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100 JAAR VAN ONDERWYSERSOPLEIDING OP WELLINGTON

Mev. M.E. Olckers
Min ister van Onderwys en Kultuursake: Wes-Kaap
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D it is voorwaar vir my "0 voorreg om hierdie besondere
mvlpaal in die geskiedenis van onderwysersopleiding te
Wellington met u te kan deel.

Onderwvsersopleiding is inderdaad net so dee! van \\"7eIlingro n as
die pragnge naruurskoon en die berge rondom die dorp. Hoewel
die naam van die inrigting inrussen van die Onderwyskollege
\\eIlingron na d ie Onderwvsko llege Boland verander her. is die
bydrae war tot die onderwys gemaak word. nog net so merk
waardig en gewaardeerd as in die verlede. Dit word juis bevestig
deur die talle leiers in die onderwys war deur die [are of met die
opleiding van die onderwysstudenre gemoeid was. 6f self huI
studie aan die inngting voltooi her .

Ek wil II van harte gelukwens met die honderdste bestaansjaar
en die wens uirspreek dar u in die toekoms steeds sa l voortgaan
om die uitdagings war die ondcrv,ys mag bied in geleenrhede te
omskep en sodoende mee te help om onderwysersopleiding op
On hoe peil te hou. ~Iag hierdie gedenkblad op On besondere
wyse bvdra tot die uitbouing van die ryke tradisie van
o nde rovysersopleiding te Wellington.

~I.E. 01.CKER.S t\rr\,")
.\ Il.' "ISTER v .-\..... O:'\"DER\l"YS E-' ....·1...1.TI.l.:'RS .-\K.f.: 'ViB-K..-\.-\P



Mnr. B.P. O'C onnell
Onderwyshoof:

Wes-Kaap Onderwysdepartement

W aar dit my voorreg is om in hierdie gedenkwaardige
jaar op beskeie wvse me t die Onderwyskollege Boland
verbind te mag we es , w il ek die Raad, personeel , stu 

dente en ouers van harte gelukwens met die ho nderds te veriaars
dag e n met die gedenkblad,

Die Onderwyskollege Bo lan d her in 'n tvdperk "an verandering
e n onsekerheid tot stand gekorn. Tans beleef ons geliefde land
en in besonder die onderwys ewenccns ' 0 rydperk van transfer
mas ie \....a t uireraard onsekerheid in die gernoedere van mense
bat onts taan . Desnietee nstaande word van iedereen wa r by di e
opvoeding van die je ug betrokke is e n die beste belange \'JO die
ond erwys op die han dra, verwag om die be hoeftes en eise van
die nuwe era noukeurig re ontleed ten einde 'n sinvolle rol in
die aanspreek VJn die uirdagi ngs wat die toekorns bied, te
bepaal.

'n Bela ngrike baken in die geskiedenis ...an die Onderwyskollege
Boland is bereik. 'n Bake n is egt er selde 'n eindbesrernming 
dit bied hoogstens d ie geleentheid vir terugskouing. Mag die
terugblik op die prestasies van die verlede iedereen inspircer
am die uitdagings en ge leemhede war die toekorns inh ou met
ywer en entoesiasme aa n te durf.

Alle sukses met die eeufeesvieringe, il-l3.g die [are 'W3. t voorle
mooi jare vir die inrigting wees,

vriendclike groete,

~\\&~
8,1', O'CO:'i~Ell

HOOF: O :'l."DERWYS \l'E.S-KAAP

Wellingto n is deur ons land bekend vir sy naruur
skoon, die gewyde grand van Andrew ~Iurray en die
ander groot geestelike en opvoedkundige le iers wie

se name op die onderwvsge boue van d ie dorp ve rewig is. Vir
94 [aar her die ee rtyd sc W'OK 'n gesonde rradi sie van onder-
\\yserop leidi ng opgebou. Sedert 1990 is oak die ryke erfe nis
van 'n OKP. 'n Athlone Onderwyserskolleg e en e le me nte van
die Onderwyserskolleges Graaff-Reinct. Denneoord . Oudts
hoorn en Pan Elizabeth in 'n nuwe Onde rwyskollege Boland
(O K S) verweef.

Die Kollege se bestaan van 100 [aar oorspan verskillend e
vo rms van regering - die koloniale rydperk. uniewordi ng,
republiekwording en die begin van die Regering V3n
Xasionale Eenhei d. Ten sp~1e van ingrypende reg eringsvcran
dering het die Kollege oorleef e n onges teurd sy taak verrig.

Die wereld ge e selde ge noegsaarn erkenning 3Jn war onder
wysers doen en di e opleiding wat hulle lay, maar die toe ko ms
van die beskawing is in hulle hande - oak in die RSA, By so
'n mylpaal is dit gepas om hulde te bring aa n die baie o nder
wvseropleiers en onde rwyse rs wa r oar 'n rvdperk van 100 iaar
met roew vding. onbaatsugtige diens en vreugde hull e hoe
roe ping vervul her.

Van harte geluk met 'n tradisiervke verlede. .\lag di e u itda
gings van di e toekoms u stirnuleer tot nog grorer hoogres .

DU~J{~
OlTIOOSE..vr E..'\"ornnoor VA..... DlE \l'KO D

DY. F.L Knoetze
Ouddosen t: WOK

Oudhoof: We s.Kaa p Onderwysdepartement
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BOODSKAP VAN DIE B URGE MEESTER

Wellington her oor die jare bckendheid verwerf as ' 0 opvcedkundige
sentrum. Die geskiedenis daarvan datee r reeds uit d ie vo rige eeu.

Die t eo-lange bestaan van die On derwyskollege Boland is 'n spre
ke nde voorbceld van so ' 0 o pleid ingsinsrelling. Die produkte van
hierdie ko llcge . waarvan daar duisende rnoet wees. her ( XJ f die [are
mer groor trots hul plek in die onderwys volgestaan.

Hierdie manne en vro ue her ' 0 o nskatbare bydrae gemaak tot d ie
vo rm ing van jongmense se Jewens regoor die lengte en breedte van
oris mooi land.

Onderwys bly die primere basis vir die o ntwikkeling van enige volk.
Die gebrek aan "0 goeie onderwy ssrelse l sal lei tot ckonomtcsc en
sosiale verval.

Teen die agre rgrond is dit o ndenkbaar dar in "0 o nrwikkelende land
SOQS Suid -Afrika daar tans. '0 emstige krisis in die onderwys is, wat
teweeggebring word deur begrott ngstekorrc. 'n Kritiese vraag wa r
gena moer word, is of ons prioriteite reg is .

No uda t OKB 'n kollege is war 'n ruisre bied vir aIle Suid -Afrikaners.
so u '0 mens graag wou sien dat daar dinamiese groei IDDeS wees
sodat die resuhaat van opleid ing 'n impak kan he op kinders van alle
ku lture . Ons vertrou dar die huidige siruasie rydelik van aard is en
da r onderwvs weer sv regmatige ro ppo sisie o p d ie nasionale begro
ring sal herwin.

Xamens die stadsraad en gemeenskap ons hartlike gelukwensing met
u eeufees. Oris is trots a m hierdie rnooi instelling in ons midde te he,

Dankie vir die belangrike werk wat u in ons dorp ter wille van o nder
wys in ons land doen. Mag die kollege van krag [or krag gaan.

~'
H. IlAllEY
BL"RGO tE ESTER

OKB 100 ]AAR

Die wortels van OKB Ie ver rerug in die verlede roe daar mer 'n oop
gemoed gekyk is na die behoeftes van daardie wd. Vanjaar herdenk
ons die honderdjarige besraan van die OKB as 'n o pleid ingsinrigring
en ook vanda g moer e ns me t 'n oop gemoed kyk na watter rol
hierdie inrigting moet sped am jong rnense roe te rus am volwaardig
deel re wees van 'n snel-veranderende same/ewing.

Dit is 'n nuwe wereld war ons jong mense met d ie eeuwending sal
ingaan - 'n we-reid war vinnig kleiner en ineengeskakel raak. 'n
wereld waar die regn ologje die fYd S van die lewe ingrypend gaan ve r
snel, ma ar he laas, 'n wereld waar kulturele en godsdienstige waardcs
ga3.n ....e rv aag en ....erswelg gaan raak in 'n wereldkultuur.

O ns je ug meet toegerus word om die tegnologiese omg ewing met
gemak te kan han teer. maar terselfde rryd met die beho ud van kul
turele en Chris relike waardes. juts hierdie waardes was die gronds lag
vir die o ntstaan van die o pleidingsi nrigting 100 [aar gelede - du maak
die OKB van vandag uitermate geskik am sv vo lle rol te sped tot

besw tl van die ge meenskap vir wie hv to t diens is.

~~
DR.), MOlITa",
H)ORSIlTER.: OKB-R.·\ AD
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' " EEU VA" ONDE RWYSE RSO PLEID I"G O P
WELLI"GTO "

Toe daar in 1896 o p "n beskeie Sk331 met die opleiding van onder-
\\-vsers o p 'X'ellington begin is. her niemand kon droom dar honderd
[aur later ' 0 lewe nskragtige Onderwyskcl lege Boland op welungron
sou voo rtgaan mer hierd ie lofwaardige raak war in die geloof in 1896
aan gepa k is nie . Hoe klein d ie begin oak a l W:1S , die da ad was greer!

Die ideaal va n die stigters in 1896 was om onderwvse rs te voorsie n
war o.a. die Christelike waardes sou oordra aan d ie kind o p skool.
As personeellid onder [wee voormalige hoofde. wyie more. H.A. Rust
en c. P. van der vrerwe. Ion ek getuig van die oorgawe waarmee
hie rdie onderwvsleiers hulk vereenselwig her met die hoogste srrcwe
van die "Builders of Huguenot", Ook die boodskap van '0 profes
xionele ingesteldhe id is met liefde oo rtuige nd ingeskerp by die
voo meme nde onderwysers.

Suid-Afrika is mer reg trots o p d ie aans ien war O KE verwerf her en die
wvse waarop geestelike besirtings en kuhuurgoedere oo rgedra word
can sy studente. Tereg her d ie onvergeetlike ds . Andrew .\lurr.lY een
keer opgemerk: -The influence of me statesman was nor to be com
pared to that of the teacher," En by 'n herdenking va n die ontstaan van
die Seminarium was sy anrwoord op die \"r.lag wat 'n mens vir jou land
kin doen : -They could do marry things, but the best they could do,
was to get hold of the youth, and plant in their heads the fear of GOO-.

'n jong man her o p 'n keer 'n brief aan Carlyle gerig a m te vemeem
wa r die ge he im van suksesvolle onderwvs is , Onmiddellik her Carly le
die brief beantwoord. "Be what you would have you r pupils be. All
other teachings is unblessed. moc kery and apery" .
In nederigheid en met lof en dank aan die groat Leermeester kvk
e ns rerug op 'n eeu van onderwvsersopleiding o p We llingto n, Soos ' 0

Moses van ouds is ons gebed oak da t Hv mer e ns sal s:umgaan op
die onbekende pad vorenroe.

MJ,L OlJ\UR

Dosen t 194901967
Rektor 1968-19n

(Mnr. Olivier is ooneoe one oee naaat tty oe
voorwoord gesl<ryf her. - Red)

Rektor: WOK ( 19 78-1989)

BOODSKAP VA" DIE LAASTE R E K T O R VA" WO K

'n Eeufeesvie ring is 'n uitsonderlike gebeurrerus in die bestaan van
enige inrigting en daa rom is 1996 'n besondere jaar vir elkeen war
aan die Onde rwyskolleges wellmgron e n Boland verbo nde was of
nog ka n wees. Gedurende die afgelope honde rd jaar he r o nderwy
sersopleiding o p \X'ellington ontwikkel uir die nocdmaatreel van 'n
kwekelingstelsel rot die reeks vieriarige opleid ingskursusse wat
vandag deur die Onderwvskollege Boland aangebied word . Dit alles
her gepaard gegaan mel vele vreugdes. maar ook vele hartsere en
traumas. :'\ograns staan die OKB vandag sterk en geruig daarvan dat
die drome van die Godsman Andrew vlurray steeds o p hierdie dorp
verwesenlik wo rd.

Xamens die oudstudenre en -dosente van d ie \X'OK se ons graag ba le
geluk nan die O KE mer die feesjaar e n alles war reeds weer in die
afgelope sewe [aar bereik is. Die wil om die besre re gee vir die kind
in die klaskamer is nog alryd die drvfkrag agter alles war o p d ie kam
pus ondemeern word. Mag elke student en dosent me r hoe idealisme
vervu l blv Ie midde \-an die krisisrye w3.3rdeur d ie onderwys en ook
o nd erv.;.:sersopleid ing in die jongste ryd meer worsre! . _\ l3.g u noait u
ge!oof in die Hemdse ' ''ader yerloar nie , want om \'ir die ond erwys
\"()()f te berei is a m met eWigheid.~,:werk besig Ie bly.

E. S~UT



D
ie fe esjaar word soos beplan gekenmerk deur

'n reeks geleenthede om die aandag te fokus

o p hierdie kollege en sv lang en trotse

verlede. Die jaar word oak gekenmerk deur onse ke rheid

war spruit uit die huidige landsomsrandighede. die

radikale aan pa sslngs war in die o nd e rwvswere ld en die

wereld van o ride rwysersop leiding gernaak word , die

Oudit van Oriderwysersopleidi ng , die verslag van die

Nasionale Komrnissie vir Heel' Onde rwys . die saarn voeg

van verskillende we relde. oak ond erwyswerelde van die

nuwe Suid-Afrika .

OOS her dus d ie voorreg om met da nkbaarheid en trots

te rug re kyk op die bog skof war agte r die rug is: o m die

geskiedenis weer op te diep en daarin te dell', a m die

groot name en gebc'urtenisse op te teken en met ver

wondering kcrmis It' neern van O OS voorgangers ~

drorne en war urreindelik verrnag is: om op nuu t re be-ef

hoe stewig die fonda rnente gele is. Ons her ook di e HX)(

reg om '0 paar bakens te pla nt W :It vir die nageslag sal

se: in 1996 her die Onderwyskollege Bo land stil ge word.

teruggekyk. en o nthou war nooit vergeet mag word nie.

Die feesjaar. 19%, eis oak ryd en aandag aan d ie beplan

nin g van die onmiddellike en langterrnyn toekoms van

di e OKB. Daa r wo rd gesoe k na anrwoorde op 'n klomp

vrae. Hoe rnoet hv sy rol speel? \\t"ie is sy n U\\T gemeen

sk ap? Tor waar strek sy vee..in twoord e likheid? \\'aner aan

passings rnoet hv rnaak? \\atter vernuwing is nodig?

Te midde van die baie vrae. die verwarring. die o nseker

heid, is daar die vaste geloof da t daar nag 'n eeu voorle.

Dalk sal ons anders lyk, oris opd rag aangepas word, d ie

gesigte vera nd er, die O KB-familie heel moo mlik anders

saam gestel word. maar die gro ndslag van wat hier

gedoen sal wo rd. d ie rede vi r oris wee«, is onveranderd

- d ieselfde as W 3 ( die srigters met vrvmoedigheid sou

gese het.

.o17Jeadrancement of tbe Redeemer 's Kingdom i ll prorid

illg (l sound religious education fu r Hm llg Ladies. and

more especially ill training Christian Teachers. ..

O p hierdie fondarnenr Ie- oris die eerste stene van die \"01-

gende 100 jaar.



REDAKSlONEEL

D
it is eefS wu nnecr '0 m ens stil

staan by 'n bepaalde mylpaal. jou

rugsak afhaa l e n vir 'n oomblikkie

asern skep, dar jy random jou kyk. In die

geskiedenis van ' 0 opvoedingsinrigting is dit

ook so : jy sien gesigte van studente en

dosente de ur d ie [are, ir sien prestasies war

behaal is. jy sien veranderinge war deur d ie

jare aangebring is ... maar iy korn d iep o nder

di e besef dar di e o pvoedi ngstaak nooit

vol tooi word nie.

O m 'n blik te bied nor war hierdie kollege

nor d ie afgelope eeu bere ik her e n dit alle-,

saam te vat in ' 0 beperkte ruimte, is ' 0 haas

onbegon ne taak. Duisende studente her deur

die [are hu l opleiding hier voltooi en die eros

va n hierdie inrigting bat deursuur in hoeveel

skole oor die lengte en breedte "an die land.

Die wcerklanke van honderde dosente se

ste mrne en segswyses weerklink nag steeds

in die oor en o p hierdie fundament gegrond

ves. bou die Onderwvskollege Boland steeds

\"OOl1.

' 0 Honder d jaar se ervaring en tradisie k.in lei

to t se lfgenoegsaamhe td . maar hie r aan die

e inde van die rwin tigste eeu dien dit juis a....

'n aansporing vir die Ko lleg e om nag groter

ho ogtes te be re ik . nag rncer ho mself toe tc

spits op gehalre -o nderwv-. en nag: meer bv te

dra tot die opvoeding van die jeug va n Suid

Afrika. on- mooi lund.

Dit is ook daurom dat on- in hie rdie uirgawe

spe.... iaal ruimte geskep he r om aan te toon

dat d ie Onderwyskol legc Boland hornse lf

reed", geslvp het am die een-e n-rwi ntigste

eeu Iller vertroue tegemoer te gaan . am die

Bolandse gemeen....kap in die be -onder. maar

ook die helc land. Suid-Afrika. tot dien- re

Wee... . vlct Deug en Kenni.... as leu ....e. sien on-

uir na die volgende skof ...
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DIE ONTSTAAN
VAN DIE ONDERWYS

KOLLEGE OP WELLINGTON
Saamges tel.J.Joubert

Hoofstraat, Wellington 1899

D ie ontstaan van die kollege
op Wellington kan histories
sekerlik toegeskryf word aan

die visie van die beroemde dr. An
drew Murray. Met sy karns na Wel
lington in 1871 as predikant, was hy
terdee bewus van die gebrekkige
onde rwys - en opleidingsgeriewe in
die Kaapkolonie. Daar was vir hom
'n gebrek aan deeglik-opgeleide
Christelike ond erwyseresse.

Gedurende die Desembervakansie
van 1872 her Murra y die Iewensver
haal van Mary Lyon, 'n kampvegte r
vir die opleiding van dames in die

VSA gelees. Deur harde werk en in
die geloof het sy 'n inrigting vir die
opleiding van dames te Mount Holy
Oke, Massachusetts, gestig. Haar OJ>
leidingsfilosofie was gegrond op drie
hoekstene: HOOF, HART en fL.....xn.
In diepe gel oof en vertroue her
Murray dadelik aan d ie hoof " an
Mount Holy Oke in Amerika ges kryf
om onderwyshulp, Groot was sy
blydskap toe da ar in a ntwoord op sy
gebede die dienste van rwee baie
bekwarne en gelowige dames, rnej].
Abby Park Ferguson en Ann e E. Bliss,
bekom is.

Met die inisiatief en srukrag van hier
die drie persone is die Hugenore Se
minarie aan die begin van 1874 ge
open. Van meet af aan her die Huge
note Seminarie met daadwerklike
oprrede daaraan gevwer om Chrisre
Iik-georienteerde onderwyseresse op
te lei.

Die uitslae van die skoal was 56
goed , dat die Superintenderugene
raal van Onderwys (Se O), dr. lang
ham Dale , roegelaar het dar die
skoo l sy e ie Elementere Onderwys
eksamen kan afneem. In 1882 is 'n
spesiale normaaldepartement aan die

Dr. A. Bliss Dr. Andrew Munay Dr. A. Ferguson

10



Semina rie gestig om onderwysers op
te lei. Gelykrydig mer hierdie ont
wikkeling is ook 'n modelskool in
Malherbestraat o pgerig . Junior Pri
mere leerlinge vanuir die dorp is
daar onderrig. te rwyl die kweke
lingonderwvsers van die Seminarie
die geleentheid gehad he t om daa r
die teorie in die prakryk in te oefen.

DIE KWEKELINGSTELSEL

Kwekelinge is nie ne t by die Semi
narie opgelei nie, maar oak aan die
Publieke Seu nskool van rnnr, Robert
~lacCrone en die Blouvleiskool van
mnr. ~l.]. Stucki . Die stelsel her kort
liks daarop neergekom dat skol iere
war aan die vereisre srandaard \'01
doen her, 'n jaar lank o nder die lei
ding "an 'n goedgekeurde onderwy
ser moes werk. voordat hulle kon
uitgaan as gekwalifiseerde onder
wysers.

Aan die einde van die jaar, moes die
kandidaat, be newens 'n mondelinge
en skriftelike eksarnen. ook 'n klas
voo r '0 Inspekteur van Onderwys
aanbied. Mer verloop "an ryd is die
toclanngsvereistes verhoog, maar die
stelsel het steeds baie gebreke
gehad.

» >

Studente van die Opleidingskool en Seminarie afgeneem "001' Wh ite House, 1898.

Jfis!,ie - Hugcnote Senrinarie:

"The adrancvment (lj the Redeemer's KillJ!,dvlIl ;"

prol'iding II ,\tJlt"d religious educationfor .1'tIlH/).!,

ladies, nrnl more especiutty ill tnrj"ill.~ Cbristmn

Teachers ':

Derdejaarstuctente voor die Herbert Baker-gebou (1 911), James Harvie (hoof 18 96
1921 ) sit In d ie tweede ry van YOOI' in die m iddel. Sy opvolger. Arthur Davies. sit tw ee
p leldle li nk s van hom.
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MIDWAY - die eerste gebou wat gebruik is vir onderwysersopleiding op Wellington

Die Het'bert Baket'-gebou. Werksaamhede aan die gebou is vroeg in 1896 begin en die
gebou het oor 6 klaskamers beskik.

lugtig om aansoek re doen . Die eer
ste viertal mans her in 1899 vir die
0 2-klas ingeskryf.

Namate die o nd e rwyss tandaard ve r
hoog is en d ie ge tal ond e rwvsers ge
groe l her . is die roelatingsvercistes
oak verhoog. Gedurende 1897 is die
"i\liddelk b s- van die Seminarie na
d ie Opleidingskool oorgeplaas - die
sertifikaar kon slegs deur matriku
lante behaal word - en mer hierdie
verskuiwing het die inrigr ing sv
eerste naamsverandering be leef. Dit
sou van toe af as die Opleidings
kollege (Trai ning College) bekcnd
staan a m die studente mer 'n ma tri
kulasiesertifikaar regemoer re korn. •

DIE EERSTE STUDENTE

H oeWei d it die ve rwagting was
dat die Ople id ingskool met
75 studente sou begin. is hier

die verwagtinge oortref toe 108 stu
de nte in die eerste kwartaal van 18%
ingeskryf her. Dit was betekenisvol
da r geen manstudent ingesk ryf her
nie . :.11 her mnr. \ lacCrone 'n re use
bydrae gelewer a m d ie Opleiding
skoal te vestig. Die noue samewerking
russen die Seminarie en die Oplei
dingskool het waarskvnlik die per
sepsie bat ontstaa n dar dit 'n ver
lenging van d ie Seminarie was. cn
d3;rom w as die mans w3:Irskynlik

Sir Thomas Muir is in 1892 aangestel
as die nuwe SGO van Kaapland in die
plek van dr. Langham Dale. Muir he t
nie net die onderwys op ,n gesonde
adrninistratiewe voet geplaas nie ,
maa r ook die gehalte van die onder
\\1'S aan die Kaap baie verhoog. Hy
was oortu ig daarvan dar die oplei
ding van onde rwyse rs in spesiale
op le idingskole moes geskied.

