alfabetrympie kap sy laaste
es mel: "V staan vir die vokaal - eq-vroulik
in ons taal." en hulle kan die parallel met
vers en kapittel deurtrek:

"Vokale het geen obstruksie in die spraak
kanaal nie en daar is stembandtrilling."
(Coetzee 1981:42). Praat van praat - by
wyse van spreke!

Nag voor die Women's Ubbers hul stem
kon dik rnaak, weet ons manne al: "Vokale
is uit die aard van die saak stemhebbend."
(De Villiers 1962:34).

Die ouer manne kon 'n vokaal fyn uitluister:

"Vokale word van mekaar onderskei hoof
saaklik op grond van hulle kwaliteit of tim
bre." (De Villiers 1962:34)

Dis nou die slankes en kortes vs. hul swaar
en grQQt susters, Die jonger geslag be
studeer vokale en voertuie met dieselfde in
s;g:

"Vokale word gewoonlik beskryf in terme
van modiflkaste." (Botha e.a. 1984:87)

Ter wille van die leke: vir die wedren word
die motor opgewarm.

Probeer nou u hande stilhou by die vol
gende jeugdige beskrywing van vermaerde
vokale:

"Daar is in Afrikaans 'n neiging tot algehele
ontronding(!) van die vokale ... Hierdie
neiging word gedeeltelik sosio-ekonomies
bepaal." (Borha 1984:173)

Nee nee, vokale, in julie volrondheid Ie julie
bekoring.

Die oudste, wysste, ewiq-vroulike waarheid
is in 1927 uitgespreek:

"Die vokaal is die kern van die lettergreep."
(Le Raux - 1927:20)

"Sy" handhaaf hierdie status terdee:

1. Selfstandig vokaal-alleen in
O?
A!
!J se dit?!

Au, kap die manlike chauviniste te
rug, wat van die konsonant l! wat
ook aileen klaarkom? Maar hulle vergeet
hoe ... [d J ... vroullk hy hom gedra.

2. Vroulik-veranderlik kan sy met dieselfde
gesiggie verskillende rolle speel:

B!ttt~ Sf pfrf ~ vfr b£kfnd.

3. Maar altyd in knusse koppelinge met
konsonante -
voor of aqter: Qs/sQ;
weerskante: IQs/sQn;
selfs tot 'n poligame maksimum van vyf
konsonante:
straks
;kelrns

Voorwaar 'n magnetiese affinitiet vir die
swakker, aanhanklike konsonante. Nee,
eerder 'n besitlikheid. \

4. Want sodra 'n tweede vokaal hier teen
die hegte verbintenis aanvly, dan los
nommer een hom gnu om die ander een
te kry:
stroom + e srro-me
al kos dit haar aileen agterbly:
a-re

5. As sy vir haar slank Iyfie afhanklik is van
die konsonant wat haar rug toehou,
moet sy tweelingbroer die indringervo
kaal opsy val: rug-!!!!:

Of sy gaan graaf arqarese koeie uit die
Hollandse werf:
Die -!- in kas-te was mas maar altyd
daar!

As Le Raux dus se, "Klmkers is aanmerk
lik k1ankryker as medeklinkers", manne,
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broeders konsonanre, sraan jul man en
se "hrn"!

BRONNE
Borha. T.j.R (hoofred.]: Irlleiding tot die Afrikaanse taalkunde.
Pretoria1984
Coetzee. Anna E.: Fonenek vir eestejeers. Pretoria 1981
Combrink. J.G.H. e.a.: Afrikaanse fonologie. Johannesburg
1987

De Villjer.;.. T.H. Meyer:AfrikaanseK1anldeel, Kaapstad:.1962
Le Raux. I.H. en Prenaar. R. deV.: Afrikaanse fonetiek. Kaap
stad.1927

(Hoewel WOK-Indaba op die laerskoolon
derwys gerig is, glo ons tog dat hierdie by
drae die taalonderwyser kan help om VK
kombinasies te illustreer. - Red.)

WENKE BY DIE INSTUDERING VAN DIE

VOORGESKREWE BlOKFlUITTOONlERE

VIR DIE UNISA GRAAD-EKSAMENS 1987-1991

A. Serfontein

Met die advent van die Intemasionale Mu
siekkompetisies van die Universiteit van
Suid-Afrika in 1984, is die standaard van die
praktiese vereistes vir die Graad-eksamens
van Unisa merkwaardig verhoog. Veral die
legniese vereistes van die Blokfluitsilla
busse is drasties aangepas. Derhalwe is
daar 'n neiging by musiekonderwysers, veraI
by diegene wat nie spesialiteitsonderrig in
die instrument ontvang het nle, om nie meer
kandldate vir die graadeksamens in te stuur
nie, of om slegs die mees begaafdes in te
skryf. Dit is 'n baie groot jammerte, want die
blokfluit is seker die mees toeganklike
melodiese musiekinstrument, veraI in laer
skool.

Die terapeutiese waarde van die instrument
is baie veelsydig. Bo en behalwe die enkel
onderrig wat die kind ontvang, is daar oak
die genot om in ensemble te speel. Die kind
ervaar nie net sy eie solo-Iyn nie, maar leer
ook om saam met ander musiek te maak, te
luister na sy rnaats, nie net vir die polsslag
nie, maar oak vir intonasie en sodoende
word sy gehoor op 'n baie genotvolle en
"onopsigtelike" manier ontwikkel. Selfs kin
ders met asmaties-verwante gesondheids
probleme kan baie baat vind by die instru
ment. Meeste laerskoolkinders het nie die
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fisieke krag om 'n houtblaas- of koper
blaasinstrument baas te raak nie. As hulle
egler belangstel om een van die blaasin
slrumente in hulle adolessensie te bespeel,
is die blokfluit die aangewese aanvangsin
strument. Dit verg nie so 'n groat mate van
asembeheer 5005 bv. 'n kJarinet nie, maar
die oorskakeling na die klarinet sal beslis
makliker geskied as die kind 'n aglergrond
van blokfluitspel het. Die Blokfluit is dus die
instrument waarrnee selfs die minderbe
gaafde kind die gouste die genot van musi
sering sal ervaar (slaginstrumente butte re
kening gelaat).

Die grootste aansporing vir enige rnusikus
om werklik te groei, is om homself vir lets
voor te berei, hetsy '0 kunswedstryd, konsert
of selfs 'n musiekeksamen. Musiek is nie 'n
geslote kunsvorrn wat die beoefenaar slegs
met sy Jeermeester deel nie, maar is 'n
openbare kunsvorrn en dit is herhaaldelik
bewys dat optredes voor 'n gehoor, of 'n
streng eksaminator die rypwordmqsproses
bevoordeel. Deur voortdurende mikpunte
(wat soms buite perke blyk te wees) aan u
leerlinge voor te hou, kan u hulJe stimuleer
en sodoende die beste uit hulJe haal. Deur
hulJe slegs vir die genot te laat rnusiek



neem kan later net 'n frustrasie vir u en u
leerling word as daar geen doelwitte in die
vooruitsig is nie.

Goed, u besluil dat u u leerlinge vir 'n mu
siekeksamen wil inskryl en nou word u ge
konlronleer mel 'n magdom van toonlere
wal vir die verskillende grade voorgeskryl is.
U moed sak in u skoene, want veral by die
hoer grade blyk dit 'n saak van onmoontlik
held Ie wees. U weer dat die kind van nature
nie lief is om toonlere te oefen nie en tot
dusver was u ook maar flou gespartel en ge
spook am al die toonlere aan te leer en her
u gewoonlik die slryd hallpad gewonne ge
gee mel 'n "mag her lrolle" in die eksamen.
U was gelrustreerd en die kind her onveilig
gevoel ...

Die leit is egter dat u, die muslekonderwv
ser, die kind 'n insenliel moel gee am loon
lere Ie oefen. Oil kan slegs deur stimulasie
geskied wal uil genot gebore is. Genot word
weer aangewakker deur lets wat maklik en
loeganklik is en dil is hier waar u 'n grool rol
moet speel.

Vir die doel van hierdie artikel, neem oris
aan dat u leerling reeds al die note op die
Sopraanblokfluit baasgeraak hel en sells
die hoe regisler mel 'n redelike male van
gemak kan speel. (Diesel/de tegniese bena
dering geld oak virdie Altblokiluit}. Laasge
noemde is nie 'n voorvereiste nie en die oe
leninge wal volg kan mel grool gemak
beaefen word wal soepelheid in die boon
ste register sal verseker.

Toonlere op 'n blaasinslrumenl is heelwal
anders as op 'n klawerbordinstrument waar
die leerling die ekstra voordeel van kontrole
deur ooq-handkoordmasie het. Deur her-

haalde oelening hel die oog ontwikkel am
die toonleer vooruit te "sien" en kan die
spierkobrdinasie amper in die onderbewus
syn plaasvind. By 'n blaasinslrument moet
die leerling die toonleer as't ware in sy
geestesoog "slen" en sy koordinasie daar
volgens aanpas, want op sy hande kan hy
nie kyk nie. Oil is dan ook belangrik dat die
kind die struktuur van die toonleer moet
VERSTAAN, Dit is vir u as onderwyser al
tweede natuur, maar u moet die kind leer
am harmonies te dink, Voor hy 'n toonleer
begin leer, laat hom die slruktuur van die
toonleer apse 01sells uitskryf - want die 10
tograliese geheue word so ontwikkel 01ver
sterk.

CHROMAT1ESE TOONLEER:
Die basis van aile toonlere op enige blaas
instrument is m.i. die chromatiese toonleer.
Nie aileen is dit van onskatbare waarde vir
die bevordering van bladlees en asembe
heer nle, maar leer dit ook die kind am
gouer al die note van die instrument baas te
raak. Die toonleer kan in groepe van drie 01
vier note aangeleer word en moet liefs LE
GATO geskied, veral by die laagste note
van die instrument am die moeilike hand-en
vingerverskuiwings te akkommodeer. (Oar
genoemde tegniek wil ek nie nau uitbrei nie
- u ken dit in enige manuaal vind.) Legato
spel is bevarderlik vir suiwer intonasie om
dat die hand en vinger kan verskuil totdat
die noor suiwer klink. Die brein "reqisrreer"
hierdie posisie en mettertyd sal dit tweede
natuur word.

Oefen: 1. Enkelvoudige tongs lag,
2, Tweevoudige tongslag,
3, Legato,

Die moeilike lae register word legato aanqeleer:

@t~l±~~
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Elke seksie moet herhaal word totdat dit
gemaklik en met sulwer intonasie gespeel
kan word. As u die oefening aaneenskakel,
moet daar tussen elke herhaling gerus
word, later kan u die toonleer oor die hele

omvang van die instrument laat speel. Af
waartse rigting is die effektiefste, alhoewel
op- en afwaartse rigting geoefen moet
word.

miese struktuur vereis drievoudige tongslag.
Die effektiefste manier om die verskillende
tongslae aan te leer is op een noot;

~=r~8=I ~
----.:...:. En dan chromaties tot by hoe C

A.I. VOOR-GRAAD 1 en GRAAD 1:
Die sillabus bepaal dat die toonlere met
tongslag deur die omvang van 1 oktaaf ge
speel moet word. Die saamgestelde rit-

~$ dE_J1lJ£&a~~
ENKELVOUDIGE TWEEVOUDIGE DRIEVOUDIGE TONGSLAG

TONGSLAG TONGSLAG

Later: 'n Kombinasie van al die tongslae.
Hierdie oefening moel in een asem gespeel
word. Die tempo van die oefening word be-

paal deur die spoed waannee die 16e-note
suiwer en met gemak gespeel kan word:

As u leerlinq die verskillende tongslae be- gogies Is dit natuurllk wenslik dat die hele
meester het, moet hy dit in 'n toonleer kan toonleer nie dadelik aangeleer moet word
toepas, maar nou word hy gekonironteer nie, maar wei in seksies, dus kan u sommer
met sy tong- en vingerk06rdinasie. Peda- nou twee vllee met een klap slaan:

:4~ I (rrg:::__prlr.6'~~1p$ « • EiI:c'c".. .....pc~,

~.iD~~~
En dan: die Toonleer soos voorgeskryf:

$~ rr3~ (' @kM~~~
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Later kan die leerling vir die ontwikkeling speel terwyl u harmonies op die klavier im
van asembeheer, toonkwaliteit, frasering en proviseer. (die oefening leerook die leerling
artikulasie die toonleer stadig op en af om vooruit te dink.)

o o

A_

M PO F3'
Omdat die asembeheer weer intensiteit
verg in die afgaande toonleer, is dit wenslik
om die asemhalings-plekke te vermeerder,
sodat die Jeerling nie te moeg word om die
k1ank behoorlik te ondersleun nie.