In 1895 her Muir vir mej . Ferguson
genader oar die moontlike stigting
"an 'n opleidingskool vir leerling
onderwysers op Well ing ton. Sy het
op haar beurt die hulp ingeroep van
mnr, ~lacCrone van die Publieke
Seunskoal a m oar die saak te be
sluit. Die plan w ord aanvaar en her
verscker dat manlike, sowcl as \TOU

like leerlingonderwy sers in dieselfde
opse r o pge lei so u word. Die plan
was dat die Departement drie groor
lokale vir studente so u oprig, asook
'n spesiale lokaal vir die leerlinge
van die Malhcrbcsrraatskool war sou
dien as oe fenskool. Die rwee skool
hoofde sou beheer he oar d ie op le i
dingsk ool. M uir het ook die rwee
ho ofde versoek om die nod ige
sta ppe te nee m a m 'n geskikte ter
rein te be ko m en planne vir die
nu we inrigting op te s tel.

1892 - 'N HUWE TYDVAK

DIE EERSTE PERSONEEL

A anVanklik sou die hoofskap van
die Opleidingskool gedeeltelik
deur die hoofde "an die twee

sko le gehanteer word. maar 'n geskik
te man. in die persoon van mnr. James
Harvie , her op die toneel verskyn. Hv
het rer wille van sy gesondheid van
Skotland na me Kaapkolonie gekom.
en is deur dr. Muir gevra om die hoof
skap op hom re ncem.

Die klasse het o p 26 januarie 1896
begin. Die personeel her besraan uit
mnr, Harvie en twee assisrente , mejj.
Johanna E. Malherbe e n E.E. Fisk. al
bei van d ie Seminarie..\lej . Malherbe
her ses rnaa nde lank waargeneem in
die plek van me]. E. Solomon. terwyl
laaszenoemde besi g was mer haar
twt'~larigt' no rmaalc ple iding in die
VSA. Reeds in die eerste kwarraal het
lOS studenre ingeskrvf - almal da
mes. Die minimum toe laringsvereistes
was .n o ude rdom van 15 [aar en Sf. '-1 .

So her d ie inrigting war later bekend
sou word as d ie O pleidingskollege/
O nde m 'yse rsko llege/ O nd em 'ysko l
le ge \\'e llingto n dan umptelik in 1896
o ntstaa n. Dientengevolge is dit die
rweedc o ud ste onderwyserskollcge
in die RS.-\.
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LEIERS VAN DIE INRIGTING

Gedurende die 1'1'11 rau sy bestaan bet die kollege slegs agt boofde (later

rektore) geliad. In d ie opsig teas die inrtg ting geseeud, iraut sonder 1Ii!

sondering was dit utters begaafde persone teat sterk leidlng gelleem bet.

Alboeuel billie uiteraard 001' uiteenlopende persoonlllsbede beskik bet, bet

ellseen in sy eie era en op sy eie manter '11 besondere bydrae geleuer tot die
uitboutng ran lrierdie trotse inrigting.

JAMES HARVIE (1896 - 1921)
• As eerste hoof moer hv as die grondlegge r van die kollege gesien word en

'n baanbreker o p o pvoedkundige geb ied.

• In 1896 was daa r slegs 86 srudente.

• Getalle groei sradig. maar tee n 1898 ondersteun vier assistente hom in di e
opleidingstaak,

• Verskeie nuwe kursusse word in sv diensrydperk ingesrel.

• In 1919 was daar reeds 180 srude nte ingeskryf

• °0 Kwo tastelsel verhoed cnige an de r vinn ige uirbreiding.

• Die Baker- (18 96) en Parkergebou (1912) word opgerig.

• Hv 1;\'35 .n dicpgelowige Skot war a ktief betrokke was in die Presbi te riaan se
gemeenre op \'\'e llingron.

• Op ad ministratiewe vlak was hy egter nie baie suksesvol nie .

ARTHUR WYNN DAVIES (1922 - 1935)
• Hv was ' 0 Wallieser van afkoms en besonder lief vir sang.

• Hy was vanaf 1910 lid van die personeel- eers as dosent e n vanaf 1919 as
onderhoof en va naf 1922 as hoof.

• Hv was hoof in 'n rvd roe daar voortdure nd ek o nomi ese probleme in d ie
land voorgeko m het.

• Toelatingsve reisres is in sv dienstydperk aa ns ienlik verhoog.

• Dit was die ryd perk waa r Afrikaans al hoe meer 'n vast rapplek in d ie inrig-
ting gekry her. Self was hy noo it in staat om d ie taal d ot te pruat nie.

• Hv \\':15 'n wyse en besielende Icie r.

• Groot rnusiekaanbiedinge vind in sy tvdperk plaas.

• H~- rig self di e kollege koo r af.

• '-It has been life WOI1h living" is sy eie beoordcling van sy arbeid.

JAKOBUS GERHARD MEIRING (1936 - 1939)
• Akademikus van formaat.
• Groot getalle-uitbre iding van studente vind plaas,
• As intellcktuele le ier nee rn hy op baie te rreine d ie \'O0I10lL

• Die Kollegeb ib lio teek wo rd ingerig.

• Spesiale kursus in Skoolmusiek wo rd inges tel.
• Die oefenskool word he rdoop na Pierc r Retiefsk ool .
• Im plementee r ' 0 nuwe prak tie-,e onderwvsstelscl -

voorloper op die geb ied in SA,

• Hv ste l 'n maandelikse srudiekring vir al die dosente in.

• Begin me t 'n spesiale kunsversarneling vir die kollege.

• Huis vlciring word na hom vernoern.

• Hoof in Iewenskragtige rydperk \ ':10 vernuwing.
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HUGO AMOS RUST
(1940 - 1953)

• Hoofskap val grootliks saam met die Tweede Wereldoorlog.

• Tekort aan geld skep p robleme.

• Bcywer hom vir die uitbouing van die Kindertuin- en Klasmusiekkursusse.

• Spesiale kursus in Huishoudkunde word in 1949 ingestel.

• Studentegetal het met sy aftrede in 1953 verdubbe l.

• Beywer hom vir die uitbre iding van musiekfasilireite.

• Stel '0 stelsel van sk akeldosente in om die studenre by te staan.

• Kalm en beredenerende persoon.

• Goeie redenaar.

• Na sy aftrede was hy SA se ambassadeur in Nederland,

CAREL PETRUS VAN DER MERWE
(1954 - 1967)

• Vanaf 1945 was hy dosent aan d ie kollege.

• Die Kollege belee f 'n opbloe ifase tydens sy hoofskap.

• In 1960 volg die insrelling van '0 akademiese spesialiseringskursus aan
die kollege .

• Uitbre iding van die fisiese geriewe .

• Ingebruikneming van nuwe kollegekleure .

• Moedertaalonderwy s.
• Hv was 'n woordkunstenaar van gehalte en her 'n groot bydrae gelewer vir

Moedertaalonderwvs.

• Sy saalpraat jies was altyd uitstaande en hy her die hoogste agting geniet
onder die personeel en studente .

• Voorsitter van die SAOU.

~~TTHYSJOHANNESLOURENSOUVffiR

(1968 - 1977)

• Amp snaam verander van Hoof na Rektor.

• Die Kollege het groot o nrwikkelinge beleef in sy di ensryd ,

• In 1977 was daar 633 studente .

• Instelling van 'n verpligte driejaa rkursus.

• Nuwe uitbreidings vind aan die gebouekompleks plaas.

• Bloeitydperk op spon- en kulturele gebied.

• Hy was '0 onderwyskenner en uitmuntende redenaar.

• Hy was verder bekend vir sy ferm o ptrede en buitengewone
adrninistrariewe gawes,

• Voorsitter van die SAO U en redakteur van DIE U"l E.

• Diep-ge lowige Christen - begenadigde leie r,



ETIENNE SMIT (1978 - 1989)
• Implemenrering van die sa rnewerking mer die US.

• Kollegeraad en Kollegesenaat word in 1979 ingesrel.

• Amprelike instelling van akademiese opening en Dip lomaplegrighede .

• Dalende srude ntegetalle as gevolg van '0 kwotastel sel .

• Vierjarige H.O .D. (Junior Primer) word ingesrel.

• Eerste srudente van die H.O.D.-kursll 5 verwerf diplomas.

• Die eersre vakblad. die \\·OK-I]\"DABA. word uitgegee.

• Geesdriftige en dernokratiese voorstander van '0 komireesrelse l.

• Personeelhandleiding maak kollege baie meer vaartbelyn.

• Kulruunne ns van formaat met 'n baie gesonde belangstelling in spo rt.

• voorsitrer van die SAGD.

• '0 Persoon met '0 baie hoe graad van inregrtte it.

DIE
'N

BEGIN VAN
NUWE ERA

DIE ONDERWYSKOLLEGE BOLAND

J.D. SIABBERT (1990 -)

• Oprigting van d ie Srudenresenrrum.

• Resrouras ie "an Goodnow. Holy O ke , Mary Lyon.
Hu is Bliss en Huis Murray.

• Instel van 'n Bestuurspan. D ie Uirvoerende Komi tee.

• Instelling van Deelrydse Opleidingskursusse .

• lnlywing van die onderwyskol leges Denneoord en
Arhlone by OKB .

• Insrelling van die een jarige kursus: H.O.D.
(Prep rimer) .

• O nrwikkeling in di e rigting van Tegnologie
onderwys .

• Beywer hom ste rk vir personeelonrwikk eling en
die inkoop van ku ndigheid.

• Skakel sterk na buite ten opsigte van akademiese
en gemeenskapsberrokkenheid.

• Tydperk waartydens grater ouronomiteit vir die
kollege verkry is.

• Ondervoorsirrer va n d ie SAOU.

• Neem srerk leiding binne d ie Wes-Kaapse en
Su id-Afrikaanse kollege-opsct.
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PERSONEEL IN DIENS

111 die loop /,{11/ die 100[aar uas daar meer as 200 roltydse ell bale meer

deeltydse dosente aan die turigting. rerbonde. Hulle leundiglrede, toegetryd
beld ell entoesiasme moes 'II reuse-Inuloed op bulle studente geliad bet trat

op billie beurt as onderirysers duisende leinders ill Kaapland ell ill die bele
SA betnrloed bet.

D aar kan min twvf e l besraan
da t die koUege homself deur
die jare heen bewys het as een

van d ie toonaa ngewende kolleges in
SA. Die gehalte van die dosente , e n
veral hu lle arbeid. het sekerlik 'n
re use b ydrae daartoe gelewer, In die
kader van kolleges ko n die inri gting
hornself op alle terreine ha ndhaaf en
her selfs ver bo ander uitgestyg.

Aanges ien die onde rrigfunksie by
onderwys ko lleges se ntraal staan. her
hie rdie funksie da n ook altyd voor
rang ge niet. Deur effektiewe onder
rig he r die dose rende personeel aan
hul studente die korrekte voorbeeld
gestel en doeltreffende, prakrykge
o rien teerde onderwysers die pro
fe ss ie ingestuur, Gedurende d ie kol
lege se bestaan her bvka ns 10 000
leerkrJgre hier gekwalifiscer.

~l:.lar d ie n~l\ 'orsingsfunksie is ook
nie ;lfgeskee p nie. DaaIyan geru ig
die inisiarief war deur personeellede
en srudenre genee m is: die grade 
die mees te daaryan beroepsgerig 
wat die personeellede \'e rwe rf het
en die taUe tn lskrif- en ander grate r
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publikasies van vakku nd ige en/of
vakdidaktiese aa rd deur studc nte en
dosente . 'n Besondere klem is daar
o p ge1e om studente navorsingsbe
\VUs te maak in di e verrrou e dat
hierdie bewustheid hu lle hul lewe
lank so u bybly en so u groei e n
ontwi kkel. In besonde r, so word daar
geglo , was die ond erwysprakryksrel
sel. wa r ontwikkel het uit jarelange
navorsing , 'n deurbraa k.

Ook op die gebied " an dienslcwc
ring aa n die gerneenskap was die kol 
lege alryd op die voo rpu nt. Uite raard
her d ie oorwlg van d ie diens na d ie
onderwysgemeenskap geg aan. Lede
van die dosere nde personee i her
deur d ie [are he en 'n prorninente rol
gespeel in die o nd e rskeie onde r
wysverenigings . So \vas \\'O K se
laaste vyf rektore alrna l by geleenr
he id , 'oor5itter "an die S,-\OU, W'OK
dose nte het " oorts be langrike b\'
df3es gelewe r in sillabus- en studie
komitees. in besrure \·an v3kve re
nigings, as referenre en h.Llfsus leiers.
Die rol \'an dosenre e n srudenr e in
die plaaslike en bree ge meenskap

buit e die o nderwy s, was nie minder
belangrik nie, Dink maar aan die lei
ding war uitgegaan her in die plaas
like stadsraad, kulruurrade . jeugver
cnigings. sportliggame en nog ba ie
ander.

In die o phe ffing van die bree Suid
Afrikaanse gemeenskap, he, \\'01'
dosenre ewenee ns "0 rol gespeel
deur die doen van sendingwerk, die
aanbieding van lees- en skryfkur
susse en ander soortgelyke huma
nirere aktiwiteitc.

As inrigring verbind rot di e onder
wys, spreek dit vanself da t die kol
lege sy opvoedingstaak ba ie ernstig
opgenee m her. Die vorm ing van
kwekeling-onderwy sers was a ltvd
die priorircit en menige ouds rudent
kan getulg dat hulle juis o p die
WOK-karnpus rigting gekry het. Die
pragtige voorbee ld war talle o uds tu
denre as leerkragre en as oue rs in
die gerneenskap gestel het . en nag
alryd std. bevestig die sukses war op
hierdie gebied behaal is,

ALGEMENE GESINDHEDE TUSSEN
DOSEMTE EN STUOENTE

Die ba it: aangenarne gees war in die
personeelkarner tussen dosenre ge
heers her. is 'n uitstaa nde kenmerk.
Dit is vasge le in d ie dae va n -Jeems
& Jeannie" (noe mname van mn r.
Harvie en sy vrou). Hoewel ernsrig
van aa rd . het die Skat "0 sin vir
humor gehad. S ~- waardige optrede
he r baie kwinkslae o nder die per
so neel aangemoedig. Pa use wa s 'n
ryd van ske rts en lag, ~lej , Ella Malan
se dar dit as 'n soort kragsenrrale
gedien he r vir die res van die dag.

Mnr, Davies se persoonlikheid was
in sterk ko ntr as met die waardigheid
van mnr. Harvie . Hv was ·n groat
man - studenre her alryd sy fiers so
janmle r gekry as hy ko llege toe r,,!
Vir sy dae sou 0 05 kon sf: was hy
modern met sy sieninge .

Soos die meeste van sy landge note
was die \\'allieser baie lief d r sa ng



en daa rorn het hy die heIe kollege
betrek vir 'n sangklas rydens die
saallesuur. Hy was '0 dinarniese diri
gent war met groat diss ipline gediri
geer het, Die personeel her later self
aan hierdie lesuur deelgeneem. war
baie bygedra het tot 'n samehorig
heidsgevoel in die kol lege.

In Davies se ryd het die kollege in
die dorp se stadsaal opgetree. mer
Davies as die koormeester. Tydens
die eerste o pvoe ring ( 1924) was die
eerste koorstuk nag nie halfpad
voltooi nie , toe rnnr . Davies skielik
stop en se: "1\1y young people can
nor sing if there 's any talking in the
hall". Doodse stilte her oar die saal
gedaal, Parry van die dorpsmense
het hom kwalik geneem dar hy hulle
SODS kinders gehanteer her. Maar
daarna her niemand ooit weer ge 
waag am tydens 'n koorstuk te praat
as Davies d irigee r nie! Davies was
oa k die grondlegger van 'n informe
le afskeidspiekniek war langs die Berg
rivier gehou is. Om die karnpvuur
moes al die klasse dan sing en VOOf

dragte lewer, Tydens die geleenthe
de moes Davies dan glo oak self
solo -sangite ms lewer,

Dr. Meiring was 'n baie lewens lus
tige man wa r sy personeel positief
be mvloed het. Hy was vir baie van
die ouer perso neellede soos 'n jonger
broer ..vat leiding kon neern. maar
ook hulle op 'n wonderlike wyse kon
bemoedig, Me t groat waardering her
hy kenn is geneem van die kle inste
dingetjies.

Op inre llektuelc vlak het hv die per
soneel aangewakke r met die ins tel
ling van 'n studiekring vir die per
soneel. Elke maand het daar 'n by
eenkoms plaasge vind waar 'n per
soneellid 'n onderwerp moes voor
bcrei en as inleier dien vir 'n gesprek
daaroor, Hierdie versiendheid van
Meiring het die personeel so opge
skerp dat die Kollege 'n hoogtepunt
in sy rydp erk bclcef het .

Onder leid ing van die bekende P.J.J.
Lemmer het al die studente en
doseme aan n kooropvoering
(David the Shepherd Boy) deelge
neem war selfs in die dagblaaie
geloof is as ongelooflike koorsang.

Omdat rnn r. Rust 'n wakende oog
wou hou oar aIle aspekte van die
studentelewe, is personeellede aan-

gestel as beskermhere van se ke re
buitemuurse bedrywighede. Die Stu

dente her na g die leid ing genee m,
maar kon nou die spesifie ke dosen te
vir raad en hulp nader,

Onder leid ing van mnr. Rust het daar
'n verskeidenheid van aktiw itei te op
Vrydagaande plaasgevind omdat stu 
dente nie meer as een afnaweek in
'n kwartaal toegelaat is rue . Elke
dosent her 'n beurt ge had am ver
maak aan die studente te verskaf
Wonder/ike lerrerkundeaande. toneel
opvoerings, tiekiea ande en saarnsing
aande was die gevolg. Pappa Rust
soos hy algemeen bekend gesraan
het, was '0 ware vriend en raadge
wer vir sy personeel en stu dente .

Een van die dosenre het in 1953 die
volgende van ho m gese: "Die wereld
rwvfel vandag sterk oor hoe 'n staa r
die beste bestuur moet word. Ek
dink die VVO sou goed doen am 'n
afvaardiging na \XTOK te stuur om 'n
studie te maak van hoe am 'n
gemeenskap so te bestuur dat reg en
geregtigheid aan al sy onderda ne
geskied, WO K her onde r leiding van
sy hu idige hoof sande r reens praak

»>
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daarin gesl aag om die beste ele
mente van die outokratiese en die
demokratiese stelsels saam te smee
in 'n voortre flike stelse l van besruur",

Een van die talle pragtige stories van
hom is die vo lgende war mnr.
Flappie Lochner opgeteken het : "Die
onderwyser her die ve rhewe roeping
en taa k om te vervu l. Hy moet die
kinders van die volk opvoed en daa r
voor rnoer hy aka demies toegerus
wees . .Maar volgens Rust was d it nie
die vernaarnste kwalifikasie nie. Hy
moer trots wees op homself en op
die o nderwys , sy werk. 'Gaan staan
voor 'n spied , kyk vie rkant ig in jou
eie De en se hardo p vir jouself Ek is
Jan Visagie, die seun van KOGS
Visag ie van Kalkgat, Calvinia. Ek is
trots op my ouers, my naam en
myself. E,' gratia dei - met die hulp
van die Allerhoogste sal ek 'n su kses
maak van my werk en my iewe."

Verder her Rust ook vertel van die
...,. poliesman van Malrnesbury" .
Elke ogge nd was hy korrek en
net jies aangetrek en her fier en sta tig
na sy werk gestap o Hierdie houding
her ander mense geirnponeer en toe
mnr. Rust hom vra war die geheim
van sy besondere optrede was , was
syantwoord: "Every morning when I
leave my house for wo rk, I say (Q

myself, Yo u have the best job in
Malrnesbury." Hierd ie ma n het later
een van die hoogste range in die
polisiediens be klee.

Mnr. Rust, die boerseun van die
Swartland , die groat onderwysman,
sal nie de ur die honderde studente
war hy vir die onderwys opgelei en
vir die lewe bekwaam het, vergeet
word rue.

Mnr. Van der Merwe het met sy aan
gename persoonJikheid dit vir d ie per
soneel baie aangenaarn gernaak om
deel van die span te wees. 'n Kenrnerk
van '1'- leierska p was dat sy personeel
lo jaal aan hom was. Sy betrokkenheid
by hu Ueen hu Ue lewens het onuitw is
bare indru kke gelaar.

Een van talle p ragtige bvinkslae wat
hy in die saal vir die studente verteI
het, was die volge nde, "Ie mand het
eenda g 'n skoolkind 'n groot lawaai
met 'n 'lu i! gesig genoem. Daardie
lawaai word later stil, en vuiligheid
, 'e rdv.yn, en al wa t oorb ly, is gedeel
tel ik d ie stempel wat u o p daardie
kind afgedruk her."

Mm. O livier was 'n or..lror van for
maar. Van sy beroemde gesegdes
was, - 'n Yolk in ncxxl het u nodig
om d ie "o lkswa deur die drif te
sleep", en , -Elke da g wat jy voor jou
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klas gaan sraan, raak jy aan die toe
koms van jau volk. "

KNAP DOSENTE

WOK was werklik geseend om talle
knap dosente re kon he. Om al
hierdie dosente se uitstaande punte
te bespreek, sal o nmoonrlik wees . In
'n paging om reg te laat geskied aan
die o nde rwerp, gaan daar net na
belangrike aspe kte gekyk word. Een
van die grootste probleme is die fe it
dat inlig ting nie alryd getrou e n
beskikbaar is nie .

Akaderni es: Baie dosenre her
rydens hu lle ve rblyf aa n WOK
hulle akademies beter gekwali
fiseer. Die vo lgende persone het
hulle doktorsgrade verwerf terwy l
hulle verbonde was aan die kol
lege, Broodryk , M; Avenant, P;
Barnard , M .e.; Du Plessis, J.N.S.;
Von Ludwig, W.A.P.; Ge ldenhuys,
D.G.; Jordaan, E.; Smit E.; j ordaan.
Y.A.; j ouberr. J.J. (Van hie rdie per
sone wa s Broodryk , Barnard, jor
daa n, V. en j o ubert oak ou ds tu
denre van WOK.) Talle ~ l.A . -grade

en ander kwalifikasies is oak ver
werf.

- Baie goeie sportpersoonlikhede
was oak verbonde aan die per
soneel. Die volgende het SA op
di e sportveld ve rtee nwoord ig:
G .P. Lochner, 1. le Roux en E. j ou
bert . Op sportad ministraricwe ge
bied was daar ook talle dosenre
wat p rovi nsiale spanne afgerig het
SODS o.a. OJ de Villie rs, HJ Rey
neke, E. Ziersman, E. Jordaan . An
der her weer as keurders. pre
siderite en uirvoerende bestuurs
lede gedien.

Op die vlak van die uirvoerende
kunste het WOK 'n reusebydrae
gelewer en die volgende persone
het op die gebied p resteer:

Adrienne Jouberr, Joseph Stanford,
Susan Badenhorst. Koos Bouwer,
Bennett de Lange , Andre Serfontein,
Hermie van der Merwe, Benjamin
van Eeden, Leonore Ehlers, Susan
Saue rrnan. Louis du Preez. _

DIE VISEREKTORE
(1925 - )

Die volge nde persone was vir langer of
korter tydperke betrokke as die hoof of
rektor se regrerhand. Di e Iys van manne
roon da t hulle bevcegde mense was war
in hul d e reg groor bydraes rot die Kol
lege en die onde rwys gelewer her:

- c.c. .ltoore 0925 1011948)
-Perfecr Ge ntleman".

- Pj.D. Groeneu -oud (952 101 1954)
Larer Rek tor van die Onderwys
ko llege Graaff-Reinet.

- GP Loch ner 0954 101 1974)
Springbokrugbyspeler en -keurder.

- PH. Nortje 0968 101 1981)
Letter kundepryswenn er.

- f .A , 1'<lI1 Zy l 0975 lot 1980)
Wiskunde -ha ndboekskrywer.

- fj. du Toil 0 98 1 101 1984)
Biologie-handboe kskrywer,

- .It. Broodrvle 0982 101 1989)
Geskiedenis-han d boekskrvwer;

- ISS. du Plessis 0984 lot 1993 )
Letterkund ige kritikus .

- B. Naude 0990 - )
Wisk-unde-handboekskryw er.

- I mn der Coil]" 0 994 - )
Algernen e 'cetenskap-handboekskrvwer)



LESINGLOKALE EN BLYPLEKKE

Lugfoto van WOK vanuit 'n noordoostelike rigting (1940)

1. SIR HERBERT BAKER-GEBOU

(PIETER RETIEFSKOOL )

O mdat daar aan die begin van
1896 nog nie 'n gebou
voltoo i was nie , is die eers te

klasse vanaf 26 januarie 1896 op die
terrein van die Seminarie in die Mid
way-gebou aangebied. Die gebou
was gelee russen die huidige Huis
\Vouter Malan en Huis Murray.

Die beroemde argitek , Sir Herbert
Baker, het die be skeie gebou vir die
Opleidingskool beplan.

Dit her uit ses klaskamers bestaan en
her minder as £3000 gekos . In Julie
1896 het die Opleidingskool en die
Oefens kool d ie gebou betrek. Vir die
daarop volgende 17 jaar is in d ie be
knopte klaskamers klas gegee. In
jg97 her d ieselfde bouer, ]. Del
bridge. nog 'n klaskamer en 'n klein
saaltjie bygebou. Die gebou het van-

»>
Pentzstraat-aansig van Sir Het'bert Baker.gebou. Hierdie gebou het sedert Ju lie 1896
beide die Opleidingskool en die Oefenskool gehuisves.
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Die Herbert Baker.gebou is vanaf 1913 
1949 as skoolgebou gebnlik.. Die Pieter
Retiefskool het gedien as oefenskool vir
die onderwysstudente.
Foto: Pet'Soneel en leerlinge (1947)

af 1913 tot 1949 as skoolgebou van
die Oefenskool diens gedoen.

In April 1949 is 'n nuwe skoolgebou
op die terrein van Kwathu ingewy.
Dit het beteken dat die ou gebou
weer eens deur die kollege in
gebruik geneem kon word. In 1952
is sewe musiekka mers aan die agrer
kant van die gebou opgerig .

Aan die einde van die sestigerjare
het die kollege in die gees van ver
nuwing gestaan. Grootskaalse veran
dering rnoes aangebring word om
d ie toenernend e srude ntegetal te
huisves. Die ko llegeterre in is onder
'n vergroorglas geplaas . Die Baker
gebou her in die spervuur gekorn ,
aangesien die Onderwysdeparternent
(Kollegeraad/) nie geglo he r dat dit
geskik vir verandering is rue. Die De
parternent wou nie eers gehad he t
da t die gebou as 'n biblioteek ingerig
rnoes word rue,

Tydens d ie Adviesraad se vergade
ring van 1 Augustus 1963 her die
doodsklok vir h ierdie histo riese ba
kerrnat "an die kollege gelui toe
da ar besluit is dat, - ... dit nie inpas
by d ie uitbreid ing "an die kollege
volgens advies van die argi tek nie '"
die gebou is in die pad van die
uitbreidings aan die musiekblok".
Die Adviesraad was be reid o m die
historiese gebou op re offer vir die
gerief "an die rnusiekpersoneel, 'n
Reusepolerniek is in die openbare
media teen die atb reek gevoer 
~t\AR op die end was d it nutteloos.

! O

Die gebou Is weer na 1949 dew' die kolleg e in gebtuik geneem.
80: Vooraansig van gebou (1 968) 'n jaar voor slop ing
Onder. Agteraansig (19601
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Battle to preserve
old school fails

Huie

OOR ' N
SKOOl

Wellington Darem
'n Hart?

GROOT BOHAA I
KLEIN

Het
Noue

Behoiul. mn Geoou Hetd i<'11

/11 die gees N/1l rernuutng
mol'S die gebou aan die
etude ran die sestigerjare
pletunaak rir die oprig
/'{/II die nuisiekblok ran
die Kollege.

2 . D IE JO HN PARK ER-GEBO U

I n 1908 her die De part ernent
besluit dat da ar 'n nu we gebou
vir d ie kollege opge rig moes

word as gevolg van die groe iende
studentege ra l. :":3 ta lle administra
tiewe probleme her d ie Departernent
eel'> in 1911 'n nuwe sruk gron d van
af die Munisipalite it o nrvang wat aa n
die bestaande eiendo m gegrens het
wat geskik was vir d ie nuwe gebou.

Harvie her die argitek Jo hn Parker
oortuig da t 'n du bbelverdiepingge
boll opge rig rnoes word ,

Die pia nne vir die gebou is toe in
.\Iei 1912 aanvaar, Die gebou her uit
die volgende bestaan:

Ses klaskarners war elk 30 stu
deme ko n huisves:

>>> Partr.er-gebou met die Pieter Aetietskool aan die linkerltan t

21



EINDE VAN NOG 'N GEBOU SE ERA

Heel bo: On DeeI van die ParlIer gebou is egter aanvanJdik behou soos 'n lugfoto
geneem in 1963 getuig (bo J.

Belangrike Baken op
Wellington Word

Gesloop

.... _ ... u ,1lla.

Twee klaskarners war elk 28 stu
deme kon huisves.

'n Gimnasium:

'n Saal wat 350 persone kon
huisves:
'n \Verkkamer vir die person eel en
,n kan toor vir die hoof.

Die gebou is rydens 'n luisterryke
geleentheid o p 27 Januarie 1913
ingewy. Weens spasieprobleme is
daar reeds die volge nde jaar 'n to taal
nuwe vleu el met klaskamers aange
bou. Vir die dekades wat so u volg.
was die gebou die vlagskip vir
o nderwy s op Wellington,

Op 23 Julie 1962 verklaar die Hoof dat
die gebou gesloop gaan word. Vol-

nJE 0l.J Gf:tJVU H U I a rc

llrtiw'tv' Or !('!d' 'lf J''oi ll','e
_ u slnop mMr_ It. ord.

gens DIE BURGER va n 13 Augustus
1962 sou - ... die ou gebou o pgeknap
word , maa r roe ontdek die argirekte
da r rwee gewels reeds mee r as drie
du im oorgehel her,- Die Administra
sie het die gebou dade lik as gevaarlik
verklaar, 'n Tender vir d ie slo ping is
aanvaar en sander veel teenstand is
'n groot gedeelte van die gebou ge
sloop, Xa die sloping is d ie personeel
'n ryd lank in d ie oorblywende deel
van die gebou gehuisves,

'n Xuwe gebouekompleks is nou
opgerig en is o p 26 Oktober 1962
geope n. Tydens die geleentheld is
die nuwe saal na die kollegehoof,
mnr. CP. van der Merwe, vernoern.
In 1972 is d ie gebouekompleks
verder uitgebre i toe claar nu we le
singslokaalblokke aa ngebou is op
d ie te rrein wat vooraf uitgekoop is.

Die kollege terre in sou vir d ie tydperk
stre k vanaf Jan "an Riebeeckstraat tot
Fonte instraat en tussen Pentz- en
Malherbestraat. In 1952 is die erf war
aa n l\Ialherbestraat gegrens her,
aangekoop. Die c.p, "an der Merwe
saa l is op d ie erf o pgerig. In die jare
wat sou vo lg, her die Departernent
stadigaan al die woonhuise russell
Malherbe- en Pentzstraat tor teenaan
die rivier begin uitkoop. Dit was nie
alryd 'n rnaklike proses nie . maa r 'n
toekomsgerigte ""n.

Die be planning vir 'n "doelrnatige"
kollegegebou he r momentum opge
bo u, Die oorspronklike Parke r
gebou he t egter in die spervu ur van
die beplanning gekom . Gedurende
1960 was daar ste rk sprake dat die
gebou o pgekna p gaan word, _
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VAN DIE O UE

VERRYS

PLEK

DIE NUWE

IN DIE

HET

Partler-gebou afgeneem wanat die huidige Polisiestasie. Die
C.P. va n der MefWe-saal is gebou waar die opslaankJaskamer
WOOf' s t a a n.

Parket-gebou afgeneem vanuit Fonteinstraat.

Die nuwe gebouekompleks van die WOK (1962» met d ie C.P. va n det Merwe-saa l regs WOOl'

! j



DIE ONDERWYSKOLLEGE
BOLAND

Die amalgamasie rail WOK & OKP up die lsamptrs rail Wellington bet

meegebring dat 1I1111'e lokale aangebou moes word. Die lokale is aan die
bopunt vall d ie bestaaude geboue aan Mal/Jerbestraat se kant opgerig. '11

Ttreede adminlstratieu-e blok is ook opgerig.

Terwyl die Kollege in fat gekom he t
vir die eerste skof in 1990, was die
bouers,J.A. Louw (Edms.) Bpk. Paarl,
besig om die indrukwekkende nuwe
Hout- en Metaalwerkgebou af te
rand vir oo rhandiging aan die Kol
lege , Dit her aan die einde "an die
eers te kwartaal gebeur; 'n belegging
in die toek oms vir die opleiding "an
Hout- en Metaalwerkonderwvsers in
Kaap land . •

Regs en regs onder:
80uwertl aan die tweede adminis

tratiewe blok wat tuesen die bestaande
administratiewe blok en die

musiekkamers opgerig is.

Unks en links bo :
Die vooraansig van die nuwe Haut- en
Melaalwerkgebou wat in 1990 in gebruik
geneem is . Souwertt aan die Hout· en
Metaalwertlgebou soos gesien va naf
llalhet'bes traat.



BLYPLEKKE VAN DIE
STUDENTE

Die lsoshuise ell ander blyplekke van die stu

dente was in die loop ran die eeu uiat uerby is

seteerlits van die belangriksste plekke op d ie leam

p u s rir aile studeute. Dit is lrierdie plekke uiat

die nteeste deur die studente as "leolleg e" gesien

trordl Studenteleu:e is stnoniem m et lsoslnris
{ewe!

In 'n poging om die plekke te identifiseer. word

die "troo np lek he" in 'n kolontrornt weergegee:

Koshuis Opgerig In besit van WOK Gesluit/Mgebreek

\\:hite House 1840 1896 1941
.\Iurray Hall 1874 1941 OKB

Cottage 1941 1956
Oaks & Ferns 1947 1959
Goodnow Hall 1886 1941 OKB

Bliss Hall 1904 1947 OKB

Xavarre 1927 1938 OKB

Huis \'X'outer Malan 1954 1954 OKB

Huis Meiring 1959 1959 OKB

~ lacCrone 1904 1970 1985

,
- )



MANSKOSH UISE

Kwathu: Tuiste van rnanstudente 1940 - 1962. Huis Samuel (Huge.
note KoIIege) het as anneks gedien en 95 student_ is claar geves
tig.. Die gebou is gesIoop aan die begin van die sestigerjare.

Navane was yanaf 1938 in Kollegebesit. Dogters van die Semi
nan. het die gebou gedeeI met damestudente. Vanal 1961 is die
gebou gebruik as manskoshuis.

DAMESKOSH UI SE

"&lis Bliss. Die darneskosluis is wanat 1947 - 1956 deW"~
dent. bewoon. Dit is vir 'n tyd lank weer oeM gedra aan die Hoer
skooa. maar sederl 1970 het dit weer .., dameslr.oshWs geword.

Huise Meiring en Murray. "uis Meiring is in 1960 ingeWV en dien
sedertdien as dameskoshuis. Die gebou is opgerig waar The
Oaks en Fen1s vroeer ge.taan het. Huis Murray is vanal 1941 in
besit van die Kollege en na verdere aanbouings in 1958 hel
hierdie koshuis woonplek vir bykans 100 dames.

Ibc:Cn>ne
(H omest ead)
het aanvanldik
behoortaan
die Publieke
Jongenskool
later Hoer
sIlooi Huge
note. Die
gebou het in
Kollegebesit
gekom in 1970
en is tot 1985
as manskos.
huis gebruik.

"uis Wouter Malan is op 1uistetTJ'ke wyse ingewy en in Oktobet'
1953 betrek as dameskoshuis. Ventere aanbouings is later by
gevoeg na Hvis Meiring: Yottooi is, en sodoende is nlinne gemaak
vir nag ongeyeer 40 dames wat noodgedwonge in die Goodnow
saal moe. slaap.
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Goodnow·sa~". As
gevolg van die
gebrek aan
koshuisruimte Is
die saal in 'n sta
dium as slaape
lokale gebruik. In
1949 is dit as 'n
anneks vir Huis
Murray m.b.v . hoe
afskortings In
slaapplek vir 35
damestudente
omskep. In 1959 is
dit weer in 'n
gemeenskapsaal
verander toe die
dames na die nuwe
koshuis, Huis
Wouter Malan,
oorgeplaas is.

~ Dameskoshuise 11996) v...l..ru'. Muise Wouter Malan"~.1Ieiring, Mary Lyon-saaI en Bliss, met die Co it iOw--saal liNlS onder



AKADEMIE

'n Uitnodiging uit vervloe jare aan yoomemende onderwysstudente

OPLEIDINGSKOLLEGE
WELLINGTON

Die 0 11 gc,~t i l!de KolI~e 't'er, Il,u opleidirll 't'ir nmterwy~{e.se) 't'an E neepese lif·
llama. KI...se wor.1 eoo rber ei rir die eoleeode onder" ,....~ ier1ifik.te:

1. Prim~re OnJenrYler.(eue) ( 2 iaad.
2. Kloti lllr.illder.ond ..rwyserel8e (l jaar. na P.OJ

OllJer wYI in die Kle iukinder en Prim~re Kurl ulOM word in Afrikunl en Eng els gegee
eodat '0 stude nt 5 y Ilks ",m~n o f in AfrikaaulO of in E ngel, kan In~.

O"s mikpunt ill om aile saud eete, vcoe die ei nde "lLn die K URuI, abeoluu~ ~ wee~ ll1il

kmuk

'u Be kwILDle atal V &n d~kundiReW .:Ihier gee elke em l tige I~ude [l t die geteenf.heid nm
de61like 'lurk te Ir.u dcen.

Lcejes: A1 die Itud ellte 10_ , in toedgelreun.le loIiesbui5e.

llei. i_ £.l0 pe r ju r. JOD~tjietl £38 per i_r.

Goewermell~'· Lellingll il vcrk, )"ghaar by die KoUej e.

Doec -a_ k om 'u pro..pek'u l by die Prinsipaal .

.\ . WYNN DAVIES. B.Se:.

Vanaf 1970 is die nummum oplei
dingstyd van rwee tot drie jaar ver
leng met die insrelling " an die Pri
mere Onderwysersdiploma (P.O.D.).
Afsonderlike kursusse is terselfder
ryd vir junior primere en senior pri
mere studente ingevoer, Die behoef
te aa n die sg. spesialiseringskursusse
het egter steeds bes taan en derhalwe
is nuwe vierdejaarskursusse inge
voer war in daardie stadium as On
derwysdiplorna bekend was. In
WOK se geval is O .D.-kursusse in
Naruurwetenskap, Skoolmusiek en
Naaldwerk aangebied . terwyl 'n
O.D.-k"Ursus in lnstrurnentale Musiek
in 197.3 ingem er is.

Die benaminge P.O.D. (d rie iaar) en
0 .0. (\'ierde iaar) is in 1977 "er\'ang
deur Ondemysdiploma (Junior en
Senior Primer - drie jaar) en Heer
Ondem,. sd iploma (" icrde iaar). "-'a
die in, ·oering van die ,·ierjarige Hoer
Ondem 'ysdiploma "anaf 1979 het die

die Senio r Derdeklassertifikaat
(03 Senior: een iaar na 0 3)

Vanaf 1920 is die o pleid ing "an kwe
kelingonderwysers by die hoerskole
uitgefaseer omda t daar in daardie
stadium genoeg o ple id ingskole of
o pleid ingsko lleges oor die Kaappro
vinsie versprei was - 'n o pleid ing
skoo l het 'n opleid ingsko llege geword
sodra hulle opleid ingskursusse vir
studente na rnatriek aangebied het ,
Nuwe diplomas is toe ingevoer, nl.
die Laer Prirnere Onderwysersertifi
b at (L.P.O.S.) en die Hoer Prirnere
Onderwysersernfikaat (H.P.O.S.), Die
toelating~\'ereisre is in 1924 ' ·erhoog
rot Sl. \111 en in 1929 tot sl. X.
Verskeie H.P.O.S.-b:ursusse is metter·
tyd omwikkel. en WOK is toegelaat
om die Kleinkinderskoolmerodiek
\'an die begin af in te stel. Later her
ook Skoolmusiek (938), Huishoud
kunde ( 950), "-'aa ldwerk ( 952) en
die Ab demiese \'akke (1960) gemlg.

OPLEIDINGSKURSUSSE

V anwee die groot tekort aan
onderwysers in die Kaapkolo
rue gedurende die negentien

de eeu is onderwysers vir die prime
re skool hoofsaaklik de ur middel
van die kwekelingstelsel opgelei.
Hiervolgens kon leerlinge, terwyl
hulle nog in die skool was , vir on
de rwysersop leid ing aanmeld in die
PT.1-, PT.2-, en PT.3-klasse (PT ~

Pupil Teacher). Die toelatingsver
eistes was betreklik laag , bv. in 1894
st. N ; vanaf 1899 st. V; vanaf 1901 st.
VI en vanaf 19 IO st. VII. Leerl inge
wat st. VIII reeds geslaag her, is van
die eerste jaar vrygestel en leerlinge
wa r reeds st. X geslaag het, kon by
die derde iaar aansluit.

'n Groot aantal hoerskole was bv
hierdi e kwekelingstelsel betrokk~,
waaronder ook die Publieke Seun
skool en die Hugenote Seminarie op
\l;"llington . Goedgekeurde onderwy
sers was vir hierdie opleiding verant
woordelik. Toe die "Wellington Tea
chers' Training School" met as hoof
mnr. James Harvie en rwee onderwy
seresse in 1896 ges tig is om die druk
op die skole te verlig, het die leer
tinge dieselfde Pf-kursusse gevolg.

In 1897 is die sg. '~Iiddle Class Cer
tificate- (d ie o u T2 of ' Second Class
Certificate " vir diegene war reeds die
Matr iku las ie-eksamcn afgele her)
vanaf d ie Semina rie na die Oplei
dingskollege oorgeplaas. en in 1907
het d ie opleid ing "an Kindertuinon
derw'yseresse gevolg.

In 1912 is 'n verdere studiejaar inge
stel. nl. die Derdejaar Seniorkursus.
Die ou kursus was toe as d ie ju
niorkursus beskou, sodat die derde
jaar van die juruorkursus met die
rweede jaar van die Seniorkursus
ge lykges tel is. Die srudente moes
dus van 1912 af die Senio rkursus
voltooi om as gekwalifiseerde onder
wysers beskou te kon word.

Die volgende sertifikare kon dus
teen 1912 by WOK verwerf word,

d ie Derdeklassertifikaat (T3 of 0 3'
drie iaar na Sl. VII)

die Tweedeklassen ifib at (T2 of
0 1:: rwee jaar na die Seniorseni
flkaat plus 0 3, o f een iaar na B.A.)

die Elementere Kindenuinsertifi
b at (E.K.G. , een iaar na 0 3)

die Hoer Kindertuinsertifikaar
(H.K.G., een iaa r na E.K.G.)



Proefonderwys 1936: dosente op pad om studente tydens praktiese onderwys op
omliggende dorpe te evalueer

-g. spesialiseringskursusse weggeval
en het hierdie vakke gewone vierde
.iarsvakke geword. Die gewone sa
.nestelling van die vierde jaar van die
H.O.D. was sodanig dat die student
[wee van sy vyf derdejaarsvakke op
vierdejaarsbas is geneem her. mer nog
[wee ander vakke op derdejaarsbasis.
I'("OK het derhalwe 'n groor verskei
denheid vakke op vierdejaarsbasis
aangeb ied , nl. Opvoedkunde. Afri
kaans , Engels. Xhosa, Geskiedenis ,
Aardrykskunde. Wisl-amde , Naruur
en Skeikunde, Bio logie , Musickteorie.
Instrurnenrale Musick, Klasm usie k,
\ aaldwerk, Onderwy skunde . Junior
Primer (vanaf 1982) en Iiggaamlike
Opvoeding: Dames (vanaf 1985),

Die samewerkingsooreenkoms met
die Universiteit Stellenbosch vanaf
1979 waarkragtens verteenwoordi
ge rs van die Univcrsiteit in die Senaar
en die Raad van WOK gedien het ,
het 'n belangrike rol gespeel om die
-randaard van die akaderniese oplei
ding aa n die Kollege te verhoog.

vlet die amalgamasie van die Onder
wyskolleges Paarl en Wellington in
1990 kon die nuwe Onderwyskol
lege Boland pur uit d ie wye verskei
denheid vakke e n ople idings kursus
se wat by sy voorgangers aangebied
is, Houtwerk en Iiggaamlike Opvoe
ding in die vierdc [aar van die H.O .D.
Senior Primer en die H,O ,D, (Sekon
der - Ho ut- en Metaalwerk) is by die
reeds bestaande spektrum gemeg,
Die H,O ,D, (Pre primer) is in 1995
inge,"oer. Nuwe vakke is ook ont
wikkeI. soos Omgewingsopvoeding
(Junior primer), Onderwysrnedia
kunde , Tegnologi e, Skoolbiblioteck
en Mediakunde. en Religie,

Deeltydse opleiding vir o nde rwysers
war in die prakryk staan, is in 1995
begin,

T'Needejaarklas va n 1941

ONDERWYSPRAKTYKSTELSELS BY
DIE WOK

- V ana f die stigting van die Op
leidingskool in 1896 her die
leerlingondemysers gelcenr

heid vir oefenonderwys van min
stens 10 uur per week in die Oe
fenskool en die Hoer Seuns- en
Meisieskole gekry.
Teen 1922 'was daar fasette van
die stelsel war dermate gepla het
dar 'n ondersoekkommissie aan
gestel is. Hie rna moes personeel
lede self oor hulle vakke se me
todiek begin toesig hou her.
Studente is verder volgens 'n De
partementele voorskrif verplig om
vir langer tydperke in die klasse te
wees. Dosente kon toe nie meer
alle lesse van die studente aan
hoor nie .