B.I. GRAAD 3 EN VERDER:
U word gekonfronteer met: "Kandldate
moet voorbereid wees om die volgende
(toonJere) gememoriseerd te speel tot by
die hoogste dominant of tonika moontlik,
dan tot by die laagste toon (dus C of C
kruis) en terug tot by die tonike." Dit is 'n
stywe opdrag, veraJ waar die melodiese
mineure (vanaf Graad V) bykom. Voor u die

a

hele struktuur van die toonleer aanleer, leer
eers die oktaaf omvang (5005 by A) aan,
daama die boonste draai en later die onder
ste draai tot by die tonika aan. Laasge
noemde is natuurlik moeiliker vanwee die
greep- en intonasieprobleme in die lae
register, MAAR as u Jeerling die tegniek in
die chromatiese toonJeer bemeester het, is
die stryd halfpad gewonne.

Ruimte ontbreek om al die toonJere en hulle
spesifieke probleme te bespreek, dus sal ek
net een toonleer, naamlik E-mol majeur be
handel wat kan dien as riglyn vir al die an
der toonlere.

+Die vingersetting in die f is gemaklik as
die vingersetling in die E-mol behou word
en slegs die 5' vinger gelig word, m.a.w. dit
is nie nodiq dat die normale vingersetting
vir F gebruik word nie.As u leerling die hele toonleer baasgeraak

het, kan u dit in 3es, 4es of 5es oor die heJe
omvangvan die instrument aanleer, bv.

~i f\ f1.f1/~ f1 f A--£ .n P (1Fi

• Die moeilike FIE-mol interval veroorsaak
probleme. Die hand- en vingerverskuiwing
moetaangepaswordom suiwerintonasie te
verseker.

a) Die boonste draai word gewoon aange
Jeer. Die A-moVB-moJ kan as 'n triller
geoefen word.

Kan ook in die volgende ritmiese patrone
geoefen word:



'n Metode om te toets of die vingersetting
vasqele is, is om saam met u leerling te
speel, bv. - hy speel C-majeur terwyl u D
majeur of selfs F- of G-majeur speel. Selfs
toonlere waar u 'n semitoon [bv. D- teen E
mol majeur) uitmekaar speel is van onskat
bare waarde. Teen hierdie bitonale klanke
leer die leerling om te konsentreer op sy eie
vingersetting en die kolle waar hy onseker
is, sal dadelik opwys.

Arpeggio's is nie so 'n wesenlike probleem
nie. Omdat hulle strukture verskil, is dit dalk
wenslik dat u hulle in huJle verskillende
strukture aanleer, bv. - al die 2 oktawe ar
preggio's (C en D) en dan die wat by die
boonste dominant draai (E-, E-mol en F
majeur), ens. 'n Metode wat ek ook toepas
as al die toonlere baasgeraak is, is om die
leerling alles van bv. C-majeur wat hy ken,
na mekaar te laat speel: majeur-, har
rnoniese- en meJodiese mineur toonlere;
majeur en mineur arpeqqio's.

Bogenoemde is slegs riglyne en u kan op u
eie eksperimenteer, Dit is egter 'n stadige
proses en resultate moet nie oomag verwag
word nie. Deur herhaalde oefening sal die
gewenste resulfate gouer as normaalweg
behaal word.

U as leermeerster moet Iiefs ook meedoen
deur saarn met u leerling te speel. 'n Pas
siewe "betrokkenheid" sal net die vorde
ringsproses vertraag. Hierdie ensemble is
belangrik omdat u self sekere tegniese pro
bleme kan aanvoel (bv. die korrekte tong-en
vingerko-ordinasie om 'n gegewe interval
suiwer te speel) en kan dit dan met groter
vertroue by u leerling regstel. U leerling se
entoesiasme vir toanlere sal aangewakker
word deur die geleidelike aanleer en be
meestering van die toonlere. Hy moet egter
nie aan twee of meer toonlere tegelyk werk
nie. leer dit enkelgewys vanaf die rnak
Iikstes tot die moeilikstes aan. Oorwinning
kan net lei tot groter aansporing. Sterkte!

UIT DIE BANKE UIT!

J. H. Conredie

Miskien is daar nag van ons kollegas wat
glo dat geslaagde onderrig (feiteverryking)
net in die forrnele klaskamersituasie tot sy
reg kan kom. Miskien is daar ook nag van
ons kollegas wat glo dar feiteverryking en
tegniekbemeestering die seel plaas op ge
slaagde onderwys.

Aan diesulkes kan tereg gevra word: Wat
onthou jy nog van die somme van standerd
vier? Of: As jy terug dink aan [ou laer
skooljare, wat onthou jy die duidelikste?
Wat was vir jou die lekkerste?

En nau kan mens nie sulke vrae vra sander
om in die versoeking te beland om hulle te
beantwoord nle. Dus: Jy onthou niks van st.
4 se somme nie behalwe vir mnr. S. war vir
X met die rottang onder die tafel probeer
20

uitkry waar hy met die stoel se pore die rot
tanghoue probeer a!weer.

Jy onthou wei die muisjag tussen die kraal
bosse en die lenteliedjies wat julie sing toe
die Sub. A-juffrou julie vir 'n piekniek veld
toe geneem hel.

Jy onthou die besoek aan die dorp se reser
voir in st. 1; die eerste kennismaking met
droelandrvsverboumq in 51. 2; die botter
boomryery teen Muiskraalskop en die won
derlike voorJeesstyl van mnr. A Vrydagmid
dae uit BROllOKS en BITTERGAL onder
die borne in st. 3; die besoek aan 'n inrnaak
fabriek in 51. IV; die daglange reis in 51.V na
ou Boereskanse uit die dae van die Engelse
oorlag. Die beqrip "konroere" sal jy nooit
vergeet nie. Hoekom? Dis buitekant die



klaskamer mel 'n stok leen 'n hoop bousand
aan jou verduidelik. Jy her dil beleef, Oil
onthou jy.

Jy onthou nie veel van die "akaderniesa"
werk nie. Hoekom?

Ek glo nie my laerskoolonderwysers het een
meer as 'n tweejaaronderwysdiploma gehad
nie. Moeilike opvoedkundige begrippe hel
hulle nie geken nie Maar bulle hel die hart
van 'n kind geken. En dit ontroer en geraak.

Uil die banke uit? Hoe?
'n Paar wenke.