- In 1936 het dr, J,G, Meiring 'n
groot verandering bewerks tellig
deur do se nte demonsrrasiel esse
vir srudenre re laat aanbied. Stu
dente is verder aan die begin van

die derde kwartaal vir drie weke
lank na rwin tig sko le in die Boland
gestuur en deur dosente besoek.

In 1937 word d ie een rydperk van
drie weke uitgebrei na twee
skofre "an rwee weke elk aan die
begin van die tweede en derde
kwartaal ,

Vanaf 1945 is die gebruik ingestel
dar 'n derdejaarstudent saam mer
elke groep gegaan het om seker te
maak dat alles glad verloop.

- Gedurende die vyftiger- en sesti
gerja re her die gebruik ontstaan dat
al die studente . behalwe die eerste
jaars, skole gedurende die eerste
skoolweek van die jaar besoek.

Op die gebied van evaluering van
die prakriese onderwys her die
Hoofinspekte ur van Onderwys tot
se lfs in d ie sewentigerjare die
punte wat de ur d ie personeel
toegeken is. gemodereer.

In 1985 het daar 'n wesenlike
verandering in die stelse l ingetree.
Die studente so u nou binne die
kollege in die instituutprakti kum
di da kties en vakd idakties deur
mikro -onderrig geskool word,

Die kollege het verder ind iens
opleidingsku rsusse aange bied vir
die dosente e n onderwysers war
met d ie stu dente in die sko le te
doen het . Derde- en vierdejaarstu
dente sou nie meer en kellesse
aanbied nie , maar agtereenvol
gende lesse . H.O .D.-srudenre sou
nou 'n soort interns kap vo lg. Stu
de nre rnoes self klaskarne rnavo r
sing hanteer.

Die proefonderwys sou ook plaas 
vind oar 'n rydperk van vier weke in
die derde kwartaal. Met hierdie ver
anderi ng he r die Kollege die voortou
in SA ge neem. •
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D
ie studeute ran die Kollege leon

b ulle ook buite die tslashamer tell

volle ultleef - die talle rerenigings

ell sportsoorte bet naas studentejotyt ge-
staan 011I as balans te dien.

Die srude nre lewe aan die Kollege is
on weerspieeling van die dinarnika
war nodig was om die srudente vir
hulle rol as suksesvolle onderwysers.
ook buite die klaskamer. voor te
berei.

In die loop van die honderd jaar was
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KULTUUR

da ar baie verskillende vererugrngs
wat vir langer of korter tydperke ak
lief betrokke op die kampus was , In
'n paging a m 'n geheel indruk te ver
skaf, word die volgende as die be
langrikste voorbee lde verskaf

- Christenstud en tevereniging

(later CSV)

Debatsvereniging

- Kultuurvereniging

- Xoodhulp-. Musiek-, Drama- en
Toneelverenigings

- Afrikaanse Studentebond
- Voetslaanklub
- WOK-koor
- Orkes
- Volkspele
- Landsdiensklub

Staatmakers (Voortrekke rs)
- Fotografieklub
- VCHO (Vereniging vir Christelike

Hoer Onderwys)

Die bedrywighede is 'n groot male
opgeteken in die jaa rblaaie van d ie
Ko llege.

Die naam van die publikasie her
egter met die verloop van ryd heel
war verander:

- 1914:
Training College Wellington
Magazine

- 1927-1959:
Opleidingskollege Jaarblad

- 1963-1989:
Die Wynsto k

- 1990-1995 :
OKB Profiel

Die redaksie van d ie blad he r nor
rnaalweg hoofsaaklik uit die stu
dente bestaan - mel 'n rekordgetal
van 31 lede in 1953!

Vanaf 1979 het die redakteurskap in
d ie hande van personeellede oorge
gaan. maar die studente he! steeds
hulle belangrike rol as deel van d ie
redaksie gespeel.



PRODUKSIES

'11 Uitstaande tsenmerh van d ie Kollege se bedryu'ighede Ie opgesluit in die
groot aantal produlesies wat ill die loop van tyd op die teampus aangebied
is. Opsommenderu-ys uiord die produtssies ell opuoerings uaarby studente
betrohlee was in die uolgende tabel weergegee:

Datum "~Uk5ie Toneelopwoering Datum Musiekproduksie ToneeIoplll'oering

1905 Samson- G.F. Handel 1933 She Stoops to Con quer -
Rattigan

1906 St Paul - Mendelssohn
1935 Eisteddfod Mr Pim Passes by

'907 Joshua - G.F. Handel Shakespeare-program Die Bran - M. Murray
Die Pels - J. Malan

1908 Missa Duodecima ~ W.A. Mozart

1937 Gardener's Dream
1909 Hetorlese rnuslek Crystal Gazer

The Holy City - A lfred Gau l
Jakkalskaskenades

1910 Somerdag of

1913 The Taming of the Shrew -
Kunskritiek

Shakespeare 1938 Vr:xx die Trek

1920 Twelfth Night
The ROO'lantic Age - A.A Milne

1921 Messiah - Handel 1939 Death of Minnehaha Aankoms van die Hugenote
David the Shepherd Boy

' 922 Messiah - Handel
1940 Malkop Letti e

1923 The Tempest - Shakespeare Die Weg raak van Sann ie

1924 v ersketoenheoskon sert 1945 Letterkun deaand

1925 Hiawatha's Wedding Feast - '946 Die Braaiboud

S. Taylof Coleridge
' 947 Die dogter vir Janus

1926 The Holy City - A. Gual The Rival s ~ Sheridan
1948 Musiekverskeidenheids konsert

1927 H.M.S. Pinafore - Gilbert & Sullivan Toy Land - M. de Vitliers
Die Spookhuis - Grosskopf 1949 Song of Thanksgiving

1928 The Mikado ~ Gillbert & Sullivan Carnival - M. de Viltiers 1953 The Deaf Departed
Die Vrees

1929 Sea Idylls - M. de Viltiers 'n Skoonvader - J.H.H. de WaaI Die Braelboud

1931 Malkop Lettie 1955 Sangfees opg edra aan
P.J. Lemme<

1932 Miss Hoek of Hotland-
Hansen & Jensen 1956 St Mary Magd alene ~ John Stainer
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1957 Sangtees met c.a.: DieIigbIouvaas
Gerhard Beukes

A Song Cyde of Nursery Rhymes - Die onmoontlike twealing -
A. Hall C.J. Langehoven

Lank mag sy jewe -.
Stephanie Faure

~tlnn Musiekproduksie Toneelopvoering

1958 5angfees
Konsertkoortoer

1959 Sangfees
BtemaJ
Konsertkoo<toe<

1960 - 1962

1983 5angfees
Konsertkoortoer

1965 Sangfees met
Magdalena Past is Wailing
Konsertkoortoer

1966 Musiekfees
Konsertkoortoe<e

1967 Konsertkoortoere

1968 Konsertkoortoere

1969 Koosertkoortoere

1970 Konsertkoortoere
Requiem - G. Faure
Koorfantasie - Beethoven

En hadde de Iiefde niet -

Geen inligting beskikbaar

Die biM ehof - M.L Murray
Die president en die rebel

Die dieper reg 
N.P. van Wyk Louw
Koning Eenoog

Koning Eenoog 
N.P. van Wyk Louw

King Henry VIII
Die heks - C.L Leipoldt
Die vroue van Troje

1983 5angfees
Paassengfees

1984 5angfees

Kuestadee/name

SAUK-lV dee/name

Die president en die rebel
- J. Brits

Diepaddas - Doltvan N"oeI<erI<

1970 - Sangfeestet
19n Musiekfeeste

1985 Die Messias - Handel

5angfees

1978

1979

1980

1981

1982

Sangfees

Sangfees &
Koortantasie - Beethoven
Met Woord en Lied
Populere musiekkonsert

Walsdroom - F. Lebar
Sangtees en Requiem - G. Faure

Republiekteessangtees
'n Aand op Broadway
5angfees

5angfees
Paassengfees

1975: Ballade van die bIoed ·
do<stige jagter -
GA Watermeyer

Animal farm - George Orwell

Die eerste oogopsIag
a kuns! a komplot!
Kuikendief

Die paddas - Dolf van Niek.erk

Afrikaners is r:wesierig 
Andre P. Brink

1986

1987

1988

1989

vctcnaanse aand
Sangtees en Kuesta

The old maid and the thief
- G.C. MenotIi
Sangteesen koshuiskore
Roodepoort Eisleddfod

Die Massias - HAndel
5angfees
Opera-Sie groot rcct

5angfees
Musiel<J<onsert
Kueste
Roodepoort Eisleddfod

Dieman met die tykom sy nek

- 8artho Sm.
Oar die limiete - M.M. Walters

Piekniek te Velde
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SPORT
DIE SLAGAAR VAN DIE KOLLEGE

OP WELLINGTON

A an die opvoedku nd ige waar
de van deelname aan sport
he t daar by die WOK nooit

enige twyfel bestaan nie. Dit was nie
net die p restasies wat belangrik was
nie, maar veral die deelname war
geleenthede vir gesonde vryeryds
besteding ges kep her en in die pro
ses die liggaam en gees uitgebou
het, war bygedra het tot die sosiali 
sering "an die student en die nodige
onderbo u geskep he t vir die toe
komstige onderwyser as afrigter
en!of skeidsregter, Daarom het die
WOK hom van die staanspoor af
daarvoor beywer om sy studente so
veel moontlik geleenthede te bied
om hulle op sportgebied uit re leef.
Pragtige span- en individuele pres
tasies is dan ook deur die jare heen
in netbal, hokkie, ten nis , rugby, krie
ket, swern en atletiek gelewer,

ATLETIEK
Atletiek as sportsoort het arnptelik
op die kampus sy beslag gekry toe
mnr. OJ. de Villiers in 1954 begin
her om die jaarlikse interkoshuisat
letiekbyeenkomste aan te bied. WOK
her die eerste kee r sy stem in WP
atletiek laat hoor toe die span in
1966 aan byeenkornste deelgeneem
her, In 1971 is die arnptelike WOK
klub by die 5AAAU geregistreer. Die
baie bevoegde ).). Griessel het as
hoofafrigte r 'n groot rol gespeel om
die klub van krag tot krag te laat
gaan. Vanaf 1972 het d ie klub aan
die \VI' se klubkornpetisies deelge
neem. In 1975 het die dames die
senior skild in 'n baie strawwe kom
petisie verower,

Danie Goosen sou gedurende die
sewemigerjate 5pringbokkleure ver
we rf.

In die negemigerjare her mnr. Louis
Conrad ie met bekwaamheid gesorg
dat OKB die atle tiekbearnpte se
mekka van die Wes-Kaap word.

Hoewel die WOK-krieketklub ee rs in
1%3 amptelik tot stand gekom her,
is hie rdie sportsoort teeds dekades
lank op d ie kampus beoefen. Ind ivi
duele studente her lede "an die Wel
Iingron-krieketklub geword, te rwyl

wedstryde teen ontliggende skole,
ko lleges en kJubs op vriendskaplike
basis gespeel is. Verskeie studente
he t as lede van die dorpskJub pro
vins iale kleure verwerf Saver be
kend was Dennis Bezuidenhout in
die laat vyftigerjare die eerste WOK
student wat hierdie prestasie behaa l
he t.

Krieket he t eers teen die vroee ses
tigerjare begin opbloei. Aangernoe
dig deur die onvergee tlike mnr. ).5 .
Florence het die kJub vooruitgegaan .
Narna te die getal mans op die karn-

pus toegeneem het, het die kJub 'n
krag in die Bolandse tweede liga ge
word en sedert 1977 ook in die
reserweliga ,

RUGBY
Voordat WOK sy eie rugbyklub ge
stig het, he t die studente die spel as
lede van die \\"e llingron Rugbyklub
beoefen. Heelwa t van hulle her die
eerste span gehaal en selfs ook
p rovinsiale kleure verwerf,

In die WOK-opset her die rugby
»>
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INTERKOLLEGE-ALBUM

1954

Barry Wolmarans: Springbok 1977
- 1981; Junior Springbok

YICId Zolo - die
gees van WOK

g10 nie ." Deur die jare het letterlik
dosyne van WOK se rugbyspelers
provinsiale kleure verwerf, hetsy vir
Bola nd of later nadat hulle afge
studeer her , vir ander provinsies.

Hierdie spele rs het hoer prestas ies
behaal:

Netbal1943

1942

Een van Docrn-Doern se kollegas,
rnnr. P,H, Nortje. het in 'n geleent
heidspublikasie sy en die klub se
sukses SODS volg saarngevat: REn
o ns, DJ de Villie rs se vriende, stu
dente en oudstudenre. w eer daar is
net een verklarin g voor, Dit is die
werk van die towenaar, Doern
Doem, die groot indoena van die
ba ll game. Of sy weerga besraan? Ek

voor 1961 om die jaarlikse inte rko l
lege gewentel, Van 1940 to! 1945
was die [aarlikse hoogtepunt op die
sportprogram die interkollege teen
die Hugenote Universite itskollege,
Namate die studentegeta l by die
HUK gedaal het, is die kompetisie in
1954 gestaa k en het die rwee Wel
lingtonse inrigtings onder die vaa n
del "an \\'GK (Wellingto n Ge 
kombinee rde Kolleges) hu lle gesa
mentlike opponent , O KP, aangedu rf,

Om vir hierdie wedstryde VDOT te
berei, is elke jaar enkele ander 'wed
stryde gespeel.

In 1960 het die eerste volwaardige
WOK-span tot die Bolandse rugbyl i
gas toegetree. toe '0 onde r 20-5tU
dentespan in \\"ell ington se kleure
mel groot sukses deelgeneem en
gemaklik die kompetisie gewe n her.
Sedert 1961 het WO K sy eie span in
die tweede liga Ingeskryf, maar
steed' met \Ve llington-kle ure ge
speel. Die Wellington-klub het egter
alryd die eerste aanspraa k op die
srudentespelers gehad, Van die jaar
af het WOK aileen aan die interkol
lege tee n 0 KP deelgeneern.

Van 1961 tot 1986 was die interkol
legerugbyuitslae soos m ig:

Gespeel: 25; Gewen: 14; Verloor.
9; Ge lykop: 3,

'n Afsonderlikc WO K-rugbyklub is in
1965 gestig en dit het o nntiddeUik
seniorstarus gekry. TO! e n met 1988
het die klub, met sy beke nde ligblou
trui , sy sternpel du idelik op die Bo
landse rugby afgedruk. Dit was in 'n
groot mate te danke aan die legen
dariese mnr, D,]. de Villiers (Doern
Doern) se besondere bydrae. Spele rs
wat onde r sy hande deurgeloop het ,
was dit eens dar hy '0 re use- invloed
op hulle gehad het - op mee r as net
rugbygebied.

Die volgende WOK-span ne het van
1965- 1988 puik gepresteer:

Vierde span (kornpetisiewenners
1977)

Derde span (ko mpetis iewenners
1965, 1970, 1975. 1976)

Tweede span (ko mpetisiewenners
1976 en 1980)

Eerste span (kompetisiewenners
1971. 1973. 1974, 1976, 1979 en
1980: wenners van die He rmie
Roosskild 1981 en 1986)

1976 was inderdaad 'n gloriejaar vir
\\"OK-rugby, want die klub her al
drie die ligako mpetisies ver'Ower 
to t in daardie stadium was \VO K die
enigste klu b in Boland-rugby war
nog marin geslaag her.
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NETBAL
Netbal aan die WOK is voorafgegaan
deur korfbal , wa r deur d ie Ameri
kaanse leerkragte aa n die Huge note
Semina rie te Wellington bekendge
srel is. Saver vasgestel kon word, is
korfbal die eersre keer in 1910 by
WO K gespeel, Tot 1933 het WOK
me t d ie HUK en d ie Huge note Hoer
Meisieskoo l om die ' We llingto n
District Baske tball Shield- gekom
peteer, Me]. Ella Malan het as afrigter
opgetree vanaf 1914 tot 1929.

In 1935 het netbal d ie plek van ko rf
bal inge neem. Sedertdien het groot
veranderinge in die spelpatroon en
aan die reels plaasgevind . In 1938
het WOK by d ie WP Vrouenet bal
vere nig ing e n in 1947 by d ie Boland
netbalunie geaffiliee r, te rwyl laasge
noemde in 1957 by die SA Netbal
vereniging gea ffiliee r her. Geduren
de die laaste 20 jaar (rn.a.w. tot 1989)
van d ie WO K-netba lklub se bestaan,
was die klub , me t sy agt ligaspanne ,
een van die grootste klubs in die
Bolandnetbalunie.

WOK het sy eerste verteenwoord iger
in die Bolands pa n, nl , Sarie va n Lill,
in 1958 o pgelewer, Sedertdien her
talle speelsters gedurende die tyd
perk 1958 - 1989 die span gehaal en
met trots die pers en wit gedra.

Verskeie administrareurs van die
klub het 'n prominente rol gespeel:

A, Loock: Boland A-spe ie r en
kaptein: SA skeidsregter

Bolandspan en voorsitte r van die
SA Kollegesrugbyvere niging 1971
- 1989

H.). Reynecke: keurder e n afrigter
van die Bolandspan en lid va n die
Uitvoerende Bestuur

M. Broodryk: SA Kollegeskeurder

V. j ordaan SA Kollegeskeurder

H.N. Basson: Bolandkeurder

- ).). Joubert: SA Kollegeskeurder,
Seni or Vise preside nr van die
Bolandrugbyu nie .

In vooruitskouing van die amalga
masie russen WOK en OKP het d ie
studente, op aa nbeveling van die
WOK-rugbyklu b , in 1989 as een
klub aa n d ie ko mpetisie deelgeneem
en in 'n trui gespeel w at net vir die
jaar onrwerp is. Vanaf 1990 het die
klub slegs van krag tot krag gegaan.
In die rydpe rk 1990 tot 1996 her daar
alreeds weer 10 spele rs va n die klub
vir Boland uirgedraf.

Esna
Zietsman en
~oem Daern"
de Villiers 
jarelange-agierWOK._ne.

- Stefan Terbla nche: SA 0. 21 1996
Sewe administrateurs van die WO K
rugbyklub het eweneens prominente
rolle op besruursvlak gespeel:

G.P. Lochner: SA Keurde r en et 
like jare pres ide nt van die Bo land
rugbyunie

- D.). de Villiers: langer as 20 jaar
Bolandk e urder, afrigter van die

Netbal1938

1940

- Hendre Reynecke: gekies vir die
Sp ringbokspan 1974 . maar die
toer is weens politie k afge las;
Ga zelle 1972

Beau Schoeman: Jun io r Springbok
1982

- Mac j o rdaan. Gazelle 1974

- Tobie Ha nekom: Gazelle 1978

Buys Wiese: SA Plarreland 1976
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Korfbalspan 1914

Wenners wan die Du Plessis-beket' 1962

M..tt:zhp' iSPelers wat in 1985 sIloonsIlip wan huI onderskeie ligas gemaak het
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E. j oubert- ontva ng Departernent
Sport se rnerie tetoekenning vir
ne tbal: Springbok: SA Kay Meyer
span; Boland A-ka prein; SA B
skeidsregter

I. le Roux: Springbok ; SA Kay
Meyer-span: Boland A-span; SA
skeidsregter. afrigte r WO K 1

Y. Ryke: Boland A-span; SA skeids
regter : afrigter WOK 1

- J.W. Jacobs: Boland A-span: SA B
skeidsregte r, SA afrigter (inte r
medie r) ; afrigte r Boland B-span
en WOK 1

S .~I. Ziet sman: stig terslid , be
sruurslid en voorsitte r van Boland
netbalunie. sekretaresse van SA
Skeidsregterskornitee tydens SA
ka rnp ioenskapsbyeen komste . SA
skeidsregter, SA afrigter (elemen
ter) ; WO K-ne rba lo rga n iseerder
1953-1986.

SWEM
Srudente her vanaf die vroegste jare
geleentheid gehad om vir o ntspan
ning te swern. Later is daar meer
aanda g geskenk aa n d ie bekend
stelling van afrigtingsmetodes en die
ve rskillende swernslae, veral sedert
1956 toe WOK van die munisipale
swernba d gebruik kon maak.

Die eerste interkoshuisswemgala her
in 197 1 p laasgevind.

Lewensredding het .n integrale deel
van swemafrigting gevorm. Die
ee rsre eksamens is in 1957 afgele
met mej. D. \\7indsor as instru ktrise .
Die srudente her die noodsaak
likheid van hierdie afdeling begin
besef. veral toe Wate ral,:tiwiteite in
die sillabus vir Liggaamlike Opvoe
ding ingesluit is. Sweminstrukteurs is
ook opgelei en rnanstudente kon die
eksamen saarn met die dames afle.

HOKKIE
Hokkie is waarskynlik een "an die
oudste sportsoorte war o p d ie WOK
kampus beoefen is. wa nt daar is aa n
duidings dar dit reeds teen d ie einde
van die vorige eeu gespeel is. In
1926 het WO K rwee spanne by die
Huguenot Province Hockey Union
ingeskakel , In 1946 her d ie klub by
die pas gestigte Dames Bo land
Hokkie- unie geafftlieer. Oeur die jare
her die klub 56 gegroei dat d it met
gemak vier ligaspanne in die ve ld
kon stuur.

Soos in d ie geval "an rugby. het die
eerste hokkie - sowel as netbalinter
ko llege in 1940 teen die Hugenote
Universiteitskol lege (HUK) plaas-



gevind, Die rwee kolleges het daar
na saamgespan en vanaf 1946 as
WGK teen OKP op die veld gedraf,
Gedurende die ja re 1961-1985 het
die interkollege slegs russen WOK
en O KP plaasgevind, Gedurende
hierdie rydperk het d ie eerste ho k
kiespan ses keer gewen en een keer
gelykop gespeel. In die laaste rwee
[are "an WOK, 1988 en 1989, is teen
die Tygerbergse Tegniese Kollege
gespeel en in beide gevalle gewen.

Die eerste student war aan 'n inter
provinsia le wedstryd deelgeneem
her. was mej. 1\. Iaffan, en we i in
1936. Sedertdien her etlike studente
provinsiale spanne gehaal.

Adrninistrateurs van die klub war 'n
prominente rol gespeel het , is:

- S. Kloppers: afrigter van WOK
spanne en Boland A-speier

- D. de ]ongh: afrigt er van WOK
spanne en Boland A-speier

- E. ]ordaan: afrigte r van WOK
spa nne, besruurslid "an Boland
hokkie-unie, keurder en afrigter
van die Bolandspan, provinsiale
speler vir Suid-Kaap en Griekwas.

TENNIS
Die tennisklub is een van d ie ouds te
klubs "an die Kollege. Vanaf 1912 10!

1935 is daar slegs op vriendskaplike
basis teen die Wellingronse dorpspan
en HUK meegeding. Later het hier
die wedstryde ook na die Paar! en
OKP uitgebrei.

In 1938 is die vriendskaplike wed
strvde o mskep in 'n formele kom
petisie. nl. die kornpetisie om die
Basso n-trofee. In d ie jaar het WOK
se dames die trofee verower, terwyl
die manspan die Retief-trofee in
1939 verower het, In 1964 he t die
eerste span (mans en dames) die
eerste keer om 'n Boland-trofee, die
~ lorkel-trofee . meeged ing .

In 1975 is die eersle spa n to! die
senio r liga in die Boland roegelaat
en het in d ie Groot Uitdaa gkorn
petis ie meegeding. In 'n later sta
dium he t die klub SO grool geword
dar vyf spanne in die o nderskeie
kompetisies rneegeding her. •

Manshokkiespan 1936

HoIdUespan 1954

Terwtis - Eerstespan gemeng 1985
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DIE EINDE VAN ' N ERA

1896 1989

WOKwordOKB

R
-eds gedurende die b at se

wentigeriare her dir begin

uidelik word da t die Kaap

Iandse De partement van Onderwys

re veel onderwysers vir sy bchoeftes

oplei en da r daar ook te veel inrig

rings was W '3,[ hie rdie d ie ns gelewer

het . Die be aanwaskoers by die

blanke dee! "an d ie bevo lking her 'n

da lende leerlingtal in die skole tot

gevolg ge had en daarmee saarn 'n

verlaging in die geta l o nderwvse rs

war voorsie n moes word. Die groot

meerderheid studente wat aan die

ko lleges ges rudeer her. was dames.

en 0.3. as gevolg van die verbeterde

posisie van die H OU. dar sy haa r pe r

manenre aanstelling na haa r troue

kon behou. her die behoefte aan

onderwysers verde r laat afneem, In

1978 he r die Departernent oorgegaan

to r die toe kenning van o nderwys

studiebeurse op On kworabasis en

38

s legs stude nte war DOr beurse beskik

her. kon aan die onderwys kol leges

studeer,

O p 22 Februarie 1983 he r mnr. Wil

lem Bouwer, LL~ in die Provinsi ale

Raad , syfers verstrek wat da arop

gedui her dat waar die onderwyskol

leges Barkl yhuis, Denneoo rd . Graeff

Re ine r, Kaapstad, Oudtshoorn . Paar l,

Port Elizabeth en \X'ellingt on saarn

3 150 studente kon huisves. die

besetting slegs 1 985 stude nre, d .w.s.

63% was, Op 7 Mei 1983 het die Ad

ministrateur. mnr. Gene Lo uw. die

ee rsre rasi onalisasie-aankondig ing

gernaak w aarvolgens d ie onder

wysko lleges De nneoord e n Graaff

Reiner slegs vir verdere opleiding.

indie nsopleiding e n a fstandsonder

rig. ge bruik sou word. Barklyhuis

so u mer d ie Kaa pstadse Kollege

saarnsrnelt mer behoud van die be

staande karnpusse .

H ierdie stappe was egter nie "01
doende nie en die Departernent het

Hx>rtgegaan om d ie kwotas re be
snoei. Gevolglik was d ie besetting

syfer " an die "1' ko lleges war oorge

bly her. in 1986 1 525 studente uit 'n

rnoontlike 2 300 , d .w.s, 66"/,). 'n Ver

dere rasionalisasie van die kolleges

her dus 'n noodsaaklikheid geword

en die Direkreur van O nderwys.

mnr. J. Fourie. her o p 7 April 1986 by

die Hoof Litvoerende Direkteur van

die Departernent O nderwys en Kul

ruu r. Adminisrr..lSie VolksrJad aan 

beveel da t die opleiding tor dri e ko l

leges beperk moes wordo .n gea rna l

gameerde PaarV\\"ellington-kollege,

en die rwee kolleges te Kaapstad en

Port Elizabeth ,

'n Persaanko ndiging deur minister

P. Clast' t .o .v. die posisie van Kaap

landse ko lleges her o p 30 September

1987 verskyn - daarvolgens sou die

O udtshoornse Kollege vanaf 1988

uitfase er, hoewel finalite it oar die

Paarl en \\"e llingtonse kolleges nog

nie verkry is nie . Op 9 O ktober 1987

word d ie volgende persverkla ring in

DIE BURGER gepubliseer:

"war Kaapland betref. word beoog
dat inisie le onderwysersopleiding by
inrigtings ond er beheer va n die
Kaaplandse Onderwysdepartement in
die toekoms by die Onderw yskol lege
We llington (Afrikaansmedium). die
Cape Town Teachers' College (En
gelsmed ium) en die Onderwysers
kollege Pon Elizabeth(Afrikaans- en
Engelsmediu m) sal geskied.

" Die Onderwyskollege Paarl sal
met die Onderwyskollege Wellington
amalgameer, Dir sal daartce lei dat
geen prime re eerstejaarstuden te by
die Paarlse Onderwyskollege vanaf
Januarie 1988 ingeskryf word nie.

Die Kcl lege sal in Desember
1989 sluit en aile vierdejaarstudente
sal in 1990 na die Onderwyskollege
w ellington of na enige ander kollege
..-an hulle keuse oorgeplaas word ,..~

Xa hierdie aanko ndiging het 'n lang

e n uitgebreide polerniek in d ie pers

ontstaan oar d ie wysheid , al dan nie,

van die besluit. Dit was opvallend

dar die meeste van hie rdie briewe

deur buitestanders geskryf is e n da r

die personeel en stude nte "an die

twee koll eges hulle weerho u he t

daaryan om konunenraar re [ewer.

»>
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Die vraag of WOK opgehou

het om te besraan of eintlik

'0 naarnsverandering onder

gaan her, is '0 interessante regsteg

niese aangeleenthe id. Die Minister

se verklaring van 9 Oktober 1987

lees, -Die Onderwyskollege Paarl sal

mel die Onderwyskollege Welling

Ion amal gameer ,.. Die kollege sal in

Desember 1989 sluit en alle vierde

jaarsrudente sal in 1990 na die

O nderwyskollege Wellington of na

enige kollege "an hulle keuse oorge

plaas word ,.." Oil het later uit

ontledings van die Onderwysordon

nansie (:\0, 20 van 1956, arrikel 70

(10» na "ore getree dat d ie

Ordonnansie geen rnagtiging aan die

Minis ter rot amalgama.sie verleen nie,

maar slegs 101 sluiting. 'n Verdere

gesigspunr sou kon wees dar in

terme van die reels van wersuitleg

die bedoeling van die Minister kon

wees dar die term "sluiting". ramal

gamasie- kon insluit, en dat die

Mmister wei kon amalgameer. Die

"amalgarnasie" kon oo k as 'n hante

ringswyse beskou word om die pe r

so nele en stu dente van beide kol

leges we l 'n ruiste te bied. Die

Direkteur. Ond erwys, dr. 5.\\". Wai

ters, her hierdie amalgamasiekonsep

de rhalwe verder gevoer, rue soseer

op regsgronde rue, maa r o p gro nd

"an 'n tegernoetkoming dat albei

kolleges 'n tuiste kon vind, deur in 'n

gesamentlike onderhoud met ver

reenwoordigers van die rwee Kolle

gerade op 20 Xovember 1987 te ver

seek -da l die rwee kolleges in hulle

huidige vorm aan die einde van 1989

sal ophou bestaan en dar '0 nuwe

geamalgameerde kollege , 'ana f 1990

in werking sal kom." Die \\01'

Kollegeraad hel rol hie rdie versoek

ingestem. want \ "if die Raad was die

~O

belangrikste van alle oorwegings dar

onderwyseropleiding op Wellington

sou bly voortbestaan.

Op 25 November 1987 het die Rade

van die Onderwyskolleges Paarl en

Wellingto n gesamendik vergade r en

konsensus oor die volgende sta nd

p unte be reik:

1. da t die twee kolleges in hulle

huidige vorrn aan die einde van

1989 sal ophou besraan en dat 'n

nuwe geama lgameerde kollege

vanaf 1990 in werkin g sal korn,

2. da t vir d ie nuwe koll ege te

\~'ellington voor 31 Maarr 1988 op

'n naam besluit sal word, maar dat

d ie besluit oor die nuwe wapen,

leuse en kollegelied aan d ie

beoogde nuwe kollegeraad opge

dra sal word:

3. dar indien ' 0 nuwe naam in

hierdie sradium (voor 31 Maart

1988) wel noodsaak lik is, daar "an

die interimbena ming Die Gearnal

gameerde Bolandse Onderwyskol

lege gebruik gemaak word:

4, dat die rwee kolleges se huid ige

rade, nada t hulle diens terrnyne in

1988 verstryk he t, lot aa n d ie

einde van 1989 sal funksioneer

s legs in soverre dit aangeleenr
hede raa k wat net o p die afson

derlike kolleges "an toepassing is:

5. dar 'n nuwe Raad saa rngestel

word war vanaf 1989 sal funk

sioneer oor sake wat die nuwe

kollege sal raak - hierdie nuwe

Raad sal uit verteenwoordigers

, 'an beide gemeenskappe besraan:

6. dal vir ska kelingsdeeleindes daar

onmiddellik .n k06rdinerende ko

mitee saamgeslel word om speed

eisende sake te hanteer;

7. da r die rwee huidige rektore, rnnr,

A.H. Gouws en dr . E. Srnit, gewil

lig is o m aan die einde van 1989

uit die diens re tree en dar die

nuwe rekto r gedurende die rwee

de kwartaal van 1989 aangestel sal

word met d ie oog op oom ame in

1990;

8. dat 'n nuwe ooreenkoms re gele

gener tyd mer die Universite it van

Stellenbosch aangegaan sal word

om die besraande ooreenkornste

te vervang en da t die volle spek

trum van die op leiding wat rans

gedoen word - p rimer sowel as

sekonder - daarin behoue sal bly.

Die Direkteur: Onderwys het in sy

brief van 1 Dese mber 1987 sy dank

teenoor die [Wee rade beruig vir

hulle goeie gesindhede, die gees

waarin d ie sames prekings plaas

gevind het en vir die spoedige

skriftelike reaksie op die voorstelle

wat in die gesamendike o nderho ud

mel hom bespreek is, Mel enkele

voorbehoude her hy die konsensus

standp unte van die kollegerade aan

vaar,

U
il voorgaande blyk dit dus

duidelik da r die De pa rte 

rnent, in ooreenkoms met

die kollegerade, dit beskou het dat

albei kolleges sou slui t en dat 'n

nuwe gea malgarneerde kollege op

die WOK-kampus gest ig sou word.

Om regs tegniese probleme re voo r

kom, is alle dosente wat na die

nuwe kollege oorgep laas so u word ,

op 12 Julie 1989 van hulle her

aanslellings in kennis geslel.

Op 18 April 1988 is daar amplelik

aangekondig dat die ko llege se

naam in die teekoms DIE O:\"DER

'W'TSKOliEGE BOL-\..c'\;"D so u wees.
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DIE KOLLEGEWAPE N VAN WOK

'II Noukeurige ontleding ran OilS ou teollegeuapen bet aan d ie fig gebring

dat bierdle irapen nie aan die rereistes can die beraldiete uoldoen nie. '11

Belsende beraldileus, dr: C Pama, is geuader o m '11 nutce tcapeu te

ontirerp. Om praletiese ell estetiese redes is toe ook beslult op 'II effe

Isleurige baadjie - '11 skatsering rail blou. Hierdie nuu:e bedeling tell

opsigte ran OilS simbole bet ill 1965 ill uierlstng getree.

Bestanddele van ons Wapen

(A) DIE SKILD

Die skild van ons wapen word deur die krukkekruis
(elke uireinde is van 'n dwarsbalk voorsien) in vier
kwartiere verdeel. Die kruis is '0 simbool van die
Christendom. WOK het gegroei uit die Huguenot
Seminary - 'n inrigting wat deur die Kerk (d r,
Andrew Murray) gestig is.

In die regterbo-hoek (vir ons lyk dir links) is die
Hugenoteduif - die duif war onderaan die Huge
norekruis hang. Hicrdie duif is 'n simbool van die
Hcilige Gees. Dis ' 0 gepasre figuur o f simbool as ons
dink aa n die oorsp ro nklike Huguenot Seminary.

In die linkcrbenedehoek is 'n aambeeld - 'n sirnbool
wat die wamakersbedryf o p Wellingron voorstel. Die
Wellingtonse gebied is oorsp ronk lik Wagenmakers
\'311ei genoem.

( B) DIE HEL\I

Bokant die skild is die helm .

(C) DIE \VRO"G

Tussen die helm en die helmtekcn (Eng. crest) is die
wrong.

(D) DIE HEL\ITEKE1\

In ons wapen is die Holla nds e leeu die helmreken,
am klaarblyklike redes het ons keuse op die Hol
landse Ieeu geval,

Daar is baie teoriee ODr die gewildheid en sirnboliek
van die leeu . In ons wapen is dit simbolies van krag.
In sy regterklou hou die Ieeu 'n Sko tse diste l vas,

Die eerste hoof van \\:TOK was 'n Skot - mnr. Harvie.
Hy is in 1896 aangestel toe daar besluit is dar onder
wj-sers in aparte inrigtings (nie saarn mer skoolleer
linge nie) opgelei rnoet word. Daarom die disrel in
ons wapen,

(E) DIE DEKKLEED

Dis die stof (ma te riaal) war bo-aan die helm vasge
maak is en daarornheen fladder,

Ons Leuse

Die Larynse le usc - ~7RT7.J7E FT OPERA - beteken:
deur deug en a rbeidsaamhe id (By virtue a nd indus",').



AFSKEID

WELLINGTON

As die berge s om s gryserig toevou

sal julie tog die dorp soos trifle onthou

met sy somers goed gaar

die b e rf's se helder jeliie wingerdblaar

winter se sneeu soos skeppies room

en lentegroen wat deur a lle s st room -

mag H y julie dan a a nh o u de n d

en deurdringend seen

soos v a nj a a r se uri nte r r e e n

f ob a n Anhe r



KOLLE GELlED

Waar Groenberg sy beuwels i" die graa1l1a1lde stoot
en Sneeukop sy krui" bo die wolke OIIIbloot,

uiaar wi"gerde ra"k, appelkoosboortle bloei;

die beide nag rom teen die bergba"ge groei,

verrys daar '" koUege, weerkli"k daar '" lied,
die beste; die mooiste waf die Suiderland hied.

Dis die Bolandse Kollege, die Boland vir "VI,

die KoUege aa" ketmis en deugde gewy;

dis 01IS alma mater, 01IS trots en 01IS trou;
die naam waf 01IS altyd i" ere sal boll;
die __ waf OIlS fl/tyd in ere sal boIL

OIls wortels is diep 1M tradisies gertmk 

begbuels waarrJOOr OIlS OIlS voorouers daflk.

OIlS glo aaa OIlS roepIag ell JIIet hoof, bart eJI ba1ld

boa OIlS aaa '. toelroitrs vir OIlS vol1l eJI OIlS lmId.
sI,eef- tile boogtes OJ' die s-aIpad Vt611 eel"

ealWP- ap die Beer.



DIE KOLLEGEWAPEN VAN OKB

Leuse
Deug en Kennis

Die Onderwyskollege Boland le i o nde rwyse rs/esse op; daarom is d ie
kweek van goeie de ugde by en d ie oordra van kennis aan die kind

vir o ns belangrik .

Simbole
Op die skildgedeelte van die wapen kom 'n rooi wingerdblaar en 'n

goue koringaar teen .n goue agtergrond voor, Beide wingerd en koring
is eie aan die Boland en die Wes-Kaap.

Simboliek
Die srerk Chrisrelike ko nnorasie van beide die wingerd en die koring

spreek duidelik uit die vele verwys ings in die Bybe l na d ie wingerdstok.
wyn, die koringkorrel, brood, ens . Hierdie sirnboliek dui dan ook op

die Christelike karakt er van die Onderwyskollege Boland sowel as
ons afuanklikheid van 'n Hemelse Vader.

Die leuse , Deug en Kennis , vind 'n noue aa nslu iling hierby mel d ie kweek
van Christel ike deugde en die uitbreiding van kennis, oak van ons Skepper.

Die goue agtergrond sirnboliseer die rykdom wat o ns in ons kinders het ,
die mensernareriaal war hul as o nde rwyse rs/esse bekwaam, en bowe-al

die rykdom war o ns in Chrisrus her.
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DIE ONDERWYSKOLLEGE BOLAND

Amplelike opening: .lanuarie 1990. Dr. en mev. S.W. Walters (Direkteur. Onderwys), heel
regs, saam met dr. .loA. Mouton, links, en mnr. en mev. .J.D. Siabbert

1990 lu i 'n nuwe era in in d ie
bestaan van die Kollege. In sy ope
ningsrede op Dinsdag. 23 januarie.
se dr. S.W. Walters (Direk teu r:
Onderw1"S) o nder meer met verwys
ing na die Onderwyskolleges Paarl
en Wellington en die Denneoordkol 
lege vir Verdere Opleiding: "Hierdic
nuwe kollege is juis in d ie beson
dere voorreg dar dir gebore is uit die
gesamemlike e rvaring. kundighe id
en trotse rradisies van drie sterk en
gesonde ouers.

Die nuwe baba her '0 uitstekende
agterg ron d en 'n gesonde bloedlyn .
Hoe hv gaan onrwikkel , sal afha ng
van hoe u hom gaan voed en koes
ter. Die Onderwys kollege Boland
korn tot stand in 'n rydperk van ve r
and ering eo , miskien CXJk. onseke r
heid . Hy kom egrer oak tot stand in
'0 opwindende rydvak met nuwe
eise en uitdagings ."

Onder die leid ing van 'n nuwe rek
tor, rnnr, J.D. Slabbert. 52 volrydse
dosente. saamgetrek uit vier kol 
leges . te wete WOK (36) , OKP (12),
Graaff-Reinet (3, 'n jaar later nog 3)
en Denneoard ( I) sit 360 stude nre

die rrotse tradisie van onde rwvsop
leiding op Wellington H JOrt.

I ntussen her die rasionalisering
van onderwyskolleges egrer rnee
doenloos voortgegaan. Die On

derwy skollege Oudtshoorn moes sy

deure fmaal sluit in 1989 en die
Graaff-Reinetse Kollege vir Verdere
Opleiding (voorheen 'n onafhank
like onderwysinrigt ing) rnoer dieself
de paadjie volg in 1990 .

Die Denneoard-kollege (oak eens 'n
onafhank like kollege, maar na 1990
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' N SENTRUM VIR
ST UDENTE

onder die vaandel "an die OKB) se
karnpus sluir aan die einde van 1991.
In 1993 volg die Onderwyskollege
Port Elizabeth. Van die voormalige
KOD-kolleges was die OKB dus die
cnigste kollege op die planeland wat
oo rgebly het, (Barkley-huis Onder
wysko llege het aan d ie e inde van
1991 mer d ie O nderwyskollege
Kaapstad geamalgarneer.)

KURSUSSE
As 'n residensiele kollege her die
OKB in 1990 die volgende kursusse
aangebied:

H.O.D. (Junior Primer)

H.O.D. (Senior Primer)

H.O.D. (Sekonder. Ho ut- en Metaal
werk) in samewerking mel die Uni
versiteit van Stellenbosch.

Enkele srudente van Oudtshoorn en
Graaff-Reinet het onderskeidelik 'n
Diploma in Landbou-onderwys en
die B.A.-Ed. HOUl- en Metaalwerk a go
in sarnewerking met die Universiteit
van POrt Elizabeth) hler kom voltooi.

In 1991 is die ondertigveld uitgebrei
om ook ruimte te maak vir Afstands
onderrig. Sodoende het die OKB die
taak van die Denneoordkollege vir
Verdere Opleiding oorgeneem. Hier
die o pdrag was egter skaars op dreef
toe daar in Junie 1991 aangekondig
wo rd dar aile afstandsondertig na
een kollege in Pretoria oorgeplaas
word . Sodoende het afstandso nder
rigopIeiding vir die primere lee tkrag
re va n die voorrnalige KOD-skole in
Kaapland verdwyn.

'n Uitbre iding ten opsigte van die
OKB se taak volg egter in 1995 mel
die instelling van 'n Hoer Onderwys
diploma (Preprirner) wat ni voltooi
ing van 'n O.D.-kursus behaal kart
word . Daar word ook .n begin ge
maak mel .n deelrydse ondertigpro
gram aa n diensdoende onderwysers
in die Boland \\-al bege rig is om hul
kwalifikasies re verbeter, Hierdie
klasse wo rd in die aande aangebied.

STUDENTE
Ten spyte van die inkorting v-an
o nderwysbeurse en 'n verhoging in
klasgelde het die srudentegetal ge
groei van die aanvanklike 360 tot
564 in 1995.

'n Besluit van owerheidswee het
bepaal da r kollegerade vanaf 1992
die reg kon he om self te besluit oor
'n toelatingsbeleid vir die kollege. In
Augustus 1991 het die OKB-Kollege
raad dit bekragtig dar die Kollege
vanaf 1992 oopgesrel word om aile

voomemende srudente vir keuring
en ople iding te oorweeg. In 1992 het
die OKB sy eerste srudente uit skole
van die voormalige Raad van Verteen
woordigers ingeskryf,

Die inskakeling van hie rdie studente
het ook die weg oo pgestel vir stu
dente van die Onderwyskollege
Athlone (Paarl) wal in 1993 moes
sluit as gevolg van rasionalisasie. 56
studente en 4 dosente het aan die
begin v-an 1994 by die geledere van
die OKB aangesluil.

MNR. J.D. SIABBERT 1990 

As 'n gebore Bolan der, het mnr. Slab
bert gemattikuleer aa n die Hoer
skool Jan van Riebeeck (Kaapstad),
Hy verwerf daam a die B.5c.-graad
en die Sekondere Onderwysdiplorna
aan die Universite it van Stellen
bosch. Tydens sy eerste onderwys
jare aan die Hoerskool JJ. du Preez

Reeds voor die totstandkoming van
die OKB, het die Kollegeraad van
d ie Onderwyserskollege Paarl besluit
om, nadat aile finansiele verpligtinge
nagekom is, die restant "an die OK?
fondse re skenk vir die oprigting van
'n studentesentrurn.

Nadal die fondse va n die Denne
oordkollege vir Verdere Ople iding.

behaal hy ook die B.Ed.-graad. In
1984 behaal hy die M.Ed .-gr-aad
(cum laude) aan die Universite it van
Stellenbosch. Sy onderwysloopbaan
sluit ook rwee jaar as dosent aan die
Morgenster Opleidirtgsko llege in die
desrydse Rhodesie in.