1. Beplan uitstappies saam met die [aar
beplanning.

2. Leer ken jou omgewing: Watler indus
lriee is daar, boerderye, historiese be
sienswaardighede. interessante rnense
met spesilieke stokperdjies. belangstel
lings en kennis,

3. Voorafstudie: Weel presies wat die uit
stappie gaan behels sodat die hoof OOr
tuig kan word van die sinvolheid daar
van. Besoek die plek v66raf aileen. Vra
uil oor lye van besoek, vrae wet gestel
kan word, inligting wat bekom kan
word, toegangsgeld, ens. Vra of die
persoon in beheer gewillig is om vir 'n
paar rninute mel die klas te gesels oar
die onderwerp, Leerlinge luister met
nuwe aandag na 'n ander stem.
Sulke voorafstudle gee die nodige self
vertroue en gemoedsrus; doelgerig
weet die onden.vyser presies wat die
k/as gaan sien en hoe die tydperl< gaan
verloop. Hy kan die klas oak vooraf in
lig oor wal hulle gaan ervaar.

4. Waak daarteen dat 'n uitslappie onr
aard in 'n stormloap van een kafee na
die ander. 'n Lukraak uitbeweeg uil die
banke uil deug nie. 'n Lekker en ge
slaagde uitstappie kan egler eindig by
'n eetplek am dit nag lekkerder Ie
maak.

5. Wees verbeeldingryk in die keuse van
besoeke. Herl<ou die leerplan en dink
en soek hoe U omgewing voorsien in
besoeke wat aansluil by die leerslol.

Uil die banke uil? Waameen?

As u by punt 5 hierbo goed gedink het, is
die vraag reeds opgelos.
'n Paar wenke egter.
1. Elke dorp het 'n stadsraad. Was die

leerlinge al in die raadsaal? Laal die burge
meester (geloga en geketting) verteJ
van eerstevlakbestuur. Laat die stads
klerk vertel van dorpsbestuur.

2. Elke dorp het 'n polisiekantoor. Laat die
stasiebevelvoerder iets vertel van die
werk van die polisie. Kleefmynidentili
sering?

3. Elke dorp hel 'n poskanloor. Laal die
posmeester die klas inlig oor aile as
pekte van die modeme kommunikasie.

4. Elke dorp her 'n dokter en/of tandarts.
'n Kart praatjie/dernonstraste oar eer
stehulp, tandbederfvoorkoming?

5. Is daar 'n stasie? 'n Stasiemeester ken
baie inligting verstrek oor die vervoer
wese.

6. Was die kinders a1 in die fabriek(e) op
die dorp? Weet hulle hoe word 'n hand
doek, skoene, klaviere, ens. gemaak?
Of hoe beland vrugtelgroente in 'n blik?

7. Hoeveel leerlinge weet hoe word 'n
pleas georganiseer? Het hulle al gesien
as druiwe gepars, skape geskeer, tabak
verbou word? Ensovoorts, En so VOQrt.

8. Laerskoolleerlinge hoef nie teen groot
onkoste Kaap toe vervaer te word om
die Parlement te besoek nie. Besoek
liewer u ere dorpsrnuseurn 'n slag. Laat
die kinders hulle eie omgewing ant
dek en dit geniet.

9. Daar is sekerltk vakke wat sorns buite
die formele hardebank-klaskamer aan
gebied kan word. Poesie bv. Terloops:
is daar dalk 'n skrywer/digter in u omge
wing wat besoek kan word?

10. 'n Laaste wenk: moet tog asseblief
n66it die leerling 'n opstel oor die uit
stappie laat skryf nie. Bly dan liewer
binne. Want dan word die opgewonde
baba met yskoue badwater saam weg
gegooi.

En dit wil ons tog nie. Of hoe?
Uil die banke uit?
Probeer dil gerus 'n paar keer. Dalk se u
oudleerlinge oak eendag: Ons laerskooljare
was heerlik! Want ....
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DIE ROL VAN DIE

GESKIEDENISONDERWYSER IN DIE

LAERSKOOL

A.i. de Kock

Geskiedenis as vak is besig am in die
hoerskool 'n opdraande stryd te voer. Die
aantal Matrieks in Kaapland wat in 1988 se
eindeksamen Geskiedenis as vak aange
bied het, was 302% in vergelyking met
Aardrykskunde 312% en Biologie 68,5%.
Verskeie redes kan vir die toedrag van sake
aangevoer ward. In die Matriek-eindeksa
men tel 'n Geskiedenislangvraag byvoor
beeld 60 punte. Hiervan tel 25 vir inhoud en
35 vir insig. Dit beteken dar Geskiedenis 'n
"hoe risiko-vak" is. As 'n kandidaat dus 'n
vraag verkeerd interpreteer, kan hy nul kry.
Die vraag is: Van watter tydstip af moet "in
sig" ter sprake kom. 'n Matriekleerling span
deer geweldig baie tyd aan voorbereiding
vir sy Geskiedenisvraestel. En dan is hy nie
altyd seker van sy verwagte eindsimbool
nie. 'n Vraag wat ook gereeld opduik is:
Watter nuttigheidswaarde het Geskiedenis
as vak. Wat kan 'n kandidaat dus daarmee
doen. In ons tyd is daar ook gedurig speku
lasie oor die sogenaamde altematiewe ge
skiedenis. Wie moet dit skryf? Watter
branne moet geraadpleeg word? Wanneer
moet dit geskryf word? Ensovoorts.

AI bogenoemde vrae en probleme bring 'n
mens by die rol wat die Geskiedenisonder
wyser in die laerskool moet speel. Dit is tog
so dat geen groot en permanente gebou op
gerig kan word as dit nie 'n stewige fonda
ment het nie. Die Geskiedenisonderwyser in
die laerskoal is by uitstek die persoan am
sulke fondamente te Ie.

Hy is die persoon wat die liefde vir ons vak
moet kweek. Die eerste voorwaarde hler
voor is am weg te kom van dorre datums,
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feite, gebeure, ensovoorts. Die au metode
van 'n Iys datums met die gebeurtenis daar
naas. Waf 5005 'n papegaai geleer en op
qese moet word.

Vandag is daar sulke pragtige, kemagtige
praatjies wat gister en eergister lewendig
rnaak. Dink maar aan Albe Grabbelaar se
Historiese Almanak soggens oar die radio.
Waarom nie 'n opname maak en dit in die
Geskiedenisklas voorspeel nie? Dit skep tog
atmosfeer. Prikkel die belangstelling. Open
nuwe en vreemde werelde. Kan dit nie oak
drame en ideaIe skep nie? Wat van die
goeie video's war in ons tyd oor historiese
onderwerpe beskikbaar is? Ward daar ge
noeg gedoen am dit aan die laerskoolkind
bekend te stel? En so 'n bres te slaan in ons
vak?

Parallelle in die geskiedenis moel deurge
trek ward tot in ons tyd. Soek die verbande
en wys die leerling daarop dat 'n sekere ge
beurtenis 'n lang aanloop het - en dalk nag
lank met ons sal wees. Dink maar aan die
begrip revolusie. lets wat van ver af kom en
steeds met ons is. Hoeveel aandag gee ons
kollegas in die laerskoal aan begrippe wat
daagliks ons lewe be'invloed en gedurig in
die nuus is? Byvoorbeeld: terroris; sanksie;
boikot; grandwet; verkiesing; ensovoarts.

Kry die laerskoalkind die regte begrip van
tyd en afstand? Besef hy wat dit is am met
'n wa en osse oar ongebaande wee deur die
veld te ry? Besef hy dat die au mense gere
ken het dat 'n man te perd normaalweg be
weeg het teen 10 kpu? Kan hy dus verstaan
waaram die Voortrekkers maande - selfs
jare - op trek was? Aandag moel hieraan



geskenk word.

Word genoeg aandag gegee aan die kor
rekte plasing ten opsigte van tyd en ruimte?
In die 1ge eeu was '0 seereis tussen Kaap
stad en Landen 'n ondememing van weke.
Vandag duur dit 'n paar uur. Die Kommuni
kasie-fasiliteite van vandag maak isolasie
onmoontlik. Satelliete in die ruimte bring
enige gebeurtenis binne sekondes tot in ens
huise. Maar word die ontwikkeling in die
regte perspektief gestel? En indien wei: Ver
staan die kind dit? Dit is nie so maklik om
die begrippe tuis te bring nie. Dit is egter
noodsaaklik dat dit gedoen moet word. Vir
begrip. Insig. Korrekte pJasing in die raam
van die tydsgebeure.

Dit is nooit te vroeg om die laerskoolkind te
laat kennis maak met eietydse gebeure nie.
Dit wat vandag gebeur, is more geskiedenis.

Gee hom aanvanklik eenvoudige takies om
te verrig. Dit kan al moeiliker gemaak word.
Laat hom van vroeg af kennis maak met die
verskillende koerante wat oor dieselfde ge
beurtenis berig. Laat hom die berigte verge
lvk. So leer hy die probleem van die ge
skiedskrywer ken. Want is laasgenoemde se
probleem dan nie om die waarheid vas te
stel nie? Wat van objektiwiteit?

Word die laerskoolkind op historiese uit
stappies geneem? Of sommer net uitstap
pies? Neem die leer/ing gerus vir 'n besoek

na die Parlement, Argief, Kasteel, Grootte
Kerk. Maar berei hom voor die tyd voor vir
so 'n besoek. Hy moet weet waama hy moet
gaan ople!. As hy terug is by die skool, moet
hy weet dat sinvol getoets gaan word oor dit
wat hy besoek het.

Die Geskiedenisonderwyser self moe! 'n
goeie vakman wees. Sy kennis mag onder
geen omstandighede begin en eindig by dit
wat in die skoolhandboek staan nie. Of nog
erger: dit wat in sy eie aantekeninge staan
nie. Dit is so dat die vak Geskiedenis seker
die vak is met die wydste kennisveJd. Dit is
virgeen mensmoontlikom allesvan die vak
te weet nie. Wees dus cop vir oortuiging en
bly steeds op soek na nuwe kennis. Die
laaste woord is nog nie geskryf nie!

Ten slotte. Dit is nie altyd WAT die Geskie
denisonderwyser se nie. Dit is HOE hy dit
se, Inspireer. Moedig aan. Trek parallelle.
Waag soms ook maar 'n voorspelling - ge
grond op die historiese feite van die ver
lede. Laat die kind besef: om 'n beskaafde
mens te wees, moet 'n mens weet waarvan
daan jy kom. Eers dan kan jy sinvol beplan
vir die waarheen jy gaan. Dit is geen mak
like fondament om te Ie nie. Nogtans 'n
heerlike uitdaging vir die toekoms. Op die
Geskiedenisonderwyser in die laerskool se
skouers rus die moeilike taak om te sorg dat
die vak Geskiedenis nie doodloop by stan
derd 7 in die hoerskooi nie.

KLASMUSIEK AS KORRELASIEVAK IN DIE

JUNIOR PRIMERE SKOOlFASE

L du Preez

Daar moet gepoog word om die algemene
leerplan in die JP skoolfase meer betekenis
vol te rnaak deur al die vakke as 'n qemte
greerde eenheid aan te bied. 'n Vak war
hom by uitstek hiertoe leen, is K1asmusiek,
aangesien die vak oak ingestel is op die
PSIGOMOTORIESE, KOGNITIEWE en AF-

FEKTIEWE vlak van onderrig. Musiek moet
dusnie losen op syeie staannle, maardeel
van die groot geheelpatroon van die kind se
ontwikkeling vorrn. Die ontwikkeling van
elke afsonderlike vaardigheid by die leerling
moet dus deel van die res van sy intellek
tuele lewe en groei uitmaak.
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Daar kan reeds tydens die gereedmakings
program begin word met die integreringvan
rnusiek in die algemene leerplan. Reeds ge
durende hierdie tyd kan die jong kind leer
terwyl hy ERVAAR, BEGRYP en VOEL wan
neer met sy perseptuele ontwikkelingspro
gram begin word. Die liedjie wat hy gaan
sing, word dus as uitgangspunt qebruik. 'n
lema kan daaraan gekoppel word om 50

doende ander vakke en vaardighede daarby

te integreer.

Hier volg enkele voorbee/de wat ontwikkel
is uit die gediggie "Kaapse Lekkers" uit
RYMPIES VIR KLEUlERS deur Leon Rous-'
seau Uitgewers: Human & Rossouw, 1974.

Die gediggie word as 'n tweetoonliedjie (il
/ustrasie 1 aangebied) tydens die ver/oop
van 'n dramatiseringsles oor Karolus Kat
se ervarings.

ILLUSlRASIE 1

~it~~.~tff; ..~~~
Ro-dc co-de- 60 - IU5 , kolj,e heel. Ko- co - Ius.

Die onderwyseres sing die liedjie en die
leerlinge leer dit aan d.m.v, die eggo-me
tode. Soos die les vorder, word die ander
strofes ook gesing. Die leerlinge kan die res
van die strofes later bvleer, lydens die sing
van die lied word die prent (illustrasie 2) van
Karolus vertoon of die leerlinge kleur dit in
terwyl huJle te/kens die lied sing. Deur ge
bruik te maak van die solfa-handtekens ter
wyl die lied gesing word, maak die leerlinge
kennis met die hoog!laag-konsep.