Sy eerste skoolhoofskap vo lg in 1964
by d ie Middelbare Skool Groot
Brakrivie r, waama hy agtereenvol
gens skoolhoof was van die Hoer
skool Ternpleton en die Hoe rskool
Porterville.

In 1973 wo rd hy aangestel as Re kt or
van die Paul Roos Gimnasium op
Stellcnbosch. Daama betree hy die
tersiere onderwys as Rektor van die
Denneoordkollege vir Verdere Op
leid ing in 1985. As d ie eerste Rekto r
van die Onderwyskollege Boland
(1990) is die taak aan hom opgedra
om die nuwe kollege sy eerste tree
te laat gee. _

wat aan die einde van 1991 gesluit
het, ook na die OKB oorgeplaas is,
her die O KB oor genoeg fondse
beskik o m die studentesentrurn o p
re rig .

Bouwe rk aan hierdie sentrum her in
januarie 1992 'n aanvang geneem en
die OKB-srudentesentrum is ample
lik o p 29 Augustus 1992 ingewy. _
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MISSIE

Die Onderwyskollege Boland is 'n boofsaak/ik
Afrikaanstalige inrigting met 'n trotse geskiedenis
van voortrejlike ondenuyseropleiding uat oor 'n
eeu strek.

In die uituoering van ons opleidingsopdrag unl
die Onderwyskollege Boland

- toeganklik uees vir aile voornemende studente
wat bulle met die Cbristelike karakter en etos
van die Kollege uereenseluiig, ongeag geslag,
ras, nasionaliteit ofoortuiging

elke student se potensiaal binne en buite die
lesingsaal ten volle ontwikkel ten einde 'n
afgeronde, effektiewe onderwyser(-es) te lewer
teat die leerling kan begelei tot die verwerwing
van deugde, kennis en uaardigbede

voortrejlikbeid nastreej en sodoende verseker
dat die standaarde uiatgestel uord, nasionaal
en internasionaal erken sal word

- volle uerantuioordelihbeid aanvaar vir sy pro
dukte deur voortgesette begeleiding en oplei
ding te bied deur middel van professionele
ontwikkelingsprogramme

die opleiding uiat by Vied, rig op die beboeftes
van die skoolgemeenskap en dit beplan in
samewerking met die ouierbeid, professie en
die ouers

sensitiejuees vir die beboeftes van die gemeen
skap, en die indioidue binne die gemeenskap
toaaruan die Kollege deel is, en sover prakties
moontlie, daardie beboeftes in ag neem in die
beplanning en aanbieding van ons pro
gramme

'n ordelike, gedissiplineerde omgewing vestig
toaar gesag en demokrasie gerespekteer word,
ten einde optimale leer en ontwikkeling te
verseker

op grand van navorsing aanpassings in die
opleidingsprogramme van kolleges en skole
inisieer.
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AKADEMIES

DIE
VAN

UITBOUING
ONS MISSIE

PROFESSIONELE STUDIE

On Totaal 1111ll'e vakrigting b et ranjaar sJ'

l'ers ky lli llg gemaak, III P rofes sionele

Stud ie. Dit word as uerpligte vak deur a l

die OKB-studente geuolg. Die l'ak bled die

geleenth e id om aan studente 'n doelbe
truste uoorbereidiug te uershaf sodat b ulle

oor die nodige onderuiyskundige kennis,

raard ig b ed e ell beroepslngesteldbeid sal

besk ik om Ieerlinge effektief te onderrig.

Imp te m ente r tng bet op eerstejaarsutak

begin ell die vak word oor '11 tydperk van

drie jaar ingefaseer. Onderrigmetodes ... studente evalueer mekaar voortdurend
tydens praktiese lesaanbiedings.

Get'hard Kitc hing (H.O.D. seLl ven!uidelik aan K.O.D. Senior Prim8t'e studente hoe die
tegnologiese ptoses verioop..

Die vak het °n praktiese aanslag en
her veral ten doel om studente klas 
kamergereed te kry. lnhoude is daar
om klaskamergesentreerd en sluit
onder andere die volgende aspekte
in :

- O nde rrigmetodes

- Klaska rnerbestuur

- Onderrigmedia

- Navo rsings- en srudievaa rdighede

- Rekenaarvaa rdighede

- Bordskrif

- Ekonomiese gelenerdheid

- Orngewingsopvoedin g

- Tegnologiese geletterdheid

- Lewensvaardighede

- Gesondheidsgelenerdheid

- Biblioteekintegrering

- Sosiale vaard ighede

TEGNOLOGIE-ONDERWYS
Die OKB is vir on geruirne tyd reeds
besig o m met Tegnologie-onderrig te
eksperimemee r. In Suid-Afrika be 
staan daar 'n geweldige be hoefte
aan groter. tegnologiese gelerrerd
heid en be kwaamheid. O ns leef in on

sa rnelewing waarin die eise aan reg
nologi ese geletterdhe id e lke dag
groter word. Deur Tegnologie as yak
aan te b ied, poog die OKB om deur
middel van On probleemoplossende
en kreatiewe werkswyse srudente
tegnologies vaardiger re maak sodat
hulle meer effektief kan funksioneer.

H.O.D. Sekondere studen te word

deeglik onderrig in die tegnologiese
proses en bekwaamhede. Die teg
nologiese benadering word oak in
ander vakke ingevoer en transkur
rikuler aangebied . Die H.O.D.-stu
dente gebruik tegnologie eksperirnen
reel as ' 0 vernuwende onderrigrne
tode .

»>
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Die Burger

Bestuursvermoe van skoolhoofde
'het groot leemtes'

12 Februarie 1996

ONDERWYSBESTIJUR EN ONDERRIGLEIDING

Die Preprirnere en Junior Prirnere
studente o nrvang onderrig in die
hantering van fokustake en bekwaam
heidstake. Mnr, Fortuin (Handwe rk) is
tans be sig om die laerskoolonde r
wvsers van pro jekskole op [e lei .

Hierdie aksie is 'n p roaktie we bena
dering deur die OKB om sy studente
gereed re kry vir die imple rnenrering
'van tegnoiogi e as skoolvak.

Die Kollege beoog om ged urende
1997 Tegnologie-onderrig as 'n vol 
waard ige vak te implernenteer. 'n
Tegnologie-kurrikulurn vir die laer
skool het reeds die groen Jig gekry.
Die OKB glo dat hierd ie taakge
orienrcerde benadering waarin ken
nis e n vaa rdighede e n die toepassin g
daarvan die kern vorm. studente van
hoogstaande gehalte sa l lewer - reg
nologies gele tte rde onderriglei e rs
war die belangrikheid besef van .n
ba lans tuss en denke en doen. Die
OKB glo dat hierdie onderwysers die
jongmense in staat behoort re srel
a m 'n bctekenisvolle bestaan in die
sarnelewing te kan voer,

DIDAKTIESE
ffiJLPVERLENING

Groter wordende lee rlingralle in klas
se en rasionalisering van onderwy
sers het 'n behoefte ten opsigre van
didaktiese hulpverlening aan lee r
Jinge in die lae rskool onder die soek
lig geplaas. Die Beleidsdoku me nt vir
die Senior Primere Fase van die \\res
Kaapse Onderwysdeparternent 0 (96)
versoek skole om deur middeI van 'n
Skoolondersreuningspan (50 S) lee r
ders met leerprobleme in die klaska
mer by te staan ten opsigre van diag
nostiese en rerned ierende optrede.
Onderwysers rnoer daarom in staat
wees om hierdie hu lp effcktief te ver
leen.

Die OKB het reeds in 1994 begin
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met die aanbieding van didaktiese
hulpverleningsprograrnrne aan stu
dente om hulle sodoende in staat te
s te l om didaktiese hulpverlening op
'n effektiewe wyse in die klaskamer
aan te bied. OKB-studente beskik
ook oor die vaa rdi gheid en kennls

Opvoedlmnde-verslaggewer

KAAPSTAD - Ernstige leemtes
bestaan in die bestuursvaardlghede
- veral wal personeelbestuur betref
- van skoolhoofde in die Wes-Kaap,
het navorsers van die Education
Foundation bevind,

'n Nuwe deelrydse ku rsus in Onder
wysleierskap strek oar rwee jaar en
is gerig op on de rwysleiers en poten
side leiers in die laerskool. Met hie r
d ie Verdere Diploma in Onde rwys
le ierskap word beoog om onderwys
le icrs in die prime re skool toe te rus
en voor re berei vir hul leierstaak.
Die nuwe kursus met Onderwys
besruur, Onderrigleiding en Navor
sing as hoofkornponente, voorsien in
'n dringende behoefte aan besruurs
vaardighede in die laerskool.

Dit is verblydend dat heelwat dames
hierdie ku rsus m ig . veral in die lig
daarvan da t 70 persent van aile leer-

a m n ondersteunings pan in skole
op die been te bring sodat effek
tiewe hu lp in die klaskamer beskik
baar is. Studente word in praktiese
werksessies met leerlinge geskool
am ook ten o psigte van hierdie op
drag hul kant behoorlik te kan bring.

Volgens 'n onderwyser by een van
die skole word onderwysers deur die
hoofde SODS kinders behandel omda t
hul geen ervaring van personeelbe
stuur het nie.

HAs iers nie gou aan die mensever
houdinge van skoolhoofde gedoen
word..me, gaan ",hier 'n groot chaos
kom. het sy gese.

kragte in die pri mere skoal vroue is.
Die h uidi ge Rek tor van die Onder
wy skollege Boland , mnr. ]ohan Slab
ben , was die inisiee rder van hierdie
deelrydse kursus war reeds in 1995
'n aanvang geneem her.

Hierdie gewilde kursus voorsien ook
in die ople irling van bestuurstegnieke
aan onderwysleiers, 'n aspek wat
reeds verlede jaar (995) in die eerste
Onderwyswitskrif beklemtoon is.
Hierdie bestuursvaardighede het spe
sifie k ten doel die daarstelling van 'n
meer effektiewe onderrigste lsel in die
skoal, personeelonrwikkelingsaktiwi
teite en didaktiese kundighede. _



KONTAK MET
B UITELANDSE INSTANSIES

Alreed s uoor die verk iesing 1'(11/ 1992 bet
die u rinde uan uerandering uoorsp el dat

daar dramatiese shuiioe binne d ie g eor
ganis eerd e ondertoysprofessie van d ie RSA
gaan plaasuind. Ui t omsendbrieuie uanaf
ouierb eid s uiee was dit duidetib dat die
sogenaamde "pralstiese I'akke" SODS bu:
Hout- e ll Metaa lurer k; N a a ld uier h, Huis

bandhunde en KUlIS dalk die suiaarste
getref SOlt word en dat Teg nologie as 'n
rerplig te sko olva k in die plek V all die
sogenaamde praktiese vakke ing ef a seer
sou word.

Paul Pienaar H.O.D. (Sek.) besig met 'n demonstrasie na aanlei
ding "an die tegnologiese proses.

TEGNOLOGIE AS MOONTLIKE SKOOLVAK

TegnO!Ogie as 'n selfstandige
skoolvak word dan ook van
jaar in geselekteerde skole,

asook in ongeselekteerde skole, in al
nege provinsies eksperimenteel in- .
gevoer. Die voornerne van ower
he idswee is dat dit binne tien jaar
aan ALLE leeriinge in die openbare
skole in 5uid-Afrika onderrig sal
word. Dir is dus baie duidelik dat
Tegnologie as 'n hoeprofielvak 'n
bedreiging vir sonunige bestaande
vakke inhou.

Die Departcrnent van Hout- en Me
taalwerk aan d ie OnderwyskoUege
Boland het in die lig van hierdie
gerugre indringend na die bestaande
kursus in Hour- en Metaalwerk
gekvk en die geleentheid aa ngegryp
om vir eens en vir altyd van die ou
en ui tgedie nde benadering te n
opsigte van o nderrig van Hour- en
Metaa lwerk o ntsla e te raak. Deur
noue ska keli ng met kurrikulum
dienslede van die Wes-Kaa pse On
derwy sde parternent was d it duidelik
dat d ir in belang van die bree onder
wys sou wees om indringend na .n

rnoontlike oms kakeling te kyk. 50 'n
besluit kon egter nie sonder meer
geneern word nie, aa nges ien Teg
nologie as vak te onbekend was om
enige radikale besluite te neem.

Op hierdie vroee stadium was dir
alreeds du idelik dat die RSA, en by
name die Onderwyskollege Boland,
nie kon bekostig om die wiel van
vooraf re herontdek nie, en dat daar
so gou as moontlik opgetree sou
moes word. Die Departement Hour
en Me raalwerk her dus, in same
werking met d ie Rektor, besluit dar
di e Onderwyskollege Boland orunid
dellik met oorsese instansies, waar
die vak aIreeds vir etlike jare as 'n
verpligte skoolvak aangebied word,
sal skakel.

Vanwee Brirranje se jarelange ekspe
rimentering en navorsing met Teg
nologie as skoolvak, asook h ul
o ndervinding met die opleiding van
Tegnologie-onderwy sers, het d ie
O KB besluit o m mnr. Ian Mitteli, d ie
Departernentshoof van "Design and
Techno logy" aan King Alfred's Col-

lege, Winchester, na die Onderwys
kollege Boland re laat korn.

Na [Wee besoeke binne die bestek
van een en 'n half jaa r, her mnr.
Mittell aa nbeveel dar King Alfred's
College die OKB se HOUl- en Metaal
werkkursus akkrediteer, W:It beteken
dat OKB-studente wat gra ag hulle
studie oorsee wil gaan voortsit, direk
by die finale jaar va n die Britse R A.
(Ed .) Design and Technology-grade
kan inskakeI. Daar her alreeds dne
studente na Brirran je ve rtrek wat
hulle k..ursus aan die einde van j uni e
19% voltooi net . Nog rwee studente
gaan gedurende die 19%!1 997-aka
derniese jaar hulle graad voltooi.

D ie omskake ling na Tegno
logie aan die O KB is tans so
suksesvoldat King Alfred's

Co llege verlof gegee het dar 005, in
samewerking met hulle , vanaf aan
staande jaar mer 'n graadkursus aan
hierdie inrigting kan begin. In die
onmiddellike toekorns sa l ons stu
dente nog vir die addisionele jaar

»>
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Professor Allan Penny van King Alfred's University College, sy pde. me"• .lill
Penny saam met mnr. .J.D. Siabbert tRektor: OKS)

oorsee moet gaan om hulle graad te
verwerf Daarna sal die Onderw'ys
kollege Boland die graad plaaslik, in
sarnewerking met die .King Alfred's
College, aan bied. So 'n graad, 'n B.A.
(Ed. ) in Tegnologie, sal de ur die Uni
versiteir van Southhampton roege
ken word, en dit sal d ie OKB die
eerste Onderwy skollege in die RSA
maak waar '0 graadkursus in Tegno
logie verwerf sal kan word.

'n Baie belangrike ander oorweging
vir die oorska keling na Tegnologie
en die sarnewerking met oorsese
insransies is die feir dar Hout- en
Metaalwerkonderwysers se bevorde
ringsrnoontlikhede absoiuut tot d ie
minimum beperk was. Die situasie
verander egter nou drarna ties deur
dar onde rhande linge vir verdere
studie in Tegnologie-onderwy s al
reeds aangeroer is. Vir die eerste
maa l in die geskiedenis sal di t nou
moontlik wees om na afha ndeling
van die B.A. (Ed .j -graad, ook 'n M
graad in Tegnologie te beh aal. Hier
die onderhand elinge is alreeds in die
beplanningsfase. Selfs 'n D-graad
word in die vooruitsig gesreL

Die sarnewerkingsooreenkorns met
King Allred's College maak ook voor
siening daarvoor dat 'n graadkursus
in Tegnologie vir die Junior en Senior
Prirnere fases onrwikkel kan word,
sodat die OKB toepaslik opgeleide
onderwysers kan voorsien wat die
Ieiding kan neern in die verdere 00(

wikkeling van Tegnologie as skool
yak. Laasgenoemde besluit is geneem
omda t dit alreeds 'n uitgernaakte saak
is dat 'n dringende behoefte aan reg
nologies-onderlegde onderwysers die
volgende tien jaar in die provtnsie.
sowel as die RSA, kan ontstaa n.

'n Seke re dr. \Vesrerman uir Neder
land her ons ook besoek en daar is
besluit dat gereeide besoeke voort
aan sal plaasvind sodar die OKB oak
aan Tegnologie , anders as net die
Britse model, bloorgestel kan word 
'n beleid wat ons glo baie gesond is,
veral met die oog op die RSA se he re
rogene samestelli ng war baie deeglik
in aanrnerking geneem rnoer word
met die infasering van Tegno logie as
'n verpligte skoolvak.

O nde rhandelinge met buite
landse instansies salop 'n
gere elde grondslag piaas

vind, aangesie n die OKB vasbcrade
is om Tegnologle-onderwy sers op te
lei war besond e r goed toegerus sal
wees vir 'n onde rwvssituasie war on
gelooflike eise aan die onde rwyser
van die toekoms gaan stel. •
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Mnr. Alex van Dyk. departementshoof: Hout. en Metaalwertc. (OKS) ontvClng die
voorgestelde B.A. IEd.)-kursus van mnr. Ian Mittell van King Atfred's University
College, Winchester, Engeland.

Mnre. MitteU en Van Dyk saam met H .O.D. 1Sek.}-studente w at deelgeneem
het aan detnonstrasies I .a.v. T egn ologie



VOORSKOOLSE
BETROKKE NHEID

1. VERRYKINGSPROGRAM VIR VOORSKOOlSE KINDERS

D ie Onderwysko llege Boland
het reeds in 1993 uitgereik
na die voorskoolse kinders in

die dorp war nie toegang lot prepri
mere o nde rwys ge had het nie . Verry
kingsprogramme, war bygedra her
tot die kind se skoolgereedheid, is
deur derdejaar junior primere stu
dente as deel van hul praktiese
onderwy sprogram aangebied.

In 1993 is 120 kinders by die pro
gra m betrek. Die kinders is op rwee
oggende per week vir sessies van
een uur elk by die Kollege ontvang.
Substanderd A-leerlinge van rwee
plaaslike laerskole, wat nog nie
skoolgereed was nie, het oak by die
program ingeskakel. Aandag is
gegee aan die volgende fase ne:

- Fisiek-motoriese ontwikkeling

- Taalontwikkeling

- Perseptuele onrwikkeling

Kognitiewe ontw ikkeling

Persoonlikheidsontwikkeling

Hierdie verrykingsprogram het oor
'n periode van drie jaar 'n beteke
nisvolle invloed gehad o p die
Iewens van ongeveer 170 kinders.
Ook die ouers en ander volwassenes
wat die sessies bygewoon het , is ver
ryk deur waar te neem hoe jong
kinders benader wo rd in 'n o pvoe
dingsituasie.

Die behoefte van ve rrykingsp ro
gramme van hierdie aard her egter
verrninder vanwee grater preprimere
fasilite ite in d ie dorp. Die instelling
van die Preprimere kursus aan die
begin van 1995 het meegebring dat
hierdie program deur jun ior prirnere
studente in 1996 oorgegaan het in 'n
meer gespesialiseerde OKB-belrok
kenheid by die voorskoolse kind
deur d ie preprirnere stud ente . •

Trotse ""gediplomeerdes'" by mej. Nettie
van Scha k wylL" een van die H.o-a..
student. betroldr.. by die program

2. OPLEIDINGSPROGRAM VIR PIAASVROUENS
MET DIE DOG OP VOORSKOOlSE

VERRYKINGSWERK. OP PLASE

Pla.asvroue van die plase Minnie. Cordiersnas, Rusgenot, Diernersfontein en~
wat die program suksesvol onder Ieicti.ng van me". N. van Dytl deurIoop heL

Gedurende 1994 is 'n program
in samewerking met die
Landelike Stigting geloods

waarin uitgereik is na omliggende
plase mel die doel om voorskoolse
stimulering aa n jong plaaskinders te
voorsien. Sewe plase het by di e pro
gram ingeskakel waardeur een per
soon va n e lke plaas weekliks voor
ligting onrvang het me l die oag o p 'n
daaglikse verrykingsp rogram mel die
voorskoolse kinders die daaropvol
gende week.

Die progra m is met groot waardering
deur die plaaseie naars verwelko rn
en her beslis .n positiewe bydrae
gelewer lot die ontwikke ling van by
kans 50 kinders. ~lev. Xaomi van
Dvk, voorbeen d osent aan die
Onderwyskollege Graaff-Reinet, was
die ervare koordineerder van die
projek. 'n Borgskap van Total het die
hele aksie rnoontlik gemaak.

Beide hierdie aksies is geinisieer deur
die dosente van die Depanement
Onderwyskunde (lunior Primer). •
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D ie Preprimere kursus neemri
aanvang in januarie 1995.
Alhoewel nog In babaskoe

ne , word da ar ba le gou onder die
indruk gekom van die groot braak
land in die o nderwys ten o psigte van
die voorskoolse fase .

Dit is die rnissie van Preprirnere
onderwys om de ur rniddel van spel
en begeleiding op 'n doelgerigte
wys e die voorskoolse kind in to tali
te ir re laat o nrwikk el. om elke
kleuter die ge leentheid re bied om sy
volle potensiaal te bat onrwikkel om
dus gereed te wees vir formele
onderrig, maar ook vir die lewe. Pre
primere onderwys ondersteun die

OIm SPREI SY VI.ERKE
METPREPRIMER

onrwikkelingsielku nde war beklern
roon dat die basiese vaardighede en
houdings wat reeds op voorskoolse
vlak onrwikkel, die basis vorrn vir
die onrwikkeling In die volgende
fases. Die eerste ses lewe nsjare is on
absoluut kritieke periode vir die ont
wikkeling van basiese vaardighede
en hou dings by d ie kind.

Baie van die jong kinders in die RSA
is uitgelewer aa n onopgeleide on
derwysers en word versorg deur per
sone war slegs op innntlewe kennis
staatmaak .

Die lydende party is die jong kind,
Preprimere onderwy s is 'n gespe-

sialiseerde o nde rwys en benodi,
gespesialiseerde op leid ing. ,n Prepri
mere kursus kan tans In die 4de jaa
by OKB gevolg word (na o.D,3:
Vanaf April 1996 word ook deelryds
klasse, war oor rwee jaa r strek
aangebied a m in die groot behoeft
van toepaslik-opgeleide onderwyser
esse te voorsien.

"let d ie groat behoefte aan opgelei
de persone vir d ie agtergeblew
gemeenskappe, is daar werklik sc
veel geleenthede o m hierdie kursu
uir re brei om elkeen war '0 liefde vi
jong kinders het en wat wil bydra te
die oprimale ontwikkeling van jon.
kinders, te akkomrnodeer. •

REMEDIERENDE ONDERWYS

HOOGTEP(Th,'TE 1990-1996

"let groat dankbaarheld ka n terug
gekyk word oor die afgelope vyf jaar
vol hoogtepunte.

• Die Junio r Prime re studente
sp ring weg by d rie skole (1990)
en hantee r tans Ieerlinge van nege
skole .