Ontspanningsoefeninge:
Speel rustige musiek. Die leerlinge Ie SODS

katjies opgekrul en slaap. Die oe word oop
gemaak en huJle rek huJle uit,

Ouditiewe persepsie:
Geluide word op band opgeneem en die
leer/inge moet identifiseer wat Karolus
doen, bv:

wekker wat lui - Karolus wat wakker skrik
kraan wat loop - besig met sy gesig te was
eetgerei wat klink - besig met ontbyt
tande wat geborsel word, ens.

Ouditiewe geheue:
Wat hoor Karolus op pad skool toe? Luister
na al drie die geluide op die band en noem
dit in die regte volgorde, bv.

1. Kerkklok 2. motors 3. sirene, ens.
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K1eurpersepsie:
K1eur die borsel root in.
K1eur die buisie blou in, ens.

Wiskunde-woordeskat:
K1eur die grootste sirkel geel in.

ILLUSTRASIE 3
Kleur die kleinste sirkel groen in.
Kleurdie onderste slrkel bruin in, ens.

Fynspier-koordinasie:
Knip die ingekleurde sirkels uit.
Plak die ingekleurde sirkels van qroot 101

klein.



Oog-hand-koOrdinasie: (sien iJlustrasie3)
Trek die gebroke Iyne van die buisie en bor
sel.
Trek 'n pad van die buisie na die borsel.

Nootwaardeslklank en stille:
Speel stapmusiek. Die leerlinge stap soos
Karolus skoal toe. As die musiek ophou,
stop hy by 'n verkeerslig.

Toonhoogle:
By die skool vra die juffrou die kinders se
name.
Die kat het geantwoord:

Toonhoogte: Speel die liedjie op die kla
vier (2 oktawe bokant middel C). Die kat sit
nou op die stoel.

• Speel die liedjie op die klavier (2 oktawe
onder middel C)
Die kat sit nou op die vloer.

• Speel afwisselend hoog en laag en die
leerlinge moet wys waar die kat sit.

Ritme-oefening:
Die onden.vyseres klap en se die volgende
en die leerlinge herhaal ritmies.

kat kat katKA
mi

Juffrou sing:

RO
so

LUS
mi ..

I
..
I

.-
I

Wat is JOU naam?
s s S ill

'n Leerling antwoord:
hond hond hond

Hes-ter,
s ill,

Maryke,
m s m,

Da-nie,
s m

,
I r r

ens.

hond en katLyfperkussie:
Die leerlinge klap die polsslae van die
lied.

Rode rode-bo-lus,
LI

..
I

troeteldier

LJ (
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Notasie: Hoeveel koJle is daar? KJapdit.
Hoeveel rye is daar?

Taalwerk:
Die onden.vyseres se die woorde en die
leerlinge moet se met walter klank die
woorde begin.

kat kan kas kop

Die leerlingemoet se watterwoorde nie pas
nie.
KAT KAN STOEL KAS KOP

Spreekles:
Die leerlinge veTtelvan hul troeteldiere.

Omgewingsleer:
Bespreek versorgingsaktiwiteite van diere.

x
I

x
I

Ka- rolus.

x
I

heet

.. • • •

x x
I I

katjie
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OPVOEDKUNDIGE DRAMA

Mev. E. A. L Nel

In INDABA 2 het ek 'n uiteensetting gegee
van wat Opvoedkundige Drama is en in die
daarapvolgende uitgawe het ek lesidees ge
gee virdie JuniorPrirnere fase. In hierdiear
tikel wil ek 'n paar moontlikhede noem vir
die senior prirnere fase. Ek wil dit duidelik
stel dat daar nie "resepte" is vir Opvoedkun
dige Drama nie. Die hooftaak van die do
sent is om vaardighede by die student te
kweek deur gebruik te rnaak van die onder
skeie strareqiee. 'n Onderwyser wat d.m.v.
Opvoedkundige Drama werk, moet geduld
en inisiatief he, maar bowe al 'n bale liks
kop. Hy moet deur die gevoelshelfte van die
brein na die dinkhelfte werk.

Die onderwyser kan drama tweerlei gebruik:
as onderwysmetode om 'n verskeidenheid
vakke aan te bled, of hy kan dramawerk
doen om sekere vaardighede en gesind
hede aan te kweek.

'n Mens kan drama gebruik by o.a. Wisk..
Bybelonderrig, Geskiedenis, Aardrykskunde
en Tale.

Dis belangrik om in aile gevalle die strate
giee in gedagte te hou (reeds genoem in die
vorige artikels). Leerlinge kan in pare, klein
en groot groepe werk. Verder word gebruik
qernaak van strateqiee soos onderhoude
(pers, radio, TV.), verslae, visualiserings,
hofsittings, na analogie van, rolspel, asook
onderwyser in rol.

1. ST. 2 WISKUNDE
Versamel advertensiebiljette en pleas
teen mure in klaskarner (die groot ge
kleurde bylaes in koeranre, strooibiljette
of gewone koerantadvertensies kan ge
bruik word - die wat meubels, toestelle
en kos adverteer).

Onderwyser in rol as winkelbestuurder.
Welkom, dames en here by ons nuwe
winkelsentrum. Kies in pare (of as qe
sinne) goedere ter waarde van 'n spesi-

lieke bedrag, bv. R500,OO. Die bedrag
moet net reg wees. Kies war julie graag
wil he. As die bedrag net reg is, kry julie
die helfte gratis. l.aat eerstes ander s'n
kontraleer. Optel en aftrek word hier vas
gele en geoefen.

Variasies: slegs een soort artikel (bv. net
kos)
Verrnenigvuldiging: slegs meer as 3 van
1 artikel, ens.

GE5KIEDENIS
Onderwerpe soos die Franse Hugenote,
1820-5etlaars, ontdekkingsreisigers,
Goeie Burgerskap en die Groot Trek om
maar net 'n paar algemenes te noem,
leen hulle by uitstek daartoe om ook
m.b.v. opvoedkundige drama te verken.
'n Paar moontlikhede t.o.v. die Groot
Trek waartydens daar gekonsentreer
word op die mense betrokke, prableme,

•trekrigtings ens.

(a) In pare: B (war agterbly) vra A uit oor
redes waarorn hy Trek wil meemaak
en probeer hom oortuig om te bly.
Altematief: Onderwyser in ral as
leier spreek graep toe war hul griewe
lug en redes forrnuleer vir Trek.

(b) In groepe (gesinne): besluit op
noodsaaklikhede wat op so 'n reis
moet gaan. (kan selfs as klas uit ral
bespreek word). Gesin moet besluit
wat hul met hul oorblywende besit
tings qaan doen (bv. huis). Dit kan
nuttig wees om die afmetings van
die ossewa aan die leerlinge te gee
om sodoende 'n begrip te vorrn van
die leefruimte van daardle mense.

(e) 5til foto: Elke graep by hul wa by
aanvanq van Trek.
houding, gesindhede, verwagtings?

5til foto: Elke groep na 'n maand op
27
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trek - verandering t.O.V. bg.?

(d) Probleme en die Trek self:

(i) Groepe: Onderwyser vra elke
groep (wa, trekgeselskap) om 4
of 5 oomblikke van 'n dag se
reis voor te stel, d.m.v. impro
visasie, stil film of as illustrasies
in 'n boek oar die Trek. Hierdie
oomblikke mag insluit: wegtrek
in oggend, 'n ete, 'n jagtog, 'n
insident, aanval, uitspan.

(ii) Probleme: Groepe:
Elke groep beplan en wys 'n in
sident wat die probleme toon
waarmee hulle te kampe gehad
het, bv. moeilik begaanbare ter
rein, slegte weer, swak gesond
heid, verlies van lewensnood
saaklikhede, tekort aan vars
voedsel en water, ens.
In bespreking agtema kan die
klas o.a. let op die volgende:
Was die probleem iemand se
skuld?
Hoe her res van groep reageer
daarop?
Het groep 'n oplossing gevind
vir hul probleem?
Kan die res van die Trek leer uit
die ander se problerne?

(iii) Leerlinge los nou hul rolle as
Trekkers en moet hul indink in
die rol van die Zoeloes/inboor
Iinge deur wie se grondgebied
die Blankes trek. Die Zoeloes
bespreek oJ.v. die onderwyser
as hul leier die Blankes se trek.
Praat o.a. oor:
Wat is opqernerk I.o.v. die
waens?
Hoe tree die Blankes op?
In walter opsigte is hul anders
as Zoeloes?
Het iemand al 'n Blanke ont
moet?
Kan enige iemand 'n vorige ge
leentheid onthou wat Blanke
Trekkers daardeur is? Hoe is toe
teen hulle opgetree? Wat sal op-

trede nau wees? ens. Hierdie
gedeelte leen hom daartoe om
bale meer in detail gedoen te
word as daar meer na die "an
der kant" van die saak gekyk wil
word - bv. die Zoeloes se kul
tuur, leefwyse, ens.

Onderhandelinge met Blankes.

Geveg met Blankes.

(e) Vestigting in nuwe gebiede.

Op heeltemal 'n ander vlak kan daar
'n reeks dramalesse gedoen word
oor bv. 'n ekspedisle, spookhuis of
probleme van ons modeme samele
wing 5005 bv. besoedeling, be
waring, kleurvraagstuk - ja, op laer
skoolvlak! Sake van die dag en
ander aktuele aangeleenthede kan
ook as onderwerpe gebruik word.
Bv. Sokkergeweld in Engeland:

(a) Onderhoude met ooggetuieslbetrok
kenes - leerlinge doen dit in pare 
kIem op emosionele weergawe. En
keles kan terugvoering aan klas gee
asof vir TV.

(b) Nuusverslaggewing: Leerlinge is nou
joemaliste wat verslag vir hul koe
rantiradiolTV. moet saamstel - klem
op feifelike weergawe.

(e) Teken sekere tonele, bv. voor, Iy
dens en na die voorval - in groeps
verband stel hulle dit saam. Bydraes
in (b) en (e) word in die klas opqesit,

(d) Groepe: Maak foro's van gebeure
soos in (e) uitgebeeld of stil films.
Onderwyser help met tegniek van
vries, oorgaan in valgende posisie,
ens.

(e) Groepe: amptenare ("officials") be
raadslaag oor
- oorsake
- hoe soortgelyke insidente voor-
kom kan word.

(f) Groepe: indien verkies, kan leerlinge
in groepe die toneel van die ongeluk
uitspeel - stadige aksie sal nou be
ter werk.

Onderwyser as verteller verskaf ag-



tergrond: ooggetuie beleef dit in sy
drome.

(g) Paneelbespreking (SA. situasie):
Onderwyser lei bespreking oor qe
weld in sport en wat daaromtrent ge
doen kan word.

Die rolvan die onden.vyser is hier weer eens
van kardinale belang - deur besprekings.
koerantuitknipsels en vrae stimuleer hy die
leerlinge deurgaans.

'N MOORO-STORIE
Onderwyser berei 'n dorpuitleg voor op
groot vel papier met koki-penne, waarop
strate, woonbuurt, Poskantoor, winkels,
slaghuis, motorhawe ens. voorkom. After
natief: Leerlinge kan dit saam met onder
wyser beplan of hulle kan in groepe elk 'n
dorp beplan.

(a) Onderwyser in rol as speurhoof deel
die groep speurders (Ieerlinge) mee
dat 'n moord gepleeg is in die dorpie
en dat aile moontlike verdagtes on
dervra moet word. Die Iyk is in 'n tuin
gevind. (Onderwyser kan self besluit
wie die vermoorde is, bv. 'n baie ryk,
vemame man (die enigste?) van die
dorp, die bekende weldoener;
obskure persoon, ens.)

Om ondervraging te vergemaklik,
kan hulle in pare of in groepe 'n Iys
vrae saamstel wat hulle die inwoners
kan vra. Onderwyser kan uit rol gaan
en groepe help met vrae. Daama
kies die hele groep ± 12 vrae wat
hulle dink die beste is om te vra.

(b) Die onderwyser kan ook die groepe
wysig en se dat sommige groepe
speurders is en ander weer verslag
gewers of die hele klas kan nou weer
as verslaggewers besluit watter vrae
hulle die verdagteslinwonersloog
getuies sal vra. Verskil in benadering
en tipe vrae moet uitgewys word.

LW. Vraende voomaamwoorde,
vraagsinne word nou goed geoefen!)

(c) Onderhoude met inwoners - in pare.
Of Onderwyser is bv. die persoon in
wie se tuin die Iyk gevind is en leer
linge as speurderslverslaggewers
ondervra haar. Onderwyser in rol as
bv. mnr. Smit voer nou nog inligting
oor die moord in, bv. dat die Iyk deur
die motorhawe-eienaar gevind is.