• Die hulpverleningsprograrn brei
hierdie jaar ook uit na die kinders
van Huis Andrew Murray.

• 'n Didakt iese Hulpverleningsku r
sus is aangebied en 142 ku rsus
gangers het dit bygewoon.

• 'n Wenkebank is uitgestal soos in
skole geskep kan word.

• 'n Studiemetodep rojek word die
afgelope drie jaar deur die studen
te met 'n groep standerd 2-leer
linge by die Laerskool Hugo Rust
aangebied,

5-4
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R.O..ernbleem ontwet'p deur
mej. Marilu Alberts Die afgelope drie jaar is 'n projek i.v.m. studiemetodes geloods by die Laerslr.ool Hugo

Rust met 'n groep standerd 2-leertinge. Die leertinge word begeIei in die basiese
beginsels van goeie studiemetodes. Dit word weeklilts praldies met die leerIinge
toegepas.

GEDAGTE-ERVARINGS IN VERBAND MET
REMEDIERENDE ONDERWYS VAN 1996

• H.O.D. JUNIO R PRIMERE
STUDENTE:

"Ek voel baie positief teenoor die
RO. Dit is wonderlik om indivi
dueel met 'n kind te werk en die
satisfaksie wat ek ervaar wanneer
daar ewe skielik 'n deurbraak,
hoe klein ook al, kom, is onbe
skryflik."

- "Die satisfaksie war ek ervaar as
my leerlinge iets regkry, is onbe
skryflik. R.O. maak my bewus
daarvan dat jy 'n probleem by
enige kind kan identifiseer en dat
da ar maniere is om dit te oor
brug."

• DIENSDOENDE
ONDERWYSERESSE BESIG
MET VERDERE STUDIE

- "As ervare onderwyseres het ek
nooit kon droom dat ek dit sal
geniet nie. Ek het soveel bygeleer
wat ek in tien jaar van onderrig
nie geweet het nie . Ekgaan rui die
jaar as 'n typer onderwyseres te
rug:

- "Dir was vir my '0 baie groot aan
passing. Dit he r maar moeilik ge
gaan. Die R.O. her wondere in my
lewe kom ve rtigo My geringe ken
nis he t geweldig uitgebrei . Dit is
.n groot ples ier om met die R 0 .
leerlinge te werk. Elke week merk
ek op. warre r vordering die leer
ling maak."

• O VER VAN 'N LEERUNG:
-Wat vir my belangrik is, is dat my
kind nou hou van Wiskunde. Hy
skryf selfs vir hom somme neer en
werk dit dan self uit . Hy is ook nie
meer geirriteerd as ek met hom
Wiskunde doen nie . DIS VERBLY
DE/l.U:

• ONDERWYSERES BY 'N
SKOOL

"Dit is vir my wonderlik om die
volgende te ervaar:

• om te beleef hoe 'n introvert
ontlu ik en 'n leier word in die
k1askamer

• om te aanskou hoe 'n enkel
ouerkind a.g.v. die ekstra erne
sionele ondersteuning SPESlAAL
voel en 'n trippelkind word

• o m te sien hoe 'n kind o pge
wonde na skool bly vir sy R.O.
les."

• R.O.-LEERIlNGE
"Ek hou sommer baie van my
RO.-juffrou. Ek woon ba ie vet van
ons skool af. As dit baie hard reen,
dan kom ek nie skool toe nie . Op
'n Maandag meet ek kom vir R O.,
want dit is vir my baie lekker,"

"Op 'n Donde rdagmiddag kom ons
met die bussie na die Kollege om
R.o. te kom doen. Ek kan nie wa g
dat dit .n Donderdagmiddag moet
wees rue."

"Dit ontwikkel jou brein en help
jou 'n groot klomp werk rnakliker
onthou."
Mussa Hartzenberg

"Ons leer hoe om geheuekaarte te
maak. Dit help baie, ve ral eksa
rnenrye."
Aureal

"As jy 'n klomp geheuekaarte
neerskryf, dan help dit jou om
moeilike we rk rnakliker te rnaak."
Hanlie Eyssen

"Ek is dol oor die stud ieprojek. Ek
sien baie uit ria die [uffrouens wat
kom. Ek sien meer uit na stud ie
projek as na pouse. As dit nie vir
die studieprojek was nie, dan het
ek 'n 0 + op my rap port gekry."
Robert Blake

"Oris skool is die gelikegstefsic)
skool in die wes kaap om dit te he.
Henri

"Dit is baie lekker. Ek hou daar
van as ons 'n geheuekaart maak.
Die geheuekaart leer my op die
kort manier. Oit is jammer dat
studie net 'n periode lank is:
Johan n

"Ek is in st. 2 en ons het elke
Woensdag srudieprojek. Wat in
studie gebeur, is daar kom kollege
juffrouens en dan leer hulle jou
om 'n klomp werk ma kliker te
onthou."
Manda .Hryer
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• TERUGVOERING VAN DIE
l.EERUNGE SE ONDER
WYSERF-S

Dit is 'n wonderlike voorreg war
ons kindcrs het! Woeno;dag is 'n
hoogtepunt in die week, want dan
kom "my juffrou van die kollege"
weer. En is hulle rue trots op war
hulle bereik nie! Met groot opwind
ing kom wys hulle hulle geheue
kaarte vir my,

Ons sien hoe die lecrlinge leer am

EVALUERING

hoofgedagtes uit tc haal en dit
saam te vat in d ie vorrn van 'n ge
heuekaart.

Volgcns terugvocring van on", QUCTS

cn kinders en "vat o nsself ervaar,
her dit bcsiis 'n positlewc uitwerk
ing op ons kinders sc prestasic."

• l'ERUGBUK VAN DOSF.NT

Die studentc her hul taak met
groot Iiefde, toewyding en cntoe-

siasrnc aangepak;

was baic sensitief vir lecrlingc se
probleme en net dit met groot
versigtighcid hanteer;

het as vennoot saam met die juf
frou gcwerk om die kind ' 0

gelukkige mens te maak;

en dit het van 1996 weer ecns ' 0

bcsondere jaar gcmaak, 'n jaar
waarin clke student as mens baie
gegroei cn ontwikkcl het. •

PRAKTIESE O NDERWYS

Om uiaariile onderuiyskotlege te u -ees moet studente beneuiens uahleundtgbeld ell

-ua a rd ig b etd ook '11 professionele opleiding ill beroepshundigbeid ell

-oaardigbeid olltl'allg.

TutOf'Oltdet wysers word toegespreek GOt eva lueringstegnieke dew' mnr. A. Hoek,
__Gpooedkuncle (OKS).

~
)lIege-OPJeiding bring tcorie

en prak ryk byrnckaar tydens
raktiese onderwvs. Dit gc

sk ied encrsyds op karn pus deurda t
d icsel fde dosc rue wat veranrwoorde
lik is vir die vakkundigheid op On
geiIllegrccrde wysc ook hieraan aa n
dag gee, maar ook tyde ns Jnsriruut
praktika waanydens, in cen tot drie
periodes per week in clke jaarkur-

sus, in die besonde r hieraan aandag
gegec word. Andersyds wo rd agt icn
wcke, vier to t scs wekc per [aar,
vol tyds in skolc deurgebring rydens
Procfonde rwy s.

INSTITVUfPRAKTIKA

Dir bchcls, onder andere . die aanleer
van leervaardighedc e n studicteg-

nieke, die opstd van Iesbeplanni ngs
en lesskernas in verskillendc vakke,
die skryf van situasie-analiscs , vari
asics in aa nbicdin gswyse , diffc rensi
asie tusscn lecrlinge van hulpvcrle
ning tot vcrryking . ontwikkeling va n
kommunikasie vaardighede , o nder
ho udvoering en vraagstellings wyses
en die o nderwyser as voorligter se lfs
ten o psigtc van huislikc e n cmosio
ncle problcme. kort om, die ornvang
van opvoedende onderwys.

Om dit rc bere ik, word gebruik ge
rnaak van makker-cvalucring, week
Iikse besoeke van Ieerlinge aan die
Kollege of bcsoeke van studerue by
nabygelec skate , video-opnames.
mikro-onderrig en demonstrasies, 'n
vcrske iden heid groepwerk e n be 
socke van kcnners van buite die koi
lege.

PROEFO]','DERWYS

Srudentc het die gcleentheid om 'n
wye verskeidcnheid van skolc rc
besock, want die 56 proefskolc sluit
in:

- groot skole mer rneer as 'n
d uisend lcerlingc en tor 50 per
soneclledc. sowel as skolc met
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minder as !OO leerlinge en slegs
drie departernentele paste vir
onderwy se rs:

stedelike skole sowel as plane
landse skole in 'n area war srrek
van die Strand to! Ceres, Good
wood tot Worcester en Fransch
hoek to! Malmesbury, maar almaI
binne 60 km vanaf die KoUege;

skole wat hoofsaaklik vakonder
\vys aanbied tot skole wat veral
van klasonderwys gebruik maak
en enkeles war selfs gekombi
nee rd e klasse het;

- skole mer multikulrurele klasse
(wit, bruin en swan leerl inge) ter
wyl ander skole oorwegend wit of
oorwegend bruin Ieerlinge her,

Die studente her 'n vrye keuse wat
ter tipe skool hul verkies om te
besoek,

Srudenre he r ook 'n keuse of huUe
van koshuisverblyf gebruik wil maak,
of hul eie verblyfreelings wil tref en
of hulle van kollegevervoer na d ie
skole gebruik wil maak of hul eie
vervoer wil reel. Dit bring mee da t
daar 'n pendelstelsel tussen d ie
Kollege en proefskole bestaan sodat
srudente KoUegefasi!iteite SODS die
biblioteek kan benut en ligaverplig
rings op sportgebied voortgesit kan
word,

Die eise war aan studente gestel
word rydens proefonderwys, neem
progressief toe:

eerstejaarstudente doen rwee we
ke waameming om onder andere
sekerheid oor hul beroepskeuse
en kursuskeuse (Junior Primer of
Senior Primer) te verkry sowel as
'n perspektief vanuit die pasisie
van 'n onderwyser, te rwyl die
Ko llege 'n aanduiding kry van hul
onderwyspotensiaal. Later in die
jaar word van hul verwag om in
vier weke enkele lesse in in
houdsvakke re gee waarin hul
deur o nderwy sers en dosente
begelei word;

tweedejaarsrudente doen vier
weke skoolbesoek waartydens
hul aanvanklik enkellesse aanbied
en later lesreekse van drie opeen
volgende lesse;

derdejaarstudente bied slegs
lesreekse aan van ses tot sewe
opeenvolgende lesse volgens die
skoolrooster;

vierdejaarsrudente bied les reekse
aan, maar doen ook '0 adrnini
stratiewe opdrag en '0 navorsings
taak waardeur hul 'n ponefeulje
saarnste l.

Beoordeling van aanbiedings deur
srudente word deur onderwy sers,

rutoronderwysers, skoolhoofde en
dosente gedoen en lesreekse
word deur 'n paneel, bestaande
uit dosente en onderwysers, saarn
gedoen. 'n Profiel van die student
se onderwysverrnoe word so op
gebou oo r sy srud ie jare wat
ooreenstem met die kriteria vir die
beoordeling van diensdoende on
derwysers, Terugvoer word van
srudenre , dosenre en skole verkry
vir aanpassing van die stelse l en
terugvoer van die skole word
gerekenariseer en as bron vir aa n
passings in die opleid ing gebruik.
Rernediering van gebreke by stu 
de nre word ook gedoen na aan
Ieiding van die terugvoer.

Daar vind jaa rliks .n tutorseminaar
plaas en soms wo rd skoolhoofde
saamgerrek by d ie Ko llege, omda t
die proefstelsel op 'n vennoot
skapsbasis funksioneer, Tydens
die tutorseminaar word ople idings
tendense bespreek en vemuwing
van die proefstelsel beplan, Hie r
die Kollege is bevoorreg om saam
te werk met proefskole van 'n
besonder hoe gehalte en dit is met
groot vrymoedigheid dat verwys
word na die uitstekende sarnewer
king en ononrbeerlike bydrae van
die proefskole to! die professio
nele opleiding van die studente. •

Studente vertrek per bus n.iII omliggende skole.
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DEELTYDSE OPLEIDING

D ie O KB bied sede rt 1995 'n
deelrydse opleidingsprogram
aa n diensdoende onderwy

se rs(-esse) in die Boland en Kaa pse
Skie reiland wat begerig is om

hulle kwalifikasies te verbete r
deur diplornastudie

hulself weer op te skerp in die
Yak waarin hulle spesialiseer deur
'n enkelvakkursus te volg

- hulle voor Ie bere i vir bevordering
of hul beter re bekwaarn vir die
leiersrol wat hulle alreeds in skole
speel (ve rd ere diplomasrudie) .

Groei en vernuwing is noodsaakIik
vir doeltreffende onderrig en leiding.
Oil geld t.o .v. die vakinhoudelike
sowel as die vakdidaktiese kompo
nen te , Die deelrydse kursusse voor
sien in ' 0 besraande behoefre.
Leerkragte in die prirnere skool kan
namiddae en saans kursusse of slegs
e nkelvakke volg waardeu r hulle
hulle onderwysmondering vernuwe

en o p so 'n wyse hu lle effekt iwireit
in d ie klaskarne r verhoog. Terself
dertyd dra dit by tot die verbetering
van hulle eie lewensornstandighede.

Die OKB trek deur hierdie deelrydse
o pleidingsgeleemhede leerkragte uit
'n wye omgewing: Wellington, Paarl,
die Kaapse Skiereiland. Worcester,
Piketberg, Porte rville en selfs so ver
as Vredendal en KIawer,

Die volgende diplomakursusse word
tans deeltyds aa ngebied.

Onderwysdiplorna
(Iunior Primer) (derde jaarkursus)

Onderwysdiplorna
(Senior Primer) (derde jaarku rsus)

Hoer Onderwysdiplorna
(lunior Primer)

Hoer Onderwysdiplorna
(Se nior Primer)

Hoer O nderwysdiplorna
(Pre p rirner)

Verdere Diploma in Onderwys
(Onderwysleierskap)

Benewens hierdie vol ledige kursusse
is dit ook rnoontlik o m in te skryf vir
'n enkelvak waarin '0 onderwy ser
sou belangstel.

Op hierdie manier word die oplei
ding weer vars en nuut en is die
leerkrag opnuu t toegerus vir die nu
we uirdagings war die onderwys
bied.

Al le lesings word dubbelmedium
aangebied, d .w ,5, Afrikaans en En
gels word om d ie beurt in die klasse
gepraat.

Die O KB se rnissie is om in aile
opsigte verantwoordelikheid te aan
vaar en van diens te wees vir aile fa
serre van die primere onderw1'S: aan
vanklike opleiding, indiensopleiding,
verdere opieiding en herople iding.

Daarom sal dir 'n vr eugde wees in
dien die Kollege moontlik weer in die
nabye toekorns (soos in 1992) ook
deur middel van afstandsonde rrig die
prirnere onderwys kan dien. •

Die Aektor saam met 'n paar van die 130 studente wat wa njaar
ingesIuyf heL V.Ln.r. me. C. GebharcSt (PaarI Kol\ege), rnv. A.
Hendriks (Tu bagh), me. Y. Jlacob (lIIbekw eni) en INIr. Q • .lames
1!'on,,",,'Ie) .

Inskrywingsdag, 22 April 1 996- Die akademi... jaar strek wanaf
April t ot Maart die volgende jaar.

ONDERWYSERSENTRA
Tussen die Onderwyskollege en
onderwysersentra bestaan 'n sim
biotiese verwantskap tot weder
sydse voordeel. Tans is die onder
wyskollege veranrwoordclik vir die
aanvanklike en voortgesette oplei
ding van onderwysers. Dit is veral
op laasgenoemde terrein dar onder-
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wysersentra. wat veranrwoordellk
is vir indiensopleiding, en kolleges
nou saamwerk, Dosente tree ge
reeld op by vakstudiegroepver
gaderings en ander akriwiteire van
onderwysersentra tot so vel' as
Springbok en Oos-Londen, So
doende word 'n praktvkgerigtheid

by dosente aangewakker en word
hul bewus van die behoefres van
onderwysers war tot voordeel is
van die opleiding. Die KoUege is
verteenwoordig in die Adviesrade
van die Onderwysersentrurn Parow
en die Onderwysersentrum Wor
cester.



K ULT U UR

MUSIEK BY OKB 1994 1996

M
USie ku itvoerings aan die
o KB was die afgelope drie
jaar maar sporadies, hoof

saaklik as gevolg van die resrourasie
van die Goodnow waar die oorgrote
meerderheid van ons konserte plaas
vind. Die wag was egter die moeire
weed, want die pragtige saal, met sy
wonderlik-gebalanseerde akoesriek,
10k gunsrige reaksie van oraloor uit,
Die kunstenaars is verheug, want
veral die kleedkarnergeriewe is baie
luuks en die "wag-agter-die-gordyn"
nou baie gemakliker.

Alhoewel die musiekvereniging die af
gelope ryd slegs gemiddeld drie kon
sene per jaar kon aanbied , \\'35 die
gehalte puik en van 'n wye verskei
denheid. Enkele hoogtepunre sluit in:

1. Die rweejaarlikse Hennie Jou bert
Nasionale Klavierkompetisie (Hier
die eompettsie oirl ong pianiste is
naas die Internasionale bompett
sie i ll Pretoria, d ie mees gesogte in
die land en vergelyk uitsteeend
met die bestes <'all sy soort in die
trereld)

2. 'n Uitvoering deur Eva Tamassy
(fluit) en Virginia Fortescue (kla 
vier).

3. Die Simfonie-orkes en Dixie Band
van die Pretoria Boys' High.

4. Die Hugo Lambrechts Simfonie
orkes .

5. Wenners van die Wendy Fine
Operakomperisie.

l\Iet die aankoop van die pragtige
konsertvleuel (wat ongelukkig nie in
die Goodnow pas niet) sal d ie c.P.
van der Merwesaal in d ie toekoms
ook as konsert!okaal gebruik word.
Oak het ons 'n billike tender vir die
uitbou van die verhoog bekom, w at
nou die uitvoering van klavierkon
sene tydens 'n volled ige simfoniese
program rnoontlik maak. Alhoewel
die konsertvleuel op die proef gestel
is tydens die Gala-aand van die
Hennie Joubert kompetisie, sal dit
amptelik deur Bennie van Eeden,
ouddosent van die WOK en i l pianis
war nog aktief rnusiseer, ingewy
wort! tydens die 1996-Eeufeesweek. •

D I E OK B-KOLLEGEKOOR: 1990 1996

M
e t die tOlStandko ming van
die OKB, betree nie net die
onde rwy sersopleiding op

Wellington 'n nuwe era nie, maar
word daar ook op kulturele gebied
binne die kollege groot veranderings
reweeggebring. Beide die OKP en
WOK was inrigtings met ryke koor
tradisies waaruit die O KB net groot
vrug kon put.

Buiten die gewone kerkoptredes is
daar enkele ander hoogtepunre wat
soms in die loop van die jaar na vore
tree . Hierond er ressorteer optredes
in die Groorte Kerk in Kaapstad,
gevolg deur 'n serenade by die
politici.

'n Onvergeetlike hoogtepunt van die
koor was toe daar in 1991 by die
destydse Staatspresident, mnr. en
rnev. De Klerk gesing is en die koo r
as gevolg van reen genooi is om in
die huis te kom sing. Nie aileen was

die eetgoed na die serenade 'n hoog
tepunt nie , maar ook veral die ont
spanne saamkuier by die De Klerks.

'n Beslis te hoogtepunt van elke
koorjaar is die optrede by die jaar
likse Kuesta . Die organiseerders van
Kuesta het bepaalde eise en voor
waardes aan die deelnemende kore
gestel, onder andere dat kore oor
spronklike werke by Kuesta vir die
eerste keer moes sing. Hier het die
OKB-kollegekoor sy me rk baie
deeglik kon maak. danksy die be
kwarne rnusici in die musiekperso
neel van die OKB. In 1993 \\'35 die
koor bevoorreg om vier gedigte van
johan Anker, departernentshoof van
Afrikaans, getoonset deur j ohan de
Klerk , departementshoof "an Mu
siek, rydens Kuesta te kon sing. Hier
die uitvoering was in 'n ander sin
oo k iets besonders deurdat die OKB
gedurende die jaa r as gasheerkam-

pus vir Kuesta opgetree het,

Gedurende die Kuesta van 1994, het
die koor 'n 8-stemmige toonserting
van Ps. 8 deur Andre Serfontein,
musiekdosent aan die OKB, gesing.

In 1991 ontvang die koor 'n Serrifi
kaat van Erkenning vir hul bydrae
tot die bevordering van Afrikaans
van die Paarlse Kultuurraad in
samewerking met die FAK.

In 1995 bied die koor "From Cabaret
to Broadway" aan. Die volledige
produksie is deur die koorlede
beharrig.

Met die totstandkoming van die OKB
in 1990 begin die koor ook 'n nuwe
tradisie met die hou van die
Rekto rskonsert aan die einde van die
akademiese jaar. Dit is 'n glansryke
geleentheid waarheen die Rektor
donateurs en vriende van die Kol
lege uitnooi . •
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S
edert daar met ' 0 toneelklub in
1989 deur die musiekdosenr.
Louis du Preez. begin is . her

hierdie afd e ling van d ie Kultuur
vereniging nie aileen hoe noogtes
bere ik nie . maar die langpad is selfs
aa ngedurf. Mer die ril1er " an Ma
rietjie Pretorius, "Kinde rspe letjie s". is
aan verskeie toneelkompetisies deel
geneem e n 'n to taal van de rtien toe
kennings verower, o .a . as wenstuk
by d ie Vishoekse Toneelfees.

Die da aropvolgende jaar w as ewe
eens 'n jaar van vele presrasies en e lf
roe kenn ings is ingeoes met A.P.
Brink se toneelstuk, ~Die Tas". Hier
die prcstasie her gele i tot ' 0 hoog
rep unr me r die optrede in d ie Nico
Malan se Arenateater,

Ter wille van afwisseling is 'n volks
revue. -Askoek " aangcpak. Die suk
ses van Pierer \X' . Grobbelaar se
vo lksku ns was so gesla agd dar daar
in 1996 weer eens 'n soortgelvke
produksie aa nge pak is. Hie rdie pro
duksie, "Mcboskonfyt" is hartlik ont
vang en her groot byval rydens die
Klein Karoo Nasiona le Kunstefees
op Oudrshoo m gevind. Deelnemers
aan hierdie produksie sal nog later
vanjaar weer in die rad iop rogram:
"Die Volk as Digter" gehoor w ord.

Die opvoed kundige waarde
van toneel her ook n ie agter
wee gebly nie . Met "Die Tas"

van Andre P. Brink en o n, e ie Ju han
Anker (de pa rternentshoof Afrikaans)
se "Dwa al", is daa r opvoedkundige
programme by sko le aange bied. Die
opvoering is voo rafgegaan me t on
bespreking van die "Tea ter van die
Absu rde".

Die toneelgroep se reis na Pre toria vir
ATh'V-Kampusto neel (me r "Dwaal"),
was die moelte werd . S6 ook die
dcelname aan die finale [andre van
die \'fKOD se roneelkornperis ie op
Oudtshoorn. Toekennings sous bestc
produksie, beste a kteur e n aktrise.
beste kosrumering en dekoronrwerp,
beste reg isse ur en beste nuutgeskre
we reks. rnaa k dar daar in die land
reeds deeglik kenn is geneem is van
OKB-toneel. _
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OKB-TONEEL
IN DIE KALKLIG

MareS8 Smit
en Adele
Basson in 'n
toneel uit
"Die Tas" van
A.P. Brink

Louis du Preez, regisseur. ontvang die leks van "Dwa a f" van die dramaturg,
Johan Anker. By die Pretoriase ATKV-toneelkompet isie he t beide die skrywer
en die regisseur goue m edaljes ontvang en d ie karakters goue toekennings.

'"M ebo$k onfyt"" het groat b Y" a l gev i nd by die K lei n Ilaroo Kunstees op
Oudtshoam i n 1996.



U IT R E I K I N G

STRANDDIENSTE

Ged urende die Descmbervakansie van 1980
het verskeie studente by Stranddienswerk
betrokke geraak. Deur die jare het die

betrokkenheid 56 ontwikkel dat die tak gereeld sy
eie spanne uitstuur na oorde soos Langebaan
(Lientjiesklip her inrussen afgestig), Meere nsee en
Ceres. Daar is byna geen vakansieoord waar roar nie
een of rneer va n die O KB se studente deel va n die
span is nie.

Vaardighede verwerf by die Ko llege word aktief
benut om die Evangelic uit te dra. Mel gereelde
terugvoering word met wa ardering en opgewonden
heid verwys na die bydrae van die srudenre van die
OKB.

Deur die loop van die jaar tree di e studente op as
leiers by CSV-naweek- en vakansiekampe. Oak hier
word die onderrigvaardighede van die kollegestu
dente deeglik benut - die waarbeid is dat sulke
kampe eintlik nie sonder die srudente effektief kan
funks ioneer nie!

Reeds vroeg in die jaar begin d ie spa nne wat in
Junie/Julie in Narnibie gaan we rk mel die saarnstel
van spanne en die tref van ree lings, ve ral ten opsigte
van vervoer, Daar word gekonsentreer op hoofsaak
lik persoonlike geestelike bearbeiding en hulp mel
praktiese opdragre soos byvcorbeeld bouwerk. Die
sendelinge is dankbaar e n maa k staat op die morele
en praktiese ondersteurung vanaf Wellingron. •

SENDINGWEEK
OP WELLINGTON

O KB-studente is me net dankbaar me! As
direkte uirvloeisel van hul geestelike
betrokkenheid, het studente ook al ver buite

ons grense as ambassadeurs vir Cltristus en die OKB
opgerree. Alhoewel hierdie studente-uitreiking
grootliks deur die studente self gefinansier word, is
lande soos Turkye, Rusland , Marokko en Mosambiek
alreeds besoek. Plaaslik is daar egter ook uitgereik
na die taxi 's met die boodskap: "ook ek is 'n sende
ling in my werk". 'n Verstomrnende reaksie is hierop
ondervind.

Srudente van die O KB stel hulself en hul kundighede
en gawes beskikbaar om met toewyding en entoesi
asme hulle Christenskap prakties uit te leef. Hierdie
ywer vir Christus en sy koni nkryk word met 'n blye
gemoed gedoen, al is daar heelwat ongerief en
fina ns iele irnplik asies aa n verbonde,

Oil is mel groot oortuiging da t die studente van die
O KB JESUS IS KONING uitleef in woord e n daad. •

HUIS ANDREW MURRAY

IQrnava l is vir die meesre stu
dente sinoniern met feesvier
. g. wedywering en opwin

ding. Die groep "agter die skerrns"
en-aar dit weer as .n ryd van baie
reelings en harde werk, maar ook
vir hulle oorheers die genet van
karnaval nog steeds,

Oil is egter me net 'n rvd van stu
dente-jolyt me, want in die tyd
word daar gepoog om na die
gemeenskap uit te reik, In die
verlede het die uitreiking gepaard
gegaan met die uitdeel van blorn
me aan bejaardes, maar narnate die
vorrn van karnaval verander het,
het die uitreiking na die gerneen
skap ook 'n ander vorrn aange
neem.

Vandag word 'n groot deel van die
gemeenskap betrek deur geldelike
bvdraes war hulle lewer met die
geldinsameling tydens die vlotop
tog, wanneer die strate oorstroom
word met kleurvolle sierwaens en
studente wat luidkeels saamwerk
om die insameling. len bate van die
Andrew Murray Trustfonds, die
rnoeite werd te maak. Die bydrae
uit die gemeenskap het in die afge
lope jare aansienlik vermeerder,

Benewens hierdie poging 101 aan
sporing van die gerneenskap om
bydnaes Ie rnaak aan die Murray
Kinderhuis. is ons studente ook
aktief betrokke met studiehulp en
remediering aan die kinders. Hier
die uttreikingsaksie roteer tussen

die koshuise en op ~Densdagmid

dae word ongeveer lien studente
gebruik vir toesig en studiehulp by
die kompleks.

Oil beteken dat e1ke student dan
ongeveer lien kinders van sub A lot
rnatriek help mel huiswerk. Onder
leiding van mnr. G. van Dyk bied
rwee srudente ook op Maandag
aande 'n rernedieringskursus aan in
WiSk-unde.

Mel hierdie inisiatief probeer die
studente om op hulle beurt so 'n
ietsie terug Ie ploeg in die gemeen
skap van Wellinb'lOn, 'n gemeen
skap wat vir 'n kort rukkie in sy
lewe vir die student van die OKB 'n
tuiste bied. •
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SPORT

Op die sportueld bet d ie OKB uanaf' sy ontstaan in 1990 uoortge
bou op die trotse tradisie van s)' ooorgaugers, en stttdente is

gereeld opgeneem ill prouinsiale spanne vall ver s keie spo rt soorte.

G
ereelde afrigtings- en skeids
regterskursusse e n noodhulp
vorm 'n integrate deel van die

onde rwyser se rnondering en daarom
word gereeld kursusse in baan- en
veldnornmers (atletiek) , landloop,
nerbal, hokkie, tennis, swem, lewens 
redding, rugby, krieket en selfs vlug
bal aan ons studente gebied.

Die OKB stel ho m ook ten doel om
'n helpende hand uit te steek na die
spon gemeens ka p van Wellington en
omgewing en ons srudenre word

remasionale toets was ons studenre
ook o p hul pos.

PADWEDLOPE

] aarlikse oprredes as beamptes by
die SAD-halfmarathon. Ook betrok
ke by die KANSA-wennerswedloop
in die Paarl ,

Reel die afgelope [Wee jaar die Ou
Mutual-pretloop.

IANDLOOP

Beamptes by die SA Senior Land-

skole van Wellington en Paarl be
hulpsaam te wees met die afrigting
van hul spanne.

STOEI

Sornmige studeme doen afrigtings
werk, e n stoeispanne deur hul afge
rig, het al groot louere ingeoes.

FIETSRY

jaarliks word studenre as beamptes
betrek by die Tour de Bergriver war
deur die Lionsldub aa ngebied word.

VLUGHAL

In 19% is die SA Vlugbalafrigtings
kursus en -bearnptekursus deur die
OKB gereel .

WATERKASKfu"lADES

LO-studeme bied gereeld op versoek
van skole en insransies 'n waterkas
kenadepro gram aan .

HOKKIE

Afrigtings- en skeids regterskursusse
word in samewerking met mev . D ot
Furstenberg aa ngebied, waarby om
Iiggende skole ook betrek word.

Studenre is aktief berrokke met afrig
ring en skeidsregting by omliggende
hoer- en laerskole,

gereeld opge me rk as afrigte rs en
skeidsregters of baanbeamptes by
sportaktiwite ite van plaasli ke hoer
e n laerskole . Ook ons sportfas ilite ite
word op 'n gereelde basis tot die be
skikking van sk ole en die gemeen
skap gesteL

Enkele besonderhede aa ngaande stu
denrebetrokkcnheid.

ATLETIEK
Hulle doen erva ring op met die reel
van atletiekbyeenkomste, bv, Eerste
jaars- , lnterkoshuis- en Inrerkollege
b yeenkomste.

Studenre tree gereeld op as bea mp
res by byeenkomste van Boland
Bank, Bonnita en Engen. By die SA
Kampioenskappe en die afgelope in-
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loopproewe en -kam p ioenskappe
asook die Wereld landloopkampioen
skap pe vroeer van jaar op Stellen
bosch.

Die O KB b ied am ptelike provinsiale
ligabyeenkomste aan ,

RUGBY

Sruden te tree as skeidsregte rs op ry
dens verske ie lae r- e n hoerskoolrug
bvwedstryde op Wellington en in die
PaarI.

Hulle is behulpsaarn me t afrigtings
klinieke en rugbywedstryde in same
werking met die Bolandse Rugby
akademie .

KRIEKET

Srudente word gereeld betrek o m

NETBAL

Ge reelde afrigtings- e n skeidsregters
kursusse word aangebied, waarby
omligge nde skole ook betrek word.

Srudente tree gereeld op as skeids
regters en afrigters by omliggende
hoer- en laersko le.

OKB-studeme is op 'n gereelde basis
berrokke met tennisafrigting by plaas
like laerskole .

LEWENSREDDING

Baie van ons studenre tree as Iewens
redders op by strandoorde rydens
Desembervakansies. _



DIE OKB EN HOP

Nuuie tydvakke stel mllve vereistes. Dit bet daartoe gelei dat die OKB oor
die afgelope fare, sedert sy totstandkoming, sy uisie uerruim bet en daad
werklik betrokke geraats bet by die gemeenshap. Alboeuiel die opleiding van
studentonderurysers steeds sentraal staan; dien die Kollege as 'n seutrum
op Wellington; ioat bom beytoer vir die opbou uan die gemeenshap in die
Boland.

Hierdie betrokhenbetd strek oor 'n besonder wye veld en as uoorbeeld is 'n
opsomming uit die Rektor se foernaal getleem urat die uiertesaambede van
1995 onder die Ioep geneem bet.

OKB-PROJEKTE WAT AS HOP-BYDRAES
AANGEBIED KAN WORD

1. Indiensopleiding aan onderwysers

1994 Engels Modular Design

1995 ABe departemenre is o p versoek van d ie
skoolhoof van Wellington Primer berrokke by
'0 reeks werkswinkels oor

- Modulere onderrig
- Deurlopende evaluering

- Departement Wetenskappe her oor twee
Sarerdagoggende praktiese werksessfes in d ie
laborato rium aan gebied.

Seminare oor leesonderrig is in Maart 1995 vir
alle skate in die PaarllWellington-streek aan
gebied.

2. Deeltydse opleiding met die oog op die verwerwing
van vierjarige diplomas is vanjaar ingevoer. Dosente
hanteer in 199; 75 leerkragte sonder addisionele ver
goeding.

3. Ons n k p ublikasie DIE KOKER word gratis versprei
na alle proefskole.

4. Sport

4.1 Netbal
Ontwikkelings kursus (afrigting en skeidsregters) vir
Wellingtonse Kleurlingskole (Junie 1994).

Die k"UfSUS is bygewoon deur twimig onderwyser
esse en 80 leeninge.

4.2 Atletiek
Atletiekbeamptekursusse, landloopbeamptekursusse,
prerdraf- en pretstapbyeenkomsre en duckampkom
pe tisies word so geadvetteer dat alrnal daarbv kan
inskakel as hulle wil. Buitepersone kan ook by d ie
Atlet iekklub aansluit.

4.3 Rugby
As voorsitrer van die Ontwikkelingskomitee van Eo
landrugby is die dosenr se week toegespits o p ge
meenskappe vanaf Calvinia (0( Bredasdorp.

OKB se eie rugbyklub, met wcnderllke huIp van die
SAD, is betrokke by afrigtingsklinieke. (0 05 srudcnre
was betrokkc by (en minste 2000 leeriinge.)

Die OKB-rugbyklub is jare lank al berrokke met hulp
aan die Adelaa rs.

.Landelike sko le speel gereeld hulle wedstryde o p
oris ve lde .

4.4 Hokkie

Afrigtingskursusse is by twee geleenthede in 1994 vir
onderwysers uit WeLlingtonIPaarl aangebied . By
rwee geleenrhede is onderwysers vanuit Kuilsrivier/
Kraaifontein ook betrek.

4.5 Ijggaamllke Opvoeding

Beplanning/eenhe idspl anne: Leiding is gegee en
voorbeelde van eenheidsplanne (modules) is aa n
vcrskele onderwysers beskikbaar gestel .

4.6 Beplanning 1996

Indien e ns ' 0 borg kan kry om stokke en balle aan
re koop, beplan e ns minihokkie-afrigt ingsku rsusse
waarb y leerlinge en onde rwyse rs berrokke sal wees.

- Afrigtin g en voorbereiding va n ske idsregters
word oak by hierdie kurs usse gedoen.

- Kursusse sal byvoorbeeld [wee maa l per week of
een maaI per week plaasv ind. Leerlinge word dus
op 'n vaste basis vir plus minu s 6 weke afge rig.

4.7 Opedag - Senior Burger,; 199;

Die H.G .D. LQ-stud.ente hel p met die aa nbieding
van die dag. Senior burgers van alle bevolkings
groepe was betrokke. 005 sal in 1996 meer betrokke
wees.

;. Tegno logie

Skakeling met St. Frances Adult College, langa , oor d ie
vemuwing he t plaasgevind en gaan voort met die oog op
samewerking en hulpverlening.

6. Preprtmer

Preprime re srudente is betrokke by 'n hulpverieningspro
gnm by Happy Toddlers tydens hulle pra ktiese ond erwys
rydens die eersre semester.

Die dosent gee persoonlik hulp vanaf 1992 rot 1994 by
voorskoolse groepe van plaasgemeenskappe en verleen
hulp by nuwe voorskoolse projekte in d ie vestigin g van
fasiliteite .

7 . Biblioteekdiens

Die .\lJ.l. Olivierbiblioteek stel sv dienste beskikbaar aan
die hele gemeenskap van Wellin~on en ornstre ke. Bene
wens e ns eie studente wat aile deelrydse srudeme insluit .
gebruik verskele pcrsone. ook die war gemoeid is met die
agrergeb lewe gemeenskappe, die diensre. AIle sruderende
onde rwyse rs kan van die biblioreek se uitleendienste ge
bruik maak. co->
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Aan die begin van 1995 is daa r in oorleg met die Onder
wysbiblioteekdiens 'n d riedaagse seminaar gereel waarby
aIle skole van die Paar lvallei bet rokke was. Daar word
becog om dit 'n jaarlikse insteUing te maak.

8 . Omgewingsopvoeding

Navorsingsprojek H.G.D, Or. Prim.): Natuurwerenskap

Die SWOT-prcjek se program is toegesp its c p plaasarbei
ders e n skoolkinders van die Blouvlei-skool.

9. Rem edie ren d e Program

9.1 '0 Hulpverleningrsprogram word op 'n weeklikse
basis vir 47 Ieerlinge van Wellington Primer, Hillcrest
Primer. St. Alban 's Primer en Pauw Gedenk Primer
deur 30 studcnte aangebied. Skole her d ie behoefte
self geideruifiseer e n vir hulpveriening ge na.

9.2 -Noodhujpt-Rxj.cp rogramme t.o.v.
Lees/Spelling/Wiskunde
Daar was navraag deur skol e en ouers vir hu lp aan
Ieerlinge met 'n dringende probleern. Hierd ie lee r
tinge word o p "n Woensdagmiddag by die Kollege
gehelp .

9.3 Ouerbegeleiding
Begeleiding word aa n ouers gegee ten opsigte va n
hulpverlening tuis vir leerlinge wat "Noodhulp-R'O ."
onrvang .

9,4 Sernfnaarr Geintegreerde taalbenadering
Daar was 'n behoefte by onde rwyse resse ren opsigte
van vernuwing en "n seminaar is aangebied.

10. Junior Primer (Kindertuin)

10.1 voorskcolprogram waarby 0 .0. 3 Junior Primere
srudente be trokke is vir die jaar.

10.2 Kursus: Wiskunde en Omgewingsleer (eerste se mes
ter). Van ons H.O.D.- en 0.0. 3-srudente was be
trokke by die aanbieding.

10.3 verlede jaar was ons behulpsaam by skooigereed
heidsprogramme vir die plase. (Geb rek aan fondse
her 'n opvolga ksie in 1995 verhoed.)

10,4 Langabuya Primary School
Drie van ens 0.0. 3-srudenre (Eng. Hoer) is behulp
saam en het besondere moeite gedoen met hul aan
biedinge . Aangesien Langabuya Primary School n ie
oor d ie Ieermiddele beskik nle . her d ie betrokke
doscnrc vir hulle ook gehelp in die verband.

10.5 1994: Projek om ~plaas-juffrouens" op [e lei in same
werking mer die Lande like Stigring. Weeklik.~ uu r
sess ies is aangebied van April tot ~ovember. Ses
-juffrouens - het d ie kursus voltooi. ( Hierd ie baie :jin
volle projek is bdonds deur Toul wat nie \"ir 1995
fondse beskikbaar gestel het nie . ' n 1\uwe borg sal
gesoek moet word.)

10.6 1993 - 1995: Kinde rs wat nie toe gang tot prepnmer e
onderwys het nie , kry 2 uursessies verrykings
begeleiding ".-an O .D . 3-Junio r Primere studente .
Getalle wis..<el \'an plus minus 60 (toe leerlinge wa t
nie skoolgereed was nie van 2 primere skole
ingeskakel het ) rot p lus minus 15 leerlinge per jaa r.

10.7 1994: - 1995 : Vier seminare ten 0psigte van Vak didak
tiek vir Junio r Primere onderwyse resse, Byw oning
telkefb tossen 100 en 120.

11 . Rekenaars

\\""oen sdag. 30 Augustus 1995 om 14:30. w ord die eerste
groep \'an 20 swart standerd 9-leerlinge van die Desmond
Tutu HoerskooI in ~\lbekweni gehaal. Hierd ie sal 'n kxxis
groep wees om te sien hoe s",·art leerlinge wat nog nooit
met 'n rekemar in aanraking gekom het nie , rea geer. Hulk
sal 'n minimum van 1 uur per geleentheid besig wet'S. ljit
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hie rdie loodsgroe p se reaksie sal claar afgelei ka n word
watter benadering gevolg moet word.

Voorlopig word daa r beoog am 24 leerlinge o p 'n kee r te
onderrig. Hulle sal 'n minimum van 10 uu r, oor 2 weke
versprei, onderrig word .

Die groorste gedeelte van d ie kursus sa l oor woordver
werking handel . Aanda g sa l cgtcr ook aan sigblaaie en
databastsse gegee word.

12 .0pvoedkunde

12.1 Die Departemenr Opvoedkunde was vanjaar onder
andere betrokke by die ople iding van Ieerl inglei ers .

12.1. 1 Die hoerskole war by die projek betrek is,
was Bergrivier Sekonder, \'(reltevrede Seko n
der en Hugenote Hoer,

12.1.2 Ongeveer 60 leerlinge van Wellingron Primer
en Hillcrest Primer hct hie rdie voldag-semi
naar kost eloos bygewoon. Die sko le wou
graag 'n opvolgsess ie beplan. maar weens
ons werklading was dn nie moontlik ore.

12.2 Didaktiese Hulp klasse (H.G.D. Sr. Primer) word elke
\'\'oensdag aangebied. Srudente evaluee r leerprobleme
en agrersrande. Daama word 'n geindividualiseerde
program uitgewerk vir elke leerling. Elke werksessie
duur 50 minute. Aan die einde van die derde kwartaal
word ' 0 volledige verslag van elke leerling opgestel.
Vanjaar word 35 leerlinge uit die agtergeblewe ge
meenskap op hierdie "''Yse bygestaan. Hierdie aksie
sraak aan die einde van 1995 omdat die week nie deur
ee n dosent hanteer ka n word me. Elke student moet
individueel begelei en gehelp word. Hierdie diens
word reeds vir 2 jaar kosteloos aangebied.

13. Spraak en Drama

HI Poppekas
Die srudenre doen jaarliks 'n poppekas as dee! van
hul k"UfSUS en tree clan op by plaaslike laerskole.
Vanjaar her Wellington Museum ons genader am o p
Naslonale Museumdag op te tree. Ons rnoes spesi
fiek stories skep om aan die kinders te toon war 'n
museum is. sy funksies en belangrik veral. hoe die
kinders in 'n museum meet optree.

13.2 Improvisasie
Rondom Bewaringsdag skep die derde- en vierdejaar
srudente 'n improvisasie en voer dit op by sko le. Dis
veral gemik op bewaring \'an die natuur en rommel
strooi.

14. llusiek

14.1 KoocJeidingsk"UC'Sus
Ten minste een k-UfSUS per jaar word aangebied aan
plaaslike en omliggende skole.

14.2 Plaaswerkerskore
Afgesien van werkswinkels. skoling en opleiding
sessies tree van die dosente oak op as beexxde!aars
by koorfeeste en kompetisies. Tydens koorfeeste
vorm hierdie kort' 'n massakoor wa t clan onder die
betrokke dosent se leiding optree.

H.3 Mbekweni Gemeenskapskoor
.n Depanementshoof van Musiek is gevra om te help
met di e stig en afrig van die koor.

14.4 IndividueJe sang
Haerskoolleerlinge van pIaaslike en omliggende sko
Ie korn ...ir hulp e n Ieid ing ter voorbereidiog vir deel
name aan k"Uoswedstryde en kompetisies .

15. PersoneeJontwikkeliJlg

Dosente is betrokke by 'n uitgebreide program wat cleur
die skoolhoof van Wellington Primer ge reel word ,



A KISS IS JUST A KISS

• Ek is rerig dol cor my 500rt droe vrugte.riI Rosyne.apelkose. pruimdante

- die hele heerllke kaboeU

Moet my nie verkoord v erstaan nie.

Soentj ies en drukkies - te enige tyd.

Maar niks kom by Safari droe vrugte nie,"

Die Safari keur-reeks.

Op die natuur se manier gesondroog sodat die

vrug se natuurlike heilsaamheid al's behoue bly.

• • •

D ie v o ll e k e u r c r e e k s Sa fa r i so n g e d r o o g t e v r u g t e i s bes k i kbaar b y s u p e r m ar k t e d wars oo r S u ider A fr i ka



DIE ONDERWYSKOUEGE BOLAND

BED.4NK HIERAIEE

SAD . GtXTOS BOOKSHOP ·.JUI"A EN KIE

VOLKSKAS . •UASKEW ~llLLER . HEIN£JIANN PUBliSHERS

SONDER 'WlE SE GELDELIKE HULP HIERDIE

UITGAWE NIE .UOO,'\TllK SOU WEES NIE
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