(d) Onderhoud volg met motorhawe
eienaar. Leerlinge moet nou in huJ
hoedanigheid as speurder/verslag
gewer 'n verslag skryf oor die inlig
ling wat tot dusver ontvang is.

(e) Leerlinge nou in rol as inwoners van
die dorpie. Bespreking van rnoord,
kan opgevolg word met skryftaak
waarin dit weergegee word in direkte
en indirekte rede.

(f) Sprong in tyd: Moordenaar vasge
trek. Leerlinge is elkeen die rnoorde
naar - vertel [ou rnotiewe vir die
moord, hoe jy te werk gegaan het,
ens. aan jou regsverteenwoordiger.
Werk in pare.

'n Mens kan bykans enige tema kies en kyk
hoe jy dit met die genoemde strategiee vir
die leerlinge kan aanbied. D.m.v. sulke
lesse verkry die leerlinge nie net dieper in
sig in sekere situasies nie. maar hulle leer
ook om in 'n groep te werk, leiding te neem
of te aanvaar, kreatiewe denke, probleem
oplossing, selfvertroue, ook in spraak.

Die lesidees probeer geensins 'n beroep op
volledigheid maak nie. Dis slegs idees rond
am sekere temas wat die ondememende
onderwyser aan die dink kan sit oor alrema
tiewe maniere om werk in die klas te doen.

BRUIKBARE BRONNE
Drama Structures: Ceoly O'Neill + Alan lambert.
Practical PrimaryDrama: Geoff Davies.
Learning and language in the classroom: Peter Chilver+ Ge
raldGould

29



DIE ONDERRIG VAN XHOSA IN DIE

PRIMERE SKOOl: ENKElE

NAVORSINGSVERSLAE

H. N. Basson

Een van die grootste probleme in die onder
rig van Afrikatale op primere en sekondere
skoolvlak is dat konternporere navorsings
bevindinge aangaande kommunikatiewe
vreemdetaalonderrig seide in die praktiese
ondernqsituasie neerslag vind.

Baie navorsingsbevindinge bereik nooit die
klaskamersituasie nie en gee daartoe aan
leiding dat die status quo gehandhaa! word
of dat onderwysers intume! moet onderrig.

Hierdie toedrag van sake kan aanleidinq
gee tot stagnasie en onge!undeerde en on
doelmatige onderrig.

Inrigtings 5005 universiteite en onder
wyskolleges kan egter 'n groot bydrae lewer
deur meer informele navorsing saam met
onderriginstansies te inisieer. Die resultate
hiervan behoort 'n betekenisvolle bydrae tot
verbeterde onderrig te lewer.

In die verband word verwys na enkele na
vorsingtake wat onlangs deur studente van
die Wellingtonse Onderwyskollege in die
primere skool uitgevoer is:

(I) In die eerste studie is die bydrae van
ekstensiewe leeswerk tot die ontwikkeling
van die leerlinge se luistervaardigheid in
Xhosa ondersoek.

'n Eksperimentele groep is voorsien van
leestukke wat by die behandelde raalsitua
sies aansluit. Dit moes in hul vrye tyd gelees
word.

Die resultaat van hierdie studie toon ean dar
die gemiddelde punt van die eksperimente
Ie groep (86%) 'n volle 21% beter is as die
van die kontrolegroep (65%). Gesien in die
lig van die kort onderrigtyd (31,.2 uur) is dit
beslis 'n beduidende verskil.
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(ii) 'n Tweede studie het die invloed van
visuele hulpmiddele op die onwikkeling van
leerlinge se Iuistervaardiqheid in Xhosa on
dersoek.

Die eksperimentele groep is onderrig met
behulp van visuele hulpmiddels terwyl die
kontrolegroep bloot aan die gesproke
woord blootgestel is.

Die studie dui aan dat die eksperimentele
groep, na slegs 2 uur se onderrig, 17,4%be
ter gevaar het in 'n luistervaardigheidstoets
as die kontrolegroep.

(iii) In 'n derde studie is die invloed van be
weging op die ontwikkelinq van die leer
linge se luister- en praatvaardighede nage
vors.

Beide die eksperimentele en kontrolegroep
is hoofsaaklik d.m.v. die "Total Physical Re
sponse" metode onderrig. Eersgenoemde
groep moes die onderwyser se bevele letter
lik uitvoer terwyl die kontrolegroep slegs
daama geluister het.

Die resultaat van hierdie ondersoek is be
sonder insiggewend. In 'n luistervaar
digheidstoets het die eksperimentele groep
gemiddeld 80,7% behaal teenoor die kon
trolegroep se 65,3% - 'n verskil van 15,4%.
In 'n praatvaardigheidstoets het eersge
noemde groep gemiddeld 75% teenoor 62%
van die kontrolegroep behaal - 'n verbete
ring van 13%.

Benewens die verbetering van die onder
skeie vaardighede in al drie studies, is daar
ook sterk aanduidings dat die leerlinge
rneer entoesiasties en positief voorgekom
het - voorwaar 'n bemoedigende waame
mingo



Hierdie en ander soortgelyke studies toon
aan dat dit nie slegs aan akademici by uni
versiteite oorgelaat moet word om navor
singaangaande kommunikatiewe vreemde
taalonderrig te doen nie. Alhoewel boge
noemde studies deur onervare studente ge
doen is, kan die rnerlete daarvan nie misken
word me. Kollegedosente en onderwysers
dra 'n ewe groot verantwoordelikheid in die
verband en kan 'n betekenisvolle bydrae
fewer.

Ongelukkig word glad te veel bruikbare na
vorsingsresultate tot 'n groat mate ge"lgno
reer en lewer dit nie 'n funksionele bydrae
nie.

Die bevindinge in bogenoemde en soortge
Iyke studies kim 'n wesenlike bydrae maak
tot verbeterde onderrig as daar noue kontak
tussen die navorser en die onderwyser is.

Hierdie kontak behoort nie slegs beperk te
word tot die verskaffing van inligting nle,
maar oak die implementering en evaluasie
daarvan, die ontwikkeling van onderrigma
teriaal,ensovoorts.

Op hlerdie wyse kan die nodige interaksie
tussen teoretiese bevindinge en die onder
rigpraktyk plaasvind en al die betrokkenes
bevoordeel word.

31



NAWOORD
Die redaksie ontvang graag
kommentaar in die vorm van
artikels en briewe.
Rig alles bydraes aan:
Die Redakteur
WOK-INDABA
Die Onderwyserskollege

Wellington
WELLINGTON 7655
